
 

 

Faktoja kehityksellisestä kielihäiriöstä 

 

 

Kolme asiaa, jotka jokaisen tulisi tietää kehityksellisestä kielihäiriöstä 

 

1. Kehityksellinen kielihäiriö tarkoittaa, että lapsella tai aikuisella on vaikeuksia puheen tuotossa ja/tai kielen 

ymmärtämisessä. 

 

2. Kehityksellinen kielihäiriö on näkymätön häiriö, joka esiintyy keskimäärin yhdellä lapsella 14:sta. Se 

vaikuttaa lukutaitoon, oppimiseen, ystävyyssuhteisiin sekä mielenterveyteen.  

 

3. Esimerkiksi puheterapeutin tai opettajan tarjoama tuki voi merkittävästi auttaa henkilöä, jolla on 

kehityksellinen kielihäiriö. 

 

Kehityksellinen kielihäiriö: terminologia, esiintyvyys ja aiheuttaja 

 

• Terminologia: Suositus käyttää nimikettä kehityksellinen kielihäiriö muiden termien sijaan, sekä kuvaus siitä 

kuinka suositukseen on päädytty, on julkaistu hiljattain (Bishop et al., 2016; 2017). 

 

• Esiintyvyys: Kehityksellinen kielihäiriö esiintyy keskimäärin yhdellä lapsella 14:sta. Hiljattain Iso-Britanniassa 

tehdyn epidemiologisen tutkimuksen (Norbury et al. 2016) mukaan 7,5 prosentilla lapsista on kehityksellinen 

kielihäiriö ilman liitännäisiä kehityshäiriöitä. 

 

• Aiheuttaja: Kehityksellinen kielihäiriö on useissa tapauksissa perinnöllistä. Kaksosia tutkimalla on osoitettu 

vahva perinnöllinen yhteys, jonka syynä vaikuttaa oleva useiden eri geenien yhteisvaikutus yksittäisen 

geenimuunnoksen sijaan (Bishop, 2006). Kokeelliset tutkimukset eivät tue virheellistä, mutta yleistä käsitystä 

siitä, että kehityksellinen kielihäiriö johtuu vanhemmista, jotka eivät puhu lapsilleen. 

 

• Neurobiologinen tausta: Suurimmassa osassa asiaa käsitteleviä tutkimuksia kehityksellisen kielihäiriön 

taustalta ei ole löydetty aivotason vaurioita. Joitakin pieniä eroja eri aivoalueiden koossa tai harmaan aineen 

määrässä saattaa olla, mutta nämä erot eivät ole yhteneväisiä lapsesta toiseen. Kehityksellisen kielihäiriön 

diagnosointia varten ei toistaiseksi ole olemassa ”biomarkkereita” (Leonard et al. 2006). 

 

Kehityksellinen kielihäiriö: liitännäisvaikeudet 

 

• Suhde muihin kehityshäiriöihin: Kehityksellinen kielihäiriö esiintyy usein yhdessä ADHD:n ja dysleksian 

kanssa. Päällekkäisyydestä lievän autismin kanssa on keskusteltu runsaasti (Bishop, 2008). Useimmilla 

kielihäiriöisillä lapsilla ei ole autismikirjon häiriöille tyypillisiä sosiaalisen kanssakäymisen ongelmia, mutta 

joillakin kielihäiriöisistä lapsista voi olla lieviä autismikirjon häiriöille tyypillisiä piirteitä.  

 

• Lukutaito ja koulusuoriutuminen: Kehityksellisen kielihäiriön ja dysleksian välillä on selvä yhteys (Bishop ja 

Snowling 2004). Monet lapsista, joilla on kehityksellinen kielihäiriö, täyttävät dysleksian kriteerit (McArthur et 

al, 2000). Vaikka kielihäiriöinen lapsi osaisi lukea sujuvasti ääneen, hänellä on usein ongelmia luetun 

ymmärtämisessä (Stothard et al, 2010). Mikäli nämä luetun ymmärtämisen ongelmat jäävät tunnistamatta, 

voidaan vaikeudet tulkita käyttäytymisongelmiksi tai keskittymisen vaikeuksiksi.  

 

 



 

 

• Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet ikätovereiden kanssa: Vaikeudet ilmaista itseään ja ymmärtää 

nopeasti mitä muuta sanovat vaikuttavat sosiaaliseen kanssakäymiseen. Erään tutkimuksen mukaan 40 

prosentilla 16-vuotiaista kielihäiriöisistä nuorista oli vaikeuksia vuorovaikutuksessa ikätovereidensa kanssa (St. 

Clair, Pickles, Durkin & Conti-Ramsden, 2011), 50 prosenttia oli kiusattu (verrattuna alle 25 prosenttiin 

tyypillisesti kehittyneistä nuorista) ja 13 prosenttia oli kiusattu pitkäaikaisesti lapsuudesta lähtien (Knox & 

Conti-Ramsden 2003). Niin aikuisten kuin ikätovereiden tietoisuuden lisääminen kehityksellisestä kielihäiriöstä 

voi vähentää näitä kielteisiä seurauksia. 

 

Kehityksellinen kielihäiriö: Työllisyys ja mielenterveys 

 

• Työllistyminen: Kehityksellinen kielihäiriö tulee ottaa vakavasti, sillä se voi lisätä riskiä työttömyyteen sekä 

vaikeuttaa itsenäistä elämistä (Conti-Ramsden & Durkin, 2008). Yksilöt, joiden kielelliset vaikeudet ovat lieviä, 

pystyvät usein työllistymään, joskin tavallisesti suhteellisen matalaa koulutustasoa vaativille aloille (Whitehouse 

et al., 2009). Kehityksellisen kielihäiriön yhä parempi tunnistaminen kouluissa mahdollistaisi lasten vahvuuksien 

tukemisen ja kehittämisen, jotta heitä ei väheksyttäisi vaikka he eivät pärjäisi perinteisissä akateemisissa 

taidoissa.  

 

• Mielenterveys: Lapsilla, joilla on lievä kehityksellinen kielihäiriö, esiintyy harvoin ongelmia. Sitä vastoin 

suunnilleen kahdella kolmesta (64 %) lapsesta, joilla on pitkäaikainen kielihäiriö, on käytösongelmia, 

esimerkiksi agressiivisuutta, ja/tai vetäytymistä sekä yksinoloa (Conti-Ramsden & Botting, 2004). Onneksi nämä 

käytöshaasteet usein poistuvat nuoruusiässä (St.Clair et al., 2011). Tosin kielihäiriöiset teini-ikäiset raportoivat 

kaksi kertaa todennäköisemmin masennusoireista kuin tyypillisesti kehittyneet ikätoverit (Conti-Ramsden & 

Botting, 2008). Suurin osa lasten mielenterveysongelmien hoitoon suunnatuista terapioista perustuu 

keskusteluun, mikä ei välttämättä ole optimaalista kielihäiriöisille lapsille. 

 

Kehityksellinen kielihäiriö: Kuntoutus 

 

• Kuntoutus: Jotta kuntoutus olisi tehokasta, sen tulee olla korkeatasoista ja riittävän pitkäkestoista. Lupaavia 

puheterapiainterventioita kehitetään jatkuvasti (Law et al. 2015). Osa kielihäiriöisistä lapsista tarvitsee 

pitkäaikaista tukea niihin haasteisiin, jotka jatkuvat kuntoutuksesta huolimatta (Boyle et al. 2010). 

Tutkimuksissa on todettu, että erityisesti ongelmat puheen ymmärtämisessä ovat pysyviä. 

 

Kehityksellinen kielihäiriö: Tietoisuus ja RADLD-kampanja 

 

• Historia ja terminologia: Lasten kielellisten taitojen ongelmia on kuvattu historiassa jo lähes 200 vuoden ajan 

(Gall, 1822). Kehityksellinen afasia oli yksi ensimmäisistä nimikkeistä, mutta sittemmin useita eri termejä on 

käytetty kuvaamaan kehityksellistä kielihäiriötä niin tutkimuksessa kuin käytännössä (Dockrell, 2006). Suomessa 

kehityksellistä kielihäiriötä on kutsuttu aiemmin nimillä dysfasia ja kielellinen erityisvaikeus. Nimike 

kehityksellinen kielihäiriö on ollut käytössä vuosia, mutta vuonna 2017 julkaistussa suosituksessa määritellään 

kuinka sitä tulisi käyttää ja miksi sen käyttöä suositellaan muiden termien sijaan. 

 

• Tarve lisätä tietoisuutta kehityksellisestä kielihäiriöstä: Suurelle yleisölle kehityksellinen kielihäiriö on 

suhteellisen tuntematon. Myös tutkimus aiheesta on vähäistä suhteessa kehityksellisen kielihäiriön yleisyyteen ja 

vakavuuteen (Bishop, 2010). RADLD-kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kehityksellisestä kielihäiriöstä 

Youtube-kanavan, nettisivujen ja muun materiaalin avulla. 
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