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Kuinka vuorovaikutustilanteissa  
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joilla on erityinen kielihäiriö (EKI) eli  

kielellinen erityisvaikeus. 
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EKI  on  OK 

-  kuinka kielellinen vuorovaikutus onnistuu ? 
 

 

 
Tämän vihkosen tarkoituksena on antaa sekä tietoa erityisen kielihäiriön (kielel-
lisen erityisvaikeuden) eli EKI:n keskeisistä piirteistä että vinkkejä siitä kuinka 
kielellisistä vaikeuksista johtuvia ongelmatilanteita voidaan välttää tai helpottaa.  
 
Vihkonen on tarkoitettu erilaisissa hoito- ja palvelutehtävissä oleville aikuisille 
kuten sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle (esimerkiksi päiväkodin ja nuori-
sotoimen työntekijöille ja kodinhoitajille), seurakuntien, erilaisten leirien ja 
kurssien työntekijöille, oppilaitosten opettajille ja muulle henkilöstölle sekä 
vaikkapa Kelan, postin, pankkien, kauppojen ja liikenteen työntekijöille. 
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Keinutko kanssani? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keinulaudalla keinuminen onnistuu vain, jos keinujat tekevät yhteistyötä. Pie-
nempi ja taitamattomampi keinuja ei yrityksistään huolimatta pysty nostamaan 
laudan toisessa päässä istuvaa isompaa ja taitavampaa keinujaa, jollei tämä hel-
pota tehtävää. Vuorovaikutus lapsen tai nuoren kanssa, jolla on kielellisiä vai-
keuksia, muistuttaa keinulaudalla keinumista. Puhe-, lukemis- ja kirjoittamistai-
doissaan taitavamman henkilön tehtävänä on helpottaa tilanteita niin, että vuo-
rovaikutus tai erilaisten asioiden omaksuminen ja hoitaminen onnistuvat mah-
dollisimman ikätasoisesti myös lapselta tai nuorelta, jolle puheen ja kielen ym-
märtäminen ja tuottaminen on vaikeaa. Tämä on mahdollista vain, jos meillä 
”taitavilla” on riittävästi asiallista tietoa kielellisistä vaikeuksista.  
 
Tämän vihkosen otsikolla EKI on OK haluamme viestittää kahta asiaa: ensin-
näkin sitä, että Erityinen Kielihäiriö (EKI) on monien erilaisten oireiden yksi-
löllinen yhdistelmä, oirekombinaatio (OK), ja toisaalta sitä, että kaikki ne EKI:t 
- Kallet, Sannat ja Minnat - jotka ovat saaneet diagnoosin ”erityinen kielihäiriö” 
ovat moninaisine kielellisine vaikeuksineenkin kaikin puolin aivan OK-
kavereita. Haluamme myös nostaa esiin sen ajatuksen, että meidän ”kielellisesti 
taitavien” on ymmärrettävä ottaa vastuuta kielellisen vuorovaikutuksen toimi-
vuudesta ja onnistumisesta.  
 

Toivotamme antoisia vuorovaikutuksellisia hetkiä ”EKI:en” kanssa. 
 

 

Sisko Tuovinen Pirjo Lahtinen 
puheterapeutti koulukuraattori

 



 

 

5 

Mitä erityinen kielihäiriö tarkoittaa? 
 
 
Lapsi, jolla on erityinen kielihäiriö (EKI), ei omaksu puhetta ja kieltä siten 
kuin olisi odotettavissa hänen muuten normaalisti etenevän kehityksensä perus-
teella. Termin ”erityinen kielihäiriö”  rinnalla käytetään mm. nimityksiä ”pu-
heen ja kielen kehityksen häiriö”, ”kielen kehityksen erityisvaikeus” ja ”dysfa-
sia”. Keväällä 2010 ilmestyneessä Käypä hoito -suosituksessa käytetään termiä 
”kielellinen erityisvaikeus”.   
 
Useimmiten kielellinen erityisvaikeus diagnosoidaan luotettavimmin  3-5 vuo-
den iässä, joskus kuitenkin vasta oppimisvaikeuksien myötä kouluiässä. Alle 
kouluikäisillä kielellinen erityisvaikeus ilmenee ennen kaikkea puheen ja kielen 
ymmärtämis- ja tuottamisvaikeuksina, kouluikäisillä ja nuorilla edellä mainittu-
jen lisäksi myös oppimisvaikeuksina. Koska kieli on kuitenkin hyvin kiinteästi 
yhteydessä älylliseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, on kielihäiri-
öisellä lapsella - varsinkin iän karttuessa - pulmia myös näillä kehityksen osa-
alueilla. Kielellisiin ongelmiin voi lisäksi liittyä vaikeuksia tarkkaavaisuudessa 
ja motoriikassa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EKI:n voi olla joskus vaikeaa saada ystäviä. 
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Miten kielellinen erityisvaikeus käytännössä ilmenee? 
 
 
Lapset ja nuoret, joilla on kielellinen erityisvaikeus  - EKI:t - ovat samasta diag-
noosista huolimatta hyvin erilaisia. Useimmilla on sekä kielen ymmärtämisen 
että sen tuottamisen vaikeuksia, jotka ilmenevät laajuudeltaan ja vaikeusasteel-
taan erilaisina oireyhdistelminä. Oireyhdistelmät ovat hyvin yksilöllisiä: kaikilla 
ei siis ole samoja oireita ja samat yksittäiset oireetkin voivat vaihdella lievästä 
erittäin vaikea-asteiseen.  
 
Useamman lievän oireen yhdistelmä saattaa käytännössä hankaloittaa vuorovai-
kutusta, oppimista ja ikätason mukaista itsenäistä toimintaa yhtä paljon kuin pa-
rin vaikea-asteisen oireen yhdistelmä. 
 
Seuraavassa esitellään tarkemmin kielellisen erityisvaikeuden oireita ja 
annetaan neuvoja, joiden avulla häiriön aiheuttamia hankalia tilanteita voi 
helpottaa. 
 
 
 

Puheen ymmärtämisvaikeudet 
 

 
EKI:n on vaikea keskittyä kuuntelemaan erityisesti hälyisissä 
ympäristöissä kuten ryhmätilanteissa, kaupungin melussa, kau-
pan hälyssä ja esimerkiksi kirkkojen, juhla- ja voimistelusalien, 
työpajojen, verstaiden ja hallien kaikuvissa tiloissa.  
 
 Käy EKI:n kanssa etukäteen läpi asioita, joita hänelle on 

edellä mainituissa tilanteissa vaikea viestittää. 
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EKI:n on vaikea toimia kuulemiensa tai lukemiensa ohjeiden 
mukaan.  
 
 Näytä käytännössä, mitä haluat hänen tekevän, havainnollista 

asiaa vaikka piirtämällä. 
 
 
 
  EKI ymmärtää paremmin jokapäiväisiä sanoja.   

 
 Käytä tuttuja sanoja. 

 Tarkista varsinkin tärkeiden sanojen osalta, ymmärtääkö EKI, 
mitä kyseiset sanat tarkoittavat.  

 
 

 
EKI ymmärtää paremmin lyhyitä ja yksinkertaisia lauseita. 
 
 Ilmaise asiat selkokielellä; käytä arkikielen sanoja, pilko pit-

kät ohjeet osiin, tauota ja havainnollista. 
 
 

 
EKI ymmärtää paremmin hidasta, rauhallista ja selkeää puhetta. 
 
 Kiinnitä huomiota puhetapaasi ja selkeytä sitä tarvittaessa. 

 
 

 
EKI:n on vaikeaa seurata nopeaa keskustelua, vaikka keskusteli-
jat olisivat tuttuja. 
 
 Kerro hänelle yleisen keskustelun jälkeen rauhallisessa kah-

denkeskisessä tilanteessa keskustelun pääasiat ja varsinkin 
keskustelussa sovitut tehtävät, työnjaot, aikataulut yms. ja 
kirjoita ne tarvittaessa paperille. 
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EKI pystyy keskittymään vain yhteen asiaan kerrallaan.  
 
 Selitä yksi asia loppuun ja tee siirtymä uuteen asiaan selvästi: 

esim. ”nyt tämä asia on käsitelty ja siirrymme puhumaan toi-
sesta tärkeästä asiasta…”. 

 Pyri puhumaan vain ”tässä ja nyt” -asioista tai lähitulevai-
suuden asioista. Kun joudut puhumaan kaukaisemmista asi-
oista, käytä apuna vaikka kalenteria ja kuvia.   

 
 

 
EKI:n ymmärtämisongelmat tulevat erityisen selvästi esille uu-
sissa tilanteissa ja outojen ihmisten seurassa. 
 
 Valmistele EKI:ä uusiin tilanteisiin. Harjoitelkaa uusien asi-

oiden hoitamista roolileikkien avulla ennen kuin menette var-
sinaiseen tilanteeseen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Asioiminen virastossa, pankissa, matkahuollossa, rautatieasemalla jne.  
 saattaa olla EKI:lle vaikeaa. 
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EKI voi käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikei-
noja, kuten eleitä, viittomia, kuvia (esim. piktogrammeja tai 
PCS-kuvia) ja/tai symboleita (esim. bliss-symboleita).  
 
 Käytä rohkeasti EKI:n ymmärtämiä kommunikointikeinoja. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Esimerkki PCS-kuvien avulla muodostetusta viestistä. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esimerkki bliss-symbolein muodostetusta kysymyksestä. 
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Puheen tuottamisvaikeudet  
 

 
EKI:n puhe voi olla hyvin niukkaa. Hän saattaa käyttää vain ta-
vallisimpia arkikielen sanoja. Puheen sisältö voi jäädä kuulijalle 
epäselväksi, sillä EKI:llä ei välttämättä ole sanavarastossaan juu-
ri niitä sanoja, joilla hän pystyisi ilmaisemaan ajatuksensa täs-
mällisesti.  

 
Esim.: ”No se vetää tänne (näyttää eleillä) ja se vetää ... Jaakko 
vetää tänne (näyttää eleillä), naapurin setä tonne ja Jaakko sin-
ne.”   

 
 Tee tarkentavia kysymyksiä, jotta tiedät oletko ymmärtänyt 

asian varmasti oikein. 

 Toista EKI:n viestin sisältö, jotta hän voi tarvittaessa korjata 
väärinkäsityksesi.  

 
 
 

EKI:n tuottamat lauseet voivat olla lyhyitä, sähkösanomatyyli-
siä. Hän saattaa ilmaista isoja asiakokonaisuuksia jopa vain yh-
dellä sanalla - eikä tämä sana välttämättä ole asian kannalta kes-
keisin sana. Kuulija joutuu siis arvailemaan tai päättelemään 
viestin sisällön tilanneyhteyden perusteella.  

 
Esim.:”Lampaat syö. Koko ajan. Ja lampaat on eessä. Ei pysty 
ajaa hyvin. Sit kotona. Sit se kattoo sitä kärryjä. Pupulla ei ruo-
kaa.” 

 
 Tee tarkentavia kysymyksiä tai tarjoa esimerkiksi kaksi vaih-

toehtoa, joista EKI voi valita sen mitä hän tarkoitti: ”Tarkoi-
titko ____ vai ____?” 
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EKI:llä voi olla sananlöytämisvaikeuksia. Tietyissä tilanteissa 
jopa aivan tuttujen henkilöiden, paikkojen tai tapahtumien nimet 
tai jokapäiväisten esineiden nimet eivät palaudukaan muistista. 
EKI saattaa korvata sanoja enemmän tai vähemmän sopivilla 
muilla sanoilla tai pitkillä ilmauksilla, tai käyttää täytesanoja ja 
fraaseja, kuten uhh, tuota tuota, hmm, kato, tiedäthän, se, tuo. 
Joskus hän voi kyetä käyttämään tiettyä sanaa, mutta hetken ku-
luttua sama sana ei enää palaudukaan muistista. Samantapaiset 
sanat voivat korvata toisiaan. Joskus EKI voi käyttää merkityk-
settömiä sanoja eikä huomaa itse virheitään.   

 
Esim. ”Paavolla on ollu, on ostanu sen ... Jaakolla on ollu, ollu 
tuo .. papukaija ostanu,  eläinkaupasta, juuri eilen osti. Ja sitten 
kun se oli kerran puhelimessa, niin se koko ajan oli, koko ajan 
ihan … höpötyksissä, sillä oli tärkeitä asioita. Ja se…se…se yks 
lintu ei pystyny olee hiljaa. Jaakko sano sille, että nyt hiljaa, mi-
nulla on tärkeitä puheluja. Ja sitten papukaija ihmetteli, ihmette-
li… ja sen piti keksii toinen paikka missä missä se olis, niin se 
leikkii sen … sen poikkisen päälle. Sitten Jaakko sano, että 
mis…miks ei kukaan vastaa, on ihme, onko se lopettanu tai onko 
akku lo-loppu.” 

 
 Jos olet epävarma siitä mitä EKI tarkoitti, tee tarkentavia ky-

symyksiä (”Tarkoititko ___ ?”). 

 Jos tiedät, mitä sanaa EKI keskustelutilanteessa yrittää muis-
tistaan hakea, voit sanoa sanan hänelle. Sen sijaan esim. läk-
syjä lukiessa tai koetilanteessa voit helpottaa sanan mieleen 
palautumista erilaisten vihjeiden kuten sanan alkutavun avul-
la. 
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EKI:n puherytmi voi olla poikkeava. Hän saattaa puhua niin no-
peasti, että kuulija ei saa selvää sanoista. Puhe voi olla myös hy-
vin hidasta ja sanojen tuottaminen takeltelevaa ja työlästä. Taus-
talla voi olla joko puheen motorisen ohjailun vaikeuksia tai kie-
lellisiä ongelmia (kuten lauseen muodostamisen tai sanan löytä-
misen vaikeuksia). Puherytmi voi myös vaihdella ryöpsähteleväs-
tä normaaliin tai hitaaseen. 
 
 Kuuntele rauhallisesti ja tyynenä. 

 Älä puhu EKI:n puolesta. 
 
 
 

EKI:n puhe voi olla hyvin sekavaa siksi, että sanavalinnat 
ovat erikoisia tai lause- tai asiayhteyteen huonosti sopivia, tai 
puheen sisältö on poikkeavaa ja asiasta toiseen syrjähtelevää. 
Näin puhuvat EKI:t puhuvat yleensä paljon ja sanojen ääntämi-
nen on selkeää. Vaikeuksia heillä on erityisesti vastavuoroisissa 
keskustelutilanteissa - tätä kuvaa hyvin vertaus ”yksi puhuu ai-
dasta ja toinen aidanseipäästä”. Heidän käyttämänsä puheenvuo-
rot saattavat sopia hyvin huonosti käsiteltävään asiaan. Usein he 
muistavat erinomaisesti ulkoa asioita (mutta eivät välttämättä 
ymmärrä niitä), ja he voivat pitää pitkiä, yksityiskohtaisia ja asi-
antuntevia yksinpuheluita aiheista, jotka heitä kiinnostavat.   
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Esimerkki puheterapeutin (=T) ja lapsen (=L) käymästä lyhyestä 
keskustelusta: 
 
L:  Hei mä tein viime viikonloppuna korkeushypyn, mä tein yhek-

sännessä naulassa maailmanennätyksen…  
T:  yheksännessä naulassa, mitä se tarkoittaa? 
L: että yheksän metriä 
T:  oliko rima yheksän metrin korkeudessa? 
L:  tai se on kolme metriä  
T:  ahaa, mutta rima oli yheksännen naulan päällä 
L: mä tein ottelu kymmenen … ennätyksen 
T: ennätyksen kymmenottelussa … mitä lajeja kymmenotteluun 

kuuluu? 
L:  mä katoin, mä katoin urheiluruu…arvaa kuka… 
T:  odota, kuuntele mitä kysyin: mitä lajeja kymmenotteluun kuu-

luu? 
L:  (luettelee 10 lajia) 

 
 Älä kiinnitä huomiota, älä kommentoi äläkä reagoi esimer-

kiksi huvittumalla tai kyselemällä, jos EKI käyttää erikoisia 
sanavalintoja tai jos viestin sisältö on erikoinen. 

 Yritä löytää erikoisesta ja epäselvästä viestistä sen punainen 
lanka, keskeinen ajatus, ja reagoi ja vastaa siihen. 

 
 
 

EKI saattaa juuttua johonkin toimintaan tai toistamaan tai ky-
symään samaa sanaa tai asiaa monta kertaa, vaikka on jo saanut 
kysymykseensä vastauksen. 
 
 Keskeytä juuttuminen tarjoamalla muuta tekemistä (”Siirry-

tään nyt tekemään…”). 

 Keskeytä saman sanan, asian tai kysymyksen toistaminen sa-
nomalla EKI:lle: ”Sinä kerroit/kysyit jo sen….” tai kysymällä 
häneltä ”Mitä minä äsken vastasin sinulle siihen kysymyk-
seen…?” 
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EKI:n käyttämän kielen rakenteet voivat olla poikkeavia: sana-
järjestys voi olla virheellinen ja sanojen taivutuspäätteet voi-
vat puuttua tai olla virheellisiä.  

 
Esim.: ”On keskimmäisen vihreä on kalan.” (kala on vihreä ja 
keskikokoinen) 

  
 Aina tällaisia virheitä ei ole tarpeen korjata, mutta joskus voit 

antaa mallin kielen oikeista rakenteista toistamalla EKI:n il-
maisun käyttäen kuitenkin äidinkielen mukaista sanajärjes-
tystä ja sanojen taivutusmuotoja. 

 
 
 

EKI:llä voi olla vielä nuoruusiässäkin tavallisten s- ja r-
virheiden lisäksi myös muita yksittäisiä äännevirheitä. Lisäksi 
yksittäiset äänteet voivat jäädä puheessa pois tai äänteiden paikka 
voi vaihtua. Tällaiset virheet voivat tehdä puheesta epäselvän ja 
erittäin vaikeasti ymmärrettävän, varsinkin jos EKI tiedostaa 
omat virheensä ja pyrkii niitä peittelemään puhumalla hiljaisella 
äänellä.  
 
 Jos et ymmärrä EKI:n viestin sisältöä hänen epäselvän pu-

heensa takia, älä näyttele ymmärtäväsi, vaan ole rehellinen ja 
tee tarkentavia kysymyksiä (esim. tarjoamalla kaksi vaihtoeh-
toa, joista EKI voi valita sen mitä hän tarkoitti) tai pyydä 
EKI:ä selkeyttämään asiaansa vaikka piirtämällä.   
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Mitä muuta kuin kielellisiä vaikeuksia? 
 
 

Kielelliseen erityisvaikeuteen kuuluu muitakin kuin puheen ja kielen ymmärtä-
miseen ja tuottamiseen liittyviä häiriöitä. Seuraavassa kuvataan näitä ei-
kielellisiä oireita. 
 

EKI:n on usein vaikea muistaa sanoja, asioita tai tapahtumia. 
Kavereiden, paikkojen (Kuopio, kirjasto, rautatieasema) ja tilai-
suuksien nimet (konfirmaatio, syntymäpäiväjuhlat) unohtuvat 
helposti, ja EKI käyttää puheessaan niin paljon yleisiä sanoja ja 
pronomineja, että kuulijan on erittäin vaikea saada tarkkaa käsi-
tystä asiasta (”Me mennään sinne yhteen paikkaan ja nekin tulee 
sinne. Siellä on se yks juttu …”). Myös sovitut ajat ja tapaamis-
paikat unohtuvat helposti. Erityisen hämmentävää on se, että 
muistista palauttamiskyky vaihtelee suuresti: asia, jonka EKI 
osaa tänään, voi tuottaa hänelle suuria vaikeuksia seuraavana 
päivänä. 
 

 Älä luota siihen, että EKI muistaa ja osaa kertoa oikein tärke-
ät asiat lähi-ihmisilleen, vaan soita, lähetä sähköpostia tai 
käytä reissuvihkoa asioiden välittämiseen. Usein kannattaa li-
säksi vaatia puumerkki siitä, että aikuinen on nähnyt lähettä-
mäsi viestin, sillä EKI voi unohtaa monisteen tai reissuvihkon 
näyttämisen.   

 Kirjoita tärkeät nimet, ajat ja paikat paperille joko lähi-
ihmisten luettavaksi tai muistitueksi EKI:lle itselleen 

 Jos EKI vastaa usein ”en tiedä”, ”en muista”, älä vastaa hä-
nen puolestaan, vaan edellytä kohtuullisesti hänen tuovan 
esille omat mielipiteensä. 
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EKI:llä voi olla tarkkaavaisuusongelmia joko yli- tai alivilk-
kauden takia. Ylivilkkaan EKI:n on vaikea jättää huomiotta ym-
päristön ääniä, hajuja, esineitä, liikkeitä ja tapahtumia tai hänen 
omassa mielessään syntyneitä virikkeitä ja mielleyhtymiä. Hän 
vaikuttaa levottomalta. Alivilkkaalla EKI:llä on taipumus vaipua 
omiin ajatuksiinsa. Molempien taustavaikeutena voi olla matala 
aktivaatio tietyillä aivoalueilla.  
 
 Luo myönteinen ja rauhallinen ilmapiiri. 

 Riisu ympäristöä. Poista keskittymistä häiritsevät turhat är-
sykkeet. Järjestä rauhallinen työskentelytila tai -nurkkaus 
vaikka sermin avulla. 

 Luo sellaisia aktivaatiotasoa kohottavia henkilökohtaisia 
oheistoimintoja, etteivät ne häiritse muita ja varsinaisen asian 
oppimista, ja että uneksijat pysyvät läsnä. Pienet muutokset 
ympäristössä voivat auttaa - esimerkiksi musiikki. Myös toi-
minnot, joita ylivilkas lapsi tekee luonnostaan eli esimerkiksi 
keinuminen tai sormen naputtaminen nostavat aktivaatiota-
soa, mutta EKI:ä on ohjattava kanavoimaan toiminnot siten, 
että ne palvelevat hänen oppimistaan.       

 Käytä selviä, toimintaan suoraan ohjaavia kehotuksia Esi-
merkiksi sano mieluummin ”Ota töpseli irti pistorasiasta!” 
kuin ”Älä jätä töpseliä pistorasiaan, kun olet lopettanut ti-
naamisen!” 

 Kerro etukäteen uusista, epätavanomaisista tapahtumista. Käy 
tällaisia asioita läpi vaikka kuvien avulla. 

 Ohjaa monivaiheisia tapahtumia vaihe tai pari kerrallaan. 
Anna EKI:n tehdä asia loppuun ennen kuin annat jatko-
ohjeen. 

 Kuvita tapahtumien eri vaiheet (esim. päivän lukujärjestys, 
pukeutumisohje tai työvaiheiden järjestys). 

 Huolehdi siitä, että EKI saa pitää ”lepotaukoja”. 
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EKI:llä voi olla oppimisvaikeuksia ja niiden seurauksena itse-
tunto- ja motivaatio-ongelmia. Kotikunta on velvollinen järjes-
tämään oppilaalle asianmukaista opetusta. Koulumuoto ja tuki-
toimet suunnitellaan yksilöllisesti, ja niihin voi sisältyä oppi-
laanohjausta, oppimissuunnitelma, tukiopetusta, osa-aikaista eri-
tyisopetusta ja oppilashuoltopalveluja. Jos nämä tukitoimenpiteet 
eivät riitä, oppilas tulee ottaa tai siirtää erityisopetukseen. Tämä 
varmistaa riittävien tukitoimien saatavuuden. Kaikkein vankim-
mat tukitoimet koskevat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin 
kuuluvia oppilaita.  
 
Kaikille erityisopetuksen oppilaille on laadittava HOJKS, ja ope-
tusryhmien koostakin on olemassa säädöksiä. Sen sijaan esimer-
kiksi oppimäärien yksilöllistäminen ja koulunkäyntiavustajan 
käyttö perustuvat yksilöllisten tarpeiden mukaiseen harkintaan.  
 

 Muista motivaation ja itseluottamuksen merkitys oppimisessa. 

 Pidä huolta siitä, että EKI saa onnistumisen kokemuksia, ja 
anna hänelle myönteistä palautetta. 

 Luo rauhallinen, selkeä ja turvallinen oppimisympäristö. 

 Huolehdi järjestyksestä: niin tavaroilla kuin toiminnoillakin 
on omat sovitut paikkansa.  

 Noudata säännöllistä päivärytmiä, jaksota opetus EKI:n kes-
kittymiskyvyn mukaisesti ja anna hänelle aikaa.  

 Valitse opetussisällöt vastaamaan oppilaan tarpeita ja kykyjä.  

 Opeta johdonmukaisesti.  

 Valitse opetusmenetelmät ja -materiaalit oppilaan oppi-
misedellytysten mukaisesti. 

 Kiinnitä erityistä huomiota käyttämäsi kielen ja materiaalin 
selkeyteen.  
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 Vahvista oppimista näkö-, tunto- ja liikeaistien avulla. Ha-
vainnollistaminen sekä asioiden konkreettinen tekeminen ja 
omakohtainen kokeminen helpottavat oppimista kenellä ta-
hansa. 

 Opittujen taitojen soveltaminen käytännön tilanteisiin on 
usein välttämätöntä. Muuten EKI ei ehkä osaakaan käyttää 
niitä erilaisissa arkielämän tilanteissa. 

 Kertaa ja toista asioita riittävästi. 

 Perehdy kielelliseen erityisvaikeuteen ja pyri koulutukseen jo 
ennen oppilaan opetusryhmään tuloa. 

 Anna asiallista tietoa muille oppilaille ja aikuisille, jotka ovat 
tekemisessä EKI:n kanssa.     

 Varmista jatkossa ammatillinen tuki esimerkiksi työnohjauk-
sen tai valtion erityiskoulujen ohjauspalvelujen avulla. 

 



 

 

19 

 

EKI:n  tunteenilmaisut voivat olla hyvin voimakkaita. Esimer-
kiksi ristiriitatilanteissa hän voi huutaa, lyödä toisia tai vetäytyä 
seurasta. Jännittävissä tai mukavissa tilanteissa hän saattaa rie-
haantua.  

 
Kielelliset vaikeudet ja monet koetut pettymykset vuorovaikutus-
tilanteissa voivat iän myötä muovata EKI:n yleisen mielialan 
alavireiseksi tai masentuneeksi. Hänestä on voinut tulla liian kilt-
ti tai syrjäänvetäytyvä, tai toisaalta pelleilevä tai nopeasti tulistu-
va ja äkkipikainen.   
 

 Anna hyvä käyttäytymismalli. Älä katso sormien lävitse 
myöskään EKI:n huonoa käytöstä.  

 Keskustele EKI:n käyttäytymisongelmista sen jälkeen kun 
hän on rauhoittunut. 

 Anna huomiotasi myös hiljaiselle, syrjäänvetäytyvälle ja liian 
mukautuvalle EKI:lle. Etsi hänen vahvuuksiaan, rohkaise 
häntä niissä ja anna hänelle runsaasti myönteistä palautetta. 

 
 
 

EKI:n voi olla vaikea oppia sosiaalisen käyttäytymisen sääntö-
jä tai soveltaa niitä erilaisiin, uusiin tilanteisiin. 
 
 Tarjoa hänelle pienestä pitäen erilaisia sosiaalisia (harjoitte-

lu)tilanteita.  

 Harjoittele roolileikkien avulla. 

 Keskustele etukäteen tilanteeseen sopivasta käyttäytymisestä. 

 Toimi kuten opetat, sillä hyvä, johdonmukainen malli on 
neuvoja tehokkaampi. 

 Anna myönteistä palautetta hyvästä käyttäytymisestä. 
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Millaiset ovat tulevaisuudennäkymät?  
 
 

Kielellinen erityisvaikeus on varsin pysyväluonteinen. Myös EKI-lapset kuiten-
kin kehittyvät sekä sosiaalisesti, motorisesti, tiedollisesti, taidollisesti että kielel-
lisesti omien edellytystensä mukaisesti. Yleensä lapsen kielelliset erityisvai-
keudet helpottuvat iän myötä. Ikäkavereihin verrattuna ero kuitenkin tahtoo 
iän myötä kasvaa. Tämä johtuu sekä kielen vaikeuksien kasautuvuudesta että 
niiden seurausvaikutuksista (esim. itsenäisen toiminnan, kokemusmaailman ja 
omaksuttavan tietomäärän rajoittuneisuus).   
 

Jos lapsen kielellinen erityisvaikeus on lievä, 
 
 hänellä ei enää nuorena ja aikuisena ole siitä välttämättä hait-

taa arkielämässä 

 hänellä voi olla vaikeuksia esim. monimutkaisemman kielen 
lukemisessa ja kirjoittamisessa (kuten aikataulut, erilaiset lo-
makkeet, viralliset asiakirjat). Vaikeudet on otettava huomi-
oon myös perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa; tiedonväli-
tystä ja tarvittavien tukitoimien suunnittelua tarvitaan opinto-
jen onnistumisen varmistamiseksi.   

 
 
 

Jos lapsen kielellinen erityisvaikeus on vaikea-asteinen, 
 
 hänellä on usein vielä nuoruus- ja aikuisiälläkin vaikeuksia 

sekä puhekommunikoinnissa että kirjallisessa viestinnässä  

 hän tarvitsee mahdollisesti puhetulkkia tai avustajaa myös 
nuoruus- ja aikuisiällä selviytyäkseen erilaisista asioimistilan-
teista (matkalipun ostaminen, lääkärissä käynti jne.).  

 hän voi käyttää puheensa tukena viittomia, kuvakommuni-
kointijärjestelmiä tai kommunikaattoreita.  
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Mitä suunnitelmia tarvitaan tukitoimien toteuttamiseksi? 
 
 
EKI-lapsen tai -nuoren oikeus tukitoimiin, niiden toteutuminen sekä jatkuvuus ja 
johdonmukaisuus kuntoutuksessa ja opetuksessa pyritään varmistamaan ja ta-
kaamaan erityisillä suunnitelmilla. Alla on kuvattu näistä tärkeimmät:   
 

 Kuntoutussuunnitelma tehdään yhdessä hoitavan lääkärin, työryhmän, 
EKI:n itsensä ja hänen perheensä/huoltajien  kanssa. Työryhmä kootaan 
aina niistä henkilöistä, jotka ovat lapsen tai nuoren asioiden hoitamisen 
kannalta keskeisiä. Kuntoutussuunnitelma tehdään yksilöllisen arvioinnin 
perusteella ja se oikeuttaa saamaan erityisiä palveluja ja tukitoimia. Kun-
toutussuunnitelma onkin yleensä pohjana kaikelle opetuksen ja kuntou-
tuksen suunnittelulle. 

 Koulussa EKIä voidaan tukea yleisen tuen keinoin mm. eriyttämällä ope-
tusta ja arviointia tai tehostetun tuen keinoin silloin kun tarvitaan pitkä-
kestoisia ja säännöllisiä tukitoimia. Oppimissuunnitelmaan kirjataan mm. 
konkreettiset tukitoimet, arviointitavat ja eri toimijoiden vastuualueet. 
Oppimissuunnitelma voidaan tehdä yleisessä tuessa ja se tulee tehdä te-
hostetussa tuessa olevalle oppilaalle.  Jos yleisen ja tehostetun tuen keinot 
eivät riitä, voidaan EKI:lle tehdä erityisen tuen päätös ja HOJKS eli hen-
kilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Nämä tuki-
toimet suunnitellaan huoltajien, oppilaan, opettajien ja muiden asiantunti-
joiden moniammatillisena yhteistyönä.  

 Vammaispalvelulain mukainen palvelusuunnitelma tehdään yhdessä 
oman kunnan sosiaalitoimiston vammaispalvelun sosiaalityöntekijän, työ-
ryhmän, EKI:n itsensä ja hänen perheensä/huoltajien  kanssa. Palvelu-
suunnitelmaan kootaan tarvittavien palvelujen kokonaisuus eli se voi si-
sältää myös kuntoutussuunnitelman ja HOJKSin. 

 Kehitysvammalain mukaan jokaiselle erityishuoltoa tarvitsevalle henkilöl-
le pitäisi laatia erityishuolto-ohjelma. Ohjelmaan kirjataan oppilaalle eri-
tyishuoltona myönnettävät palvelut, jotka ovat oppilaalle maksuttomia. 
Erityishuoltoa ovat palvelut ja tukitoimet, jotka myönnetään oppilaalle 
kehitysvammalain nojalla. Ohjelman tekoon osallistuu EKI, hänen huolta-
jansa sekä sosiaalilautakunnan edustaja. 
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 Lisäksi perusopetuksen päättövaiheessa on hyvä laatia opiskelu- ja kun-
toutumissuunnitelma Kelalle nuoren kuntoutusrahaa varten. Sen tarkoi-
tuksena on perusopetuksen jälkeisten opintojen tukeminen. Suunnitelman 
laatii nuoren kotikunta yhteistyössä nuoren itsensä, huoltajien ja muiden 
asiantuntijaviranomaisten kanssa. Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusra-
hasta ja yli 16-vuotiaan nuoren vammaistuesta saa lisätietoja kotikunnan 
Kelan toimistosta tai Internetosoitteesta www.kela.fi.  

 HOJKS voidaan laatia myös toisella asteella. Nivelvaiheissa on tärkeää 
välittää opiskelun järjestämisen  kannalta olennaiset  tiedot jatko-
opiskelupaikkaan, jotta tarvittava tuki voidaan järjestää heti opintojen 
alkaessa. Tiedot eivät siirry automaattisesti oppilaitoksesta toiseen. 
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Mistä saa lisätietoa? 
 
 

Tukimuodot ja -palvelut painottuvat eri tavoin eri ikäkausina. Tietoa palveluista 
ja etuuksista saa esimerkiksi sairaalasta, terveyskeskuksesta, Kelan paikallistoi-
mistosta ja kunnan sosiaalitoimistosta. Sairaalassa tietoja ja ohjeita antavat sosi-
aalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, lääkäri ja lasta hoitava työryhmä. Myös terve-
yskeskusten puheterapeutilta saa neuvoja kielihäiriöisten lasten kuntoutukseen 
liittyvissä asioissa. Kelan paikallistoimisto antaa tietoa Kelan järjestämistä pal-
veluista, ja kunnan sosiaalitoimisto vastaa päivähoidon järjestämisestä sekä 
vammaispalvelulain mukaisista palveluista. Paikallisista dysfasiayhdistyksistä 
annetaan hyviä neuvoja perheille, jotka pohtivat lapsen ja perheen tarvitsemia 
palveluja. Lisäksi tietoa voi löytää seuraavista osoitteista ja julkaisuista. 
 
Esi- ja perusopetus, nivelkohdat: 
 
 Onerva Mäen koulu (Haukkarannan toimipiste) 
 Haukkalantie 56 
 40740 Jyväskylä 
 puhelin: 0295 332 800 (vaihde),  faksi: 014 617 254 
 www.onerva.fi 
 
 Tervaväylän koulu 

Merikartanon yksikkö 
 Lossikuja 6 
 90500 Oulu 
 puhelin: 040 305 4001,  faksi: 08 5545 034 
 www.tervavayla.fi  
 
 Mikael-koulu 
 Liuskekatu 1 
 50100 Mikkeli 
 puhelin: 020 7211 321, faksi: 015 213 108 
 www.mikael-koulu.fi 
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Oppimisvaikeudet: 
 
 Niilo Mäki Instituutti 
 PL 35 (Asemakatu 4 A) 
 40014 Jyväskylän yliopisto      
 puhelin: 010 229 2990, faksi:  010 229 2991 
 www.nmi.fi 
  
Ammatillinen koulutus: 
 
 Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto 

Arlan toimipaikka  
 Puustellinmäki 4-6 
 02650 Espoo 
 puhelin: 09 511 081, faksi: 09 5 1108 300 
 www.arlainst.fi 
 
 Bovallius-ammattiopisto Turku 
 PL 64 (Vähäheikkiläntie 50) 
 208110 Turku 
 puhelin: 02 2741 100,   faksi: 02 2741 165/Vähäheikkiläntie 
 www.aurainstituutti.fi 
 
 Bovallius-ammattiopisto Pieksämäki 
 Pyhityntie 45 
 76100 Pieksämäki 
 puhelin: 015 7212 200,  faksi: 015 611 262/Soiselkä  
 www.bovallius.net 
 
 Virtuopo, Virtuaalinen opinto- ja uraohjauskeskus 
 www.virtuopo.net 
 
Tiedottaminen, edunvalvonta, paikallisyhdistykset ja –kerhot: 
 
 Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry 
 Suvilinnantie 2 
 20900 Turku 
 puhelin: 02 2138 200, faksi: 02 2138 210 
 www.stroke.fi 
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