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Kehityksellisessä kielihäiriössä lapsen kieli ei kehity iän tai kognitiivisen kehityksen mukai-

sesti. Kielelliset haasteet näyttäytyvät lapsella, jolla on kehityksellinen kielihäiriö, yksilöllisesti 

kielen eri osa-alueilla. Kielihäiriön yleiset piirteet ovat samat, mutta esimerkiksi lapsen per-
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jen omaksuminen tapahtuu usein kielen ja vuorovaikutuksen kautta, ja siksi kielelliset vaikeu-

det voivat haastaa oppimista moniulotteisesti. Oppiminen voi liittyä lukemisen ja kirjoittamisen 

taitoihin, koulussa opetettaviin oppiaineisiin sekä sosiaalisiin taitoihin. Kehitykselliseen kieli-

häiriöön voi linkittyä erilaisia haasteita tunne-elämässä ja vertaissuhteissa, joille olennaisten 

taitojen oppimista kieli mahdollistaa. 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan kehityksellistä kielihäiriötä osana inklusiivista pe-

rusopetusta. Inkluusio korostaa kaikkien oppilaiden osallisuutta ja tasa-arvoa, ja pyrkii tuomaan 

oppilaat osaksi lähikouluja tuen tarpeeseen katsomatta. Lähikoulujen tukitoimet eivät kuiten-
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perusopetusta. Opettajien on tärkeää tiedostaa kehityksellisen kielihäiriön laaja-alaisuus, ja 

huomioida se asiaan kuuluvalla sensitiivisyydellä ja ammattitaidolla myös opettaessa. Tutkiel-

massa käsitellään kehitykselliselle kielihäiriölle tyypillisiä haasteita, sekä sellaisen oppilaan tu-

kemista, jolla on kehityksellinen kielihäiriö. Aihetta lähestytään koulun konkreettisten tukikei-

nojen sekä huoltajien, opettajien ja muiden ammattilasten välisen yhteistyön näkökulmista. 

Mitä sitoutuneempia oppilaan ympäröivät aikuiset ovat rakentamaan ja toteuttamaan tukea yh-

dessä, sitä moniulotteisempaa tuki on. 
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When it comes to developmental language disorder, linguistic skills do not develop in line with 

age or cognitive development. Challenges can vary individually between different aspects of 

the language. The general characteristics of a developmental language disorder are the same, 

but personality and environment of the child, for example, shape them to appear differently. 

Absorbing new knowledge and skills happens via language and interaction, and that is why 

linguistic difficulties can challenge learning multidimensionally. Learning can relate to reading 

and writing, school subjects as well as social skills. Developmental language disorder can be 

linked to various challenges in emotional life and peer relations, for which language is an es-

sential skill to learn. 

This bachelor’s thesis reviews developmental language disorder as a part of inclusive basic 

education. Inclusion emphasizes the involvement and equality of all pupils, and aims to bring 

pupils into neighborhood schools, regardless of their need for support. However, the skills and 

support of special education teachers is often not enough to cover sufficient support in neigh-

borhood schools – all teachers should be able to provide it. As the need for support has in-

creased, linguistic challenges have also become a visible part of basic education. It is important 

for teachers to be aware of the wide range of developmental language disorder, and to take it 

into account with sensitivity and professionalism when teaching. The thesis discusses typical 

challenges of developmental language disorder, as well as supporting a pupil who has develop-

mental language disorder. The topic is approached from the perspectives of concrete school 

support measures, and the cooperation between guardians, teachers, and other professionals. 

The more committed the adults around the pupil are to building and implementing support to-

gether, the more multidimensional the support will be. 
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Johdanto 

Tässä tutkielmassa kartoitan lähikoulun työkaluja tukea oppilasta, jolla on kehitykselliselle kie-

lihäiriölle tyypillisiä haasteita. Suomalainen koulu on kokenut suuren muutoksen siirtyessään 

kohti inklusiivista ajattelua ja opetusta. Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä peruskouluissa on 

ollut jyrkässä nousussa (Suomen virallinen tilasto [SVT], 2021), ja täten myös peruskoulujen 

opettajien tarjoaman tuen vaatimukset ovat luonnollisesti kasvaneet sekä määrällisesti että laa-

dullisesti. Tukitarpeiden suuren kirjon vuoksi myös opettajien tarjoaman tuen tulisi olla moni-

puolista ja yksilöllisesti suunniteltua (Opetushallitus [OPH], 2016). Siirtyminen lähikouluperi-

aatteen mukaiseen opetusmuotoon tapahtui kuitenkin verrattain nopeasti, eivätkä työkalut ja 

opettajien osaaminen muun muassa Pajun (2021) mukaan ole kaikkialla pysyneet muutoksen 

perässä tuen toteuttamiseksi. Opettajien ammattitaidon voidaan nähdä lähikouluperiaatteen 

taustalla vaikuttavan inkluusion toimivuuden pohjana (Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Siitä 

huolimatta monet opettajat kokevat epävarmuutta osaamisestaan tuen tarjoamisessa, ja lisäksi 

erityispedagoginen koulutus ja osaaminen koetaan jopa edellytyksenä tuen järjestämiselle 

(Paju, 2021).  

Osana laajaa tuen kirjoa ovat sellaiset oppilaat, jotka kaipaavat tukea heidän kommunikatiivi-

siin, vuorovaikutuksellisiin ja kielellisiin taitoihinsa. Olen itse kiinnostunut kyseisten taitojen 

tukemisesta, sillä näen niillä olevan merkittäviä vaikutuksia yksilön elämään kokonaisvaltai-

sesti sen eri osa-alueilla. Kielellisten taitojen kehittyminen mahdollistaa muun muassa vaikut-

tamisen ja aktiivisen osallistumisen ympäröiviin asioihin ja tapahtumiin (Opetushallitus [OPH], 

2018). Kielellisten taitojen merkitys voi heijastua laajasti sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin ja 

käyttäytymiseen, sekä välillisesti oppimisen eri osa-alueisiin (Cross, 2011, s. 35–39). Aiheen 

käsittelyn helpottamiseksi rajasin aihetta yhden diagnoosin ympärille, joten tässä tutkielmassa 

käsittelen sellaisia alakoulun oppilaita, joilla on kehitykselliselle kielihäiriölle eli DLD:lle (De-

velopmental Language Disorder) tyypillisiä haasteita. 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa pyrin selvittämään, miten oppilaita, joilla on kehityksellinen kie-

lihäiriö, voidaan tukea inklusiivisen lähikouluperiaatteen mukaisesti alakoulussa. Käsittelen 

tuen tarjoamista sekä konkreettisten tukimenetelmien että yhteistyön merkityksen näkökul-

mista. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2016) mainitaan, kuinka oppimisen tulee tapah-

tua vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ja kuinka mahdollisuus jokapäiväiseen vuorovaikutuk-

seen koulussa on turvattava. Opettajan tehtävänä on suunnitella ja tukea oppilaan oppimista ja 
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työskentelyä (OPH, 2016). Täten lasta, jolla on kehityksellinen kielihäiriö, tuleekin tukea laaja-

alaisesti, jotta kielelliset taidot kehittyisivät ja monipuolinen vuorovaikutus toisten kanssa olisi 

ylipäätään mahdollista. Tavoitteenani on kartoittaa kehityksellisen kielihäiriön laajuutta koulu-

kontekstissa, sekä esitellä sellaisia kielellisten haasteiden osa-alueita, joista koulun henkilökun-

nan tulisi olla tietoisia. Samalla pyrin luomaan runkoa tukitoimista, joita kaikki opettajat voisi-

vat hyödyntää opetuksessaan. Vaikka kohdennan käsittelemäni tukimuodot kehitykselliseen 

kielihäiriöön, tarkoituksenani ei ole sulkea pois kohderyhmän ulkopuolelle jääviä oppilaita tai 

heidän tukemistaan. Käsittelemäni tukitoimet eivät siis ole haitaksi oppilaalle siinäkään tapauk-

sessa, vaikka hänellä ei olisi diagnosoitu kehityksellistä kielihäiriötä – päinvastoin. Tässä kir-

jallisuuskatsauksessa käsitellyt tukimuodot voidaan nähdä yleispätevinä työkaluina yksilöllisen 

ja toimivan tuen suunnittelemiseksi sekä kielellisten taitojen kehittämiseksi. 
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Tutkielman toteutus 

Valitsin tutkielmani aiheen sekä omiin mielenkiinnon kohteisiin että lukemaani tutkimustietoon 

perustuen. Tukea tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntyminen (SVT, 2021) on nähtävissä 

kenttätyössä konkreettisesti, eivätkä henkilöstöresurssit aina kohtaa niitä koskevien ideaaliti-

lanteiden kanssa. Oma mielenkiintoni kielellisiä haasteita kohtaan kannusti yhdistämään nämä 

kaksi teemaa, ja liittää kehityksellinen kielihäiriö osaksi ajankohtaista inklusiivisen opetuksen 

keskustelua ja toteutusta. 

2.1 Tutkimusmenetelmä ja tutkielman tavoite 

Tämä tutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Salminen (2011, s. 6) kuvailee 

kirjallisuuskatsausta muodoltaan valitun aiheen yleiskatsaukseksi, joita tarkkarajaiset säännöt 

ja käytetyt metodit eivät rajoita. Tutkimuskysymykset voivat olla väljiä, mutta myös ilmiön 

ominaisuuksien luokittelu on sen avulla mahdollista (Salminen, 2011, s. 6). Kuvailevan kirjal-

lisuuskatsauksen niin sanotuista alaluokista tai orientaatioista valitsin omaan tutkielmaani nar-

ratiivisen lähestymistavan. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on metodeiltaan kevyt, ja sitä hyö-

dyntämällä voidaan muodostaa laaja näkemys valitusta aiheesta (Salminen, 2011, s. 7). Tämä 

kuvaa hyvin oman työni tavoitetta, sillä tarkoituksenani on nimenomaisesti kuvata erilaisia tu-

kitoimia laajasti eri näkökulmia hyödyntäen. Salminen on myös jaotellut narratiiviselle kirjal-

lisuuskatsaukselle kolme lähestymistapaa – yleiskatsauksen, toimituksellisen lähestymistavan 

sekä kommentoivan lähestymistavan. Näistä kolmesta vaihtoehdosta koen yleiskatsauksen ole-

van lähimpänä oman tutkielmani toteuttamista, sillä siltä ei vaadita systemaattista seulontaa tai 

muita tarkempia kriteeristöjä (Salminen, 2011, s. 7). 

Tässä tutkielmassa halutaan selvittää kehityksellisen kielihäiriön laajuutta koulukontekstissa. 

Samalla pyritään kartoittamaan, mitä tukitoimia lähikoulu voi tarjota sellaiselle alakouluikäi-

selle oppilaalle, jolla on diagnosoitu kehityksellinen kielihäiriö.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

• Miten kehityksellinen kielihäiriö voi ilmetä alakoulussa? 

• Millä lähikouluperiaatteen mukaisilla tukitoimilla voidaan tukea oppilasta, jolla on 

kehitykselliselle kielihäiriölle tyypillisiä haasteita? 
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Lähestyn tutkimuskysymyksiäni eri näkökulmista mahdollisimman kattavan kuvan luomiseksi. 

Tämän vuoksi olen valinnut tutkielmaani kaksi suurempaa osa-aluetta, joita käsittelen tekstissä 

yksitellen. Ensimmäisenä ja suurimpana osa-alueena käsittelen konkreettisia tukitoimia ope-

tuksessa, koska näen niiden luovan vakaata pohjaa jokapäiväisen tuen tarjoamiselle. Olen edel-

leen jakanut kappaleen kolmeen alalukuun, jotta tukitoimien tarkastelu olisi mahdollisimman 

selkeää. Näissä alaluvuissa käsittelen eriyttämisen ja struktuurin merkitystä, kielellisissä haas-

teissa oppilaan tukemista tunnetaitojen sekä vuorovaikutuksen tärkeyttä. Kielellisten haastei-

den ohella syvennyn AAC-menetelmien käyttöön sekä luku- ja kirjoitustaidon tukemiseen, 

jotka linkittyvät kehitykselliseen kielihäiriöön olennaisesti. 

Opetussuunnitelmassa linjataan, kuinka kaikki perusopetuksen käytännöt on rakennettava ope-

tus- ja kasvatustyölle asetettujen tavoitteiden tukemiseksi (OPH, 2016). Muun muassa näitä 

käytänteitä tarkastellessani pyrin opetuksen ruohonjuuritasolle, jolle myös opettajien toteut-

tama opetustyö lähtökohtaisesti sijoittuu. Tavoitteenani on havainnollistaa kehityksellisen kie-

lihäiriön yksilöllisyyttä ja laaja-alaisuutta, jotka tulee huomioida tuen kohdentamisessa, suun-

nittelussa ja toteuttamisessa. Tämän pohjalta pyrin luomaan käytännöllistä tukitoimien runkoa 

kaikkien opettajien työn tukemiseksi. Kyseiset tukemisen keinot pohjautuvat erityispedagogi-

siin menetelmiin, jotka soveltuvat erityisopettajien lisäksi esimerkiksi luokanopettajien ja ai-

neenopettajien käyttöön. 

Toiseksi osa-alueeksi valitsin yhteistyön merkityksen tuen rakentamisessa ja toteutuksessa, 

sillä tuen tarpeen kasvaessa myös ammattilaisten välisen yhteistyön merkitys korostuu (Takala 

ym., 2020). Tässä luvussa käsittelen ensin opettajien välistä kommunikaatiota sekä moniam-

matillista yhteistyötä, ja syvennyn erityisopettajan konsultaatiorooliin sekä ulkopuolisten pal-

veluiden hyödyntämiseen. Opettajien välinen kommunikaatio voidaan nähdä osana tuen raken-

tamista, ja se linkittyy moniammatillisen yhteistyön toteutumiseen olennaisesti. Yksilöllisesti 

esiintyvän kehityksellisen kielihäiriön kohdalla moniammatillinen yhteistyö toimii usein haas-

teiden tunnistamisen, arvioinnin ja poissulkemisen edellytyksenä (Siiskonen, Ahonen & 

Määttä, 2019a). Toimiessaan moniammatillinen yhteistyö tukee myös inkluusiota (Takala ym., 

2020). Lisäksi käsittelen koulun ja kodin yhteistyötä omana tuen osa-alueenaan. Muun muassa 

luotettava kasvatuskumppanuus sekä tuen jatkuvuus ja kokonaisvaltaisuus kuuluvat toimivaan 

yhteistyöhön olennaisesti (OPH, 2016). Tuen tarpeen kasvaessa lapsen kasvuympäristöjen mer-

kitys sekä läheisten ihmisten toiminta korostuvat entisestään (Siiskonen, Lerkkanen & Savolai-

nen, 2019b). 
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2.2 Aineiston kerääminen 

Aineiston keruussa hyödynnän sekä suomalaisia että kansainvälisiä lähteitä, jotta tieto olisi mo-

nipuolista ja luotettavaa. Suomalaista koulujärjestelmää ja sen toimintatapoja tarkastellessani 

lähdeaineisto painottuu kuitenkin luonnollisesti kotimaiseen aineistoon. Pääsääntöisesti käyttä-

mäni lähdeaineistot ovat kerätty Oula-Finnan sähköistä tietokantaa sekä kansainvälisiä Ebsco 

Databases ja Google Scholar tietokantoja käyttäen. Lisäksi tietokannat Scopus ja ProQuest ovat 

täydentäneet aineiston hankintaa. Sähköisten aineistojen ohella hyödynnän myös Oulun yli-

opiston kirjaston painettuja, toimitettuja teoksia. Teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa 

olen hyödyntänyt myös Käypä hoito -suosituksia sekä ICD-11:n tautiluokituksia. Lisäksi ai-

heeni vuoksi olennaisia lähteitä ovat muun muassa Opetushallituksen laatimat asiakirjat ja 

suunnitelmat, YK:n lausunnot sekä perusopetuslaki. 

Muun muassa Sarkki ja Niemelä (2015) mainitsevat, kuinka vastakkaisten näkökulmien huo-

mioon ottaminen sekä vertaisarvioitujen lähdeaineistojen hyödyntäminen parantavat tiedon ja 

tekstin uskottavuutta ja luotettavuutta. Tämän vuoksi tieteellisten artikkeleiden kohdalla viit-

taan tekstissäni vain vertaisarvioituihin artikkeleihin. Metsämuuronen (2011, s. 33) puolestaan 

muistuttaa, että tiedonhankinnassa tulisi huomioida tiedon objektiivisuus ja puolueettomuus, 

eikä siihen tulisi sisällyttää spekulatiivisia, subjektiivisia kannanottoja. Vaikka omat näkemyk-

seni asioista voivat väistämättä haastaa objektiivisuutta, pyrin tietoisesti välttämään näkökul-

mien subjektiivisuutta parhaani mukaan. Lisäksi pyrin käymään mahdollisimman paljon niin 

sanottua lähteiden välistä keskustelua, jotta käsittelemäni näkökulmat olisivat monipuolisia ja 

kattavia. 
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Kehityksellinen kielihäiriö 

Kehityksellisellä kielihäiriöllä (Developmental Language Disorder, DLD) kuvataan diagnos-

tista määritelmää, joka vastaa sekä ICD-11-tautiluokituksen (WHO, 2022) että suomalaisen 

Käypä hoito -suosituksen (Kehityksellinen kielihäiriö: Käypä hoito -suositus [Käypä hoito -

suositus], 2019) kriteeristöjä. Aiemmin kehityksellisestä kielihäiriöstä on muun muassa Käypä 

hoito -suosituksen (2019) mukaan käytetty nimityksiä dysfasia ja kielellinen erityisvaikeus 

(SLI, Specific Language Impairment), mutta sittemmin termistöä on tarkennettu vastaamaan 

nykypäivän päivitettyä diagnostiikkaa. Osassa käyttämistäni lähdeaineistoista käytettiin edel-

leen vanhentuneita termejä, mutta selkeyden ja yhtenäisyyden vuoksi tässä kirjallisuuskatsauk-

sessa käytän pelkästään nimitystä kehityksellinen kielihäiriö tai sen lyhennettä DLD. Käytän 

tekstin sujuvoittamiseksi myös nimitystä kielihäiriöiset oppilaat kuvatessani oppilaita, joilla on 

kehityksellinen kielihäiriö, mutta tiedostan, ettei kielihäiriö ole koskaan lasta määrittävä tekijä. 

3.1 Määritelmä 

Kehityksellisen kielihäiriön seurauksena lapsen kieli ei kehity iän tai kognitiivisen kehityksen 

mukaisesti, mikä rajoittaa merkittävästi lapsen kommunikaatiokykyä (WHO, 2022). Vaikeudet 

voivat näyttäytyä laajasti ja yksilöllisesti kielen eri osa-alueilla, kuten pragmaattisissa, morfo-

logisissa, fonologisissa ja semanttisissa taidoissa sekä syntaksissa (Bishop, Snowling, Thomp-

son, Greenhalgh & The Catalise-2 Consortium, 2017). Näistä osa-alueista pragmatiikka kuvaa 

kielen käyttötaitoja, morfologia sanojen muodostamista ja taivuttamista, fonologia äännejärjes-

telmän hallintaa, semantiikka kielen merkitysten ymmärrystä ja syntaksi lauseiden muodosta-

misen taitoja (Siiskonen ym., 2019a). Siitä, kuinka monella osa-alueella haasteita tulisi näkyä, 

ei kuitenkaan ole tehty tarkkarajaista diagnostista linjausta (Kunnari & Leinonen, 2011; WHO, 

2022). Kehityksellisen kielihäiriön diagnosointi on haastavaa erityisesti alle kolmen vuoden 

iässä, sillä kaikki kielen osa-alueet eivät ole vielä kehittyneet (Bishop ym., 2017). Jotta diag-

nosointi olisi luotettavaa, sitä suositellaan tehtäväksi vasta noin neljästä ikävuodesta lähtien 

(Bishop ym., 2017; Käypä hoito -suositus, 2019). 

Kehityksellisen kielihäiriön kohdalla puhumaan oppiminen voi viivästyä, ja puhe on usein ra-

kenteellisesti ja sisällöllisesti ikätasoon nähden yksinkertaisempaa (Ahonen, Määttä, Meronen 

& Lyytinen, 2014; Bishop ym., 2017). Kerrontaidot ovat usein heikommat, sanajärjestys voi 

olla poikkeavaa ja ilmaisut voivat olla lyhyempiä (Ahonen ym., 2014; Mäkinen, Loukusa, 

Laukkanen, Leinonen & Kunnari, 2014). Sanasto on Bishopin ja kollegojen (2017) mukaan 
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usein rajallista sekä puheen tuotossa että sen ymmärtämisessä. Myös vaikeudet sananlöytämi-

sessä sekä abstraktien ja monimerkityksellisten sanojen omaksumisessa ovat tavallisia (Bishop 

ym., 2017; Siiskonen ym., 2019a). Lisäksi verbaalisen työmuistin toiminta sellaisissa tehtä-

vissä, joissa vaaditaan sanojen tai lauseiden toistoa, on usein heikkoa (Bishop ym., 2017).  

Kielihäiriölle tyypillisiä haasteita voidaan havaita myös muun muassa autismikirjon, ADHD:n, 

aivovaurion, kuulovamman tai CP-vamman kohdalla (Siiskonen ym., 2019a; WHO, 2022). Lii-

tännäishäiriöt eivät kuitenkaan yksinään selitä kehityksellistä kielihäiriötä, eli DLD:n toteami-

sessa erotusdiagnostiikan tekeminen muista häiriöistä on olennaista (Siiskonen ym., 2019a). 

Vaikka DLD:lle tyypilliset vaikeudet painottuvat nimensä mukaisesti kielellisiin taitoihin, vai-

keuksien ilmeneminen on aina yksilöllistä, eivätkä ne automaattisesti rajaudu yksin kielen ja 

kommunikaation osa-alueisiin (Siiskonen ym., 2019a). Kehityksellisen kielihäiriön on havaittu 

linkittyvän muun muassa motoristen taitojen haasteisiin sekä lukivaikeuteen (Bishop, Snowl-

ing, Thompson, Greenhalgh & The Catalise Consortium, 2016). Sillä on havaittu olevan yh-

teyksiä myös keskittymisvaikeuksiin, käytöshäiriöihin ja puutteellisesti kehittyviin vuorovai-

kutustaitoihin (Bishop ym., 2016; Käypä hoito -suositus, 2019; Norbury ym., 2016). Lisäksi 

tunne-elämän ongelmat ovat yleisempiä ja kaverisuhteiden määrät mahdollisesti vähäisempiä 

(Käypä hoito -suositus, 2019; Norbury ym., 2016). On kuitenkin vaikeaa yksiselitteisesti sanoa, 

mistä haasteiden laaja-alaistuminen johtuu. 

3.2 Esiintyvyys ja periytyvyys 

Kehityksellistä kielihäiriön esiintyvyydeksi on arvioitu noin 1–7 prosenttia väestöstä sen vai-

keusasteesta riippuen (Norbury ym., 2016; Siiskonen ym., 2019a). Häiriötä esiintyy sekä ty-

töillä että pojilla, mutta pojilla sen esiintyvyys on yleisempää (WHO, 2022). Sekä biologiset 

tekijät että ympäristö voivat toimia niin sanottuina riskitekijöinä DLD:lle (Bishop ym., 2017). 

Koska kyseessä on hyvin yksilöllisesti esiintyvä häiriö, DLD:n etiologisia tekijöitä ei vielä täy-

sin tunneta (Laasonen ym., 2018). Geneettisten tekijöiden on kuitenkin arveltu vaikuttavan ke-

hityksellisen kielihäiriön esiintyvyyteen (Li & Bartlett, 2012; WHO, 2022). Puutteellinen kie-

lelle altistaminen ei yksinään selitä kehityksellistä kielihäiriötä, mutta ympäristön tuen merki-

tystä ei siitä huolimatta ole syytä vähätellä (Bishop ym., 2017). Voidaankin todeta, etteivät 

mitkään tekijät voi yksinään selittää kielellisiä vaikeuksia, sillä niiden ilmenemismuodot vaih-

televat laajasti ja yksilöllisesti (Siiskonen ym., 2019a). 
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Inkluusio ja lähikouluperiaate 

Kunta osoittaa oppilaan lähikoulun, ja lähtökohtaisesti kaikki oppilaat tuen tasosta huolimatta 

osallistuvat lähikoulun tarjoamaan opetukseen (Perusopetuslaki [POL], 2:6.2 §; POL, 4:17.1 

§). Tämä ajatus on tässä tutkielmassa käsittelemäni lähikouluperiaatteen lähtökohta. Inkluusion 

liittäminen osaksi perusopetusta toimii lähikouluperiaatteen pohjana, ja kolmiportaisen tuen 

malli pyrkii tukemaan sen toteutumista. 

4.1 Inkluusion lähtökohdat ja sen leviäminen Suomessa 

Nykypäivän lähikouluperiaate perustuu erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana vahvasti 

levinneeseen inklusiiviseen ajattelutapaan. Sekä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vammais-

ten vuosi 1983 että Salamancan sopimus vuodelta 1994 pohjaavat inkluusion käsitettä ja sen 

muodostumista (Takala ym., 2020; UNESCO, 1994). Tätä ennen koulumaailmaa hallitsi segre-

gaatio, jonka mukaan yksilöllistä tukea tarvitsevat oppilaat siirrettiin opiskelemaan laitoksiin 

tai erityiskouluihin, ja joissain tapauksessa suljettiin opetuksen ulkopuolelle kokonaan (Takala 

ym., 2020). Koska segregaatio alkoi saada osakseen kritiikkiä, integraation käsite lähti leviä-

mään kouluihin laajasti. Integraatiossa tukea tarvitsevat oppilaat voivat satunnaisesti opiskella 

osana yleisopetuksen ryhmiä, mutta he eivät varsinaisesti kuuluu yleisopetukseen vaan ovat 

edelleen irrallaan siitä (Takala ym., 2020). Salamancan sopimuksessa kuitenkin päätettiin, että 

kaikilla lapsilla tulee olla oikeus päästä tavalliseen kouluun osaksi yleisopetusta riippumatta 

siitä, millaisia tuen tarpeita heillä on (UNESCO, 1994). Toisin sanoen tuki tulisi inklusiivisen 

ajattelun mukaan tuoda lapsen luo sen sijaan, että lapsi irrotetaan vertaisryhmästään ja viedään 

tuen luokse. 

Viimein vuonna 2011 myös Opetushallitus teki muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteisiin ottaessaan käyttöön kolmiportaisen tuen mallin, ja vuonna 2014 kyseiset uudistuk-

set yhdessä inklusiivisen opetuksen kanssa linjattiin osaksi uudistettua opetussuunnitelmaa 

(OPH, 2016; Opetus- ja kulttuuriministeriö [OKM], 2014). Tosin perusopetuksen opetussuun-

nitelma (2016) ei avaa tai määrittele inkluusion käsitettä, joten sen tulkitseminen ja käytännön 

toteutus jää edelleen opetuksen järjestäjän päätettäväksi. Toimivassa inkluusiossa jokaisen op-

pilaan osallisuus ja tasa-arvo kouluyhteisössä turvataan, ja heidän oppimista ja hyvinvointia 

edistetään (Takala ym., 2020). Inklusiivisen opetuksen rinnalla myös saavutettavuuden ja es-

teettömyyden teemat ovat nostettu osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa (OPH, 2016). 

Inkluusio ja sen tavoitteet ovat olennaisesti läsnä lähikouluperiaatteessa, jossa kaikki oppilaat, 
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mukaan lukien tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat lapset, ovat konkreettisena osana yh-

teistä peruskoulua (Pihlaja & Silvennoinen, 2020).  

4.2 Inklusiivinen perusopetus nykypäivänä 

Kolmiportaiseen tukeen kuuluvat yleisen, tehostetun ja erityisen tuen portaat, ja erilaiset asia-

kirjat ovat olennainen osa tuen rakentamista ja toteutumista (OPH, 2016). Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman mukaan yleisen tuen tarkoituksena on olla ensimmäinen keino tukea oppilasta. 

Opetussuunnitelma linjaa, että jos yleisen tuen tukimuodot ovat riittämättömiä, oppilas voidaan 

siirtää tehostettuun tukeen, jolloin tuki on vahvempaa ja pitkäjänteisempää. Tehostettu tuki 

suunnitellaan pedagogiseen arvioon perustuen, ja sen toteutuminen pohjataan yksilöllisesti laa-

dittuun oppimissuunnitelmaan (OPH, 2016). Jos oppilas tarvitsee tehostettua tukeakin koko-

naisvaltaisempaa ja suunnitelmallisempaa tukea, voidaan hänen kohdallaan siirtyä erityisen 

tuen portaalle (OPH, 2016). Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan erityiseen tukeen siir-

tyminen vaatii pedagogisen selvityksen, sekä siihen perustuvan hallintopäätöksen. Annetun eri-

tyisopetuksen pohjana toimii henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

eli HOJKS. Erityisessä tuessa kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot ovat käytettävissä 

(OPS, 2016). Koska kehityksellinen kielihäiriö ilmenee aina yksilöllisesti, diagnoosi ei yksin 

määritä oppilaan tuen porrasta. Usein tukitoimet vaativat kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja intensi-

teettiä, jolloin tehostetun tai erityisen tuen päätöksen tekeminen voi olla olennaista. 

Vaikka koulujen inkluusio saattaa näyttäytyä selkeimmin tuen järjestämisen kautta, pelkkänä 

tukea tarvitsevien oppilaiden sijoituspaikkana sitä ei ole syytä pitää (Takala ym., 2020). In-

kluusion käsite juurtaa laajasti lapsen oikeuksien sekä tasa-arvon kehitystä ja toteutumista, eikä 

näin rajoitu vain erityisopetusta tarvitseviin oppilaisiin (Takala ym., 2020). Takala ja kollegat 

(2020) linjaavatkin, kuinka inkluusio vaikuttaa koko koulun henkilöstön työotteeseen ja koulun 

toimintakulttuuriin syvällisesti. Lisäksi vaikka inkluusio tuo oppilaita entistä vahvemmin yh-

teen tuen tasosta riippumatta, resursseja lähikouluperiaatteen nimissä ei tule säästää. Muun mu-

assa Kielinen (2011) toteaa, että jos inkluusio nähdään pelkkänä säästötoimenpiteenä tai mah-

dollisuutena erityisosaamisen ja -ryhmien lakkauttamiselle, inkluusion henki on ymmärretty 

väärin. Tällä ideologialla ei ajeta kenenkään hyvinvointia, ja resurssipulasta kärsivät niin oppi-

laat kuin opettajat (Kielinen, 2011).  
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Konkreettiset tukitoimet koulussa 

Konkreettisilla tukimuodoilla tarkoitan keinoja, joilla voidaan tukea DLD:lle tyypillisiä haas-

teita jokapäiväisessä kouluarjessa ja opetuksessa. Kaikki käsittelemäni tukitoimet soveltuvat 

koko koulun opetushenkilöstön käyttöön, eivätkä ne vaadi aikaisempaa erityisosaamista tai -

kouluttautumista. Tehokkain hyöty tukitoimista saadaan luonnollisesti niiden säännöllisellä ja 

johdonmukaisella käytöllä, ja toimintatapojen selkeys korostuu sellaisten oppilaiden kohdalla, 

joilla on haasteita heidän oppimisessaan (Siiskonen ym., 2019b). 

5.1 Eriyttäminen ja struktuuri tuen pohjana 

Vaikka kehityksellisen kielihäiriön kohdalla haasteet painottuvat nimensä mukaisesti kielelli-

siin tekijöihin, olisi tärkeää, että kokonaisvaltaisen tuen ja oppimisen takaamiseksi myös käy-

tössä olevat tuen muodot olisivat monipuolisia (Siiskonen ym., 2019b). Kaikkia käytössä olevia 

tukimuotoja ei siis ole syytä kohdistaa erityisesti kehitykselliselle kielihäiriölle tyypillisiin 

haasteisiin, ennen kuin oppimisympäristö, opettamisen keinot ja muut konkreettiset tekijät ovat 

kunnossa. 

Kehitykselliselle kielihäiriölle tyypillisten haasteiden kohdalla tulisi kiinnittää erityistä huo-

miota opetuksen eriyttämiseen ja sen keinoihin. Eriyttämisen käsite kattaa muun muassa yksi-

lölliset työtavat ja työskentelyn rytmin (OPH, 2016). Opetuksen eriyttämisellä oppilaan taito-

tason mukaan voidaan ennaltaehkäistä haasteita eri oppiaineissa, ja tukea oppilasta jo ilmen-

neiden haasteiden osalta (OPH, 2016). Lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa 

eriyttämisen merkittävää roolia oppilaan itsetunnon ja motivaation tukemisessa. Eriyttäminen 

on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta, ja se perustuu vahvasti oppilaantuntemukseen 

(OPH, 2016). Eriyttämistä voidaan toteuttaa laajasti eri kouluarjen ja opetuksen osa-alueilla, ja 

myös tässä tutkielmassa käsittelemiäni tukimuotoja voidaan hyödyntää eriyttämisen suunnitte-

lutyössä. Kehitykselliselle kielihäiriölle olennaisia eriyttämisen tapoja voivat olla esimerkiksi 

kirjoitetun tekstin lyhyempi vaatimuspituus tai oppikirjan tekstien helpottaminen ja selkeyttä-

minen. 

Lisäksi yleistä struktuuria opetuksen pohjalla ei tulisi unohtaa. Struktuuria kouluarkeen luovat 

esimerkiksi materiaalien, aikataulujen, suorituspaikkojen sekä tehtävälokeroiden sijainti ja py-

syvyys (Kielinen, 2011). Yksittäisiä tilanteita tai toimintaohjeita havainnollistamalla ja osiin 

pilkkomalla luodaan struktuuria yhteiseen toimintaan, ja samalla tulevan ennakointi lapselle 
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helpottuu (Siiskonen ym., 2019b). Yhtäläisellä, selkeällä ja ennustettavalla ympäristöllä voi-

daan Kielisen (2011) mukaan tukea päivästruktuurin rakentumista, ja näin luoda turvallinen ja 

tuttu oppimisilmapiiri. Struktuurin merkitys korostuu sellaisten lasten kohdalla, joille kielellis-

ten ohjeiden muistaminen tai ymmärtäminen on haastavaa (Siiskonen ym., 2019b). Olennaista 

on myös toimivan, työrauhaa tarjoavan oppimisympäristön järjestäminen, jotta oppiminen olisi 

mahdollisimman tehokasta tai ylipäätään mahdollista (Siiskonen ym., 2019b). 

5.2 Kielellisissä haasteissa oppilaan tukeminen 

Jotta kielellisiin haasteisiin voidaan paneutua, kielen ymmärtämiseen vaikuttavat häiriötekijät 

tulisi minimoida, ja samalla sitä helpottavat toimintatavat turvata. Opettajan tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota muun muassa käytettyyn kieleen opettaessaan sellaisia oppilaita, joilla on 

kehitykselliselle kielihäiriölle tyypillisiä haasteita. Käytetyn puheen ja oppimateriaalien sisäl-

tämän kielen tulisi olla tarpeeksi selkeää, jotta sen vaikeaselkoisuus ei hidastaisi itse opitun 

aiheen ymmärtämistä ja oppimista (Siiskonen ym., 2019a). Lisäksi äänenpainoilla, ilmeillä ja 

osoittavilla eleillä voidaan helpottaa kielen ymmärtämistä (Ketonen ym., 2014). Toisaalta kou-

lussa käsiteltävien aiheiden syventyessä abstrakteilta käsitteiltä tai monimutkaisilta kieliopilli-

silta ilmauksilta ei aina voida välttyä. Tällöin vaativamman käsitteellisen kielen oppiminen vaa-

tii paljon toistoja, ohjattua opetusta, monipuolisia opetusaineistoja sekä runsasta kirjojen luke-

mista (Käypä hoito -suositus, 2019; Siiskonen ym., 2019a).  

Lisäksi useissa kouluissa herkästi vallitseva melu tulisi minimoida. Hälyinen ympäristö vai-

keuttaa puheen havaitsemista (Siiskonen ym., 2019b), ja vaikeudet ympäristön ääniärsykkeiden 

poissulkemiselle korostuvat kehityksellisessä kielihäiriössä (Davids ym., 2011). Näin ollen me-

luinen oppimisympäristö on osaltaan ristiriidassa DLD:lle tärkeän puheen selkeyden kanssa. 

Lisäksi visuaaliseen puheeseen tukeutumisen on havaittu vaikeutuvat DLD:n kohdalla entises-

tään tilanteissa, joissa melu heikentää auditorista puhesignaalia (Meronen, Tiippana, Wester-

holm & Ahonen, 2013). Jotta visuaalisesta tuesta olisi puheen ohella hyötyä, taustaäänet tulisi 

siis minimoida. Melun on havaittu haittaavaan erityisesti lukemisen sekä kielellisten taitojen 

kehitystä (Sperling, Lu, Manis & Seidenberg, 2006). Koska kielellisten vaikeuksien rinnalla 

DLD on linkitetty haasteisiin lukemisen taidoissa (Bishop ym., 2016), työrauhan säilyttäminen 

on erityisen tärkeää myös kyseisten taitojen kehittymisen kannalta. Muun muassa nykyaikaiset 

avoimet oppimisympäristöt voivat osaltaan haastaa melun poissulkemista (Takala ym., 2020). 

Oppimisympäristöä koskevien erityisjärjestelyjen tekeminen voi siis olla tarpeen. 
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Myös mahdollisuus puheen visuaalisuuteen olisi tärkeää turvata oppilaalle. Audiovisuaalisessa 

puheessa puhuvan kasvot ovat nähtävissä yhtä aikaa kuullun puheen kanssa (Heikkilä, Mero-

nen, Richardson, Ahonen & Tiippana, 2020). Huulioluvussa puhetta puolestaan havaitaan vain 

visuaalisesti ilman ääntä (Heikkilä ym., 2020). On havaittu, että audiovisuaalisen puheen hyö-

dyntäminen voi olla haastavampaa sellaisille lapsille, joilla on todettu kehityksellinen kielihäi-

riö (Heikkilä ym., 2020; Meronen ym., 2013). Lisäksi DLD:n kohdalla on havaittu heikompaa 

visuaaliseen puheeseen tukeutumista ja huulioluvun tulkintataitoja (Meronen ym., 2013). Heik-

kilän ja kollegojen (2020) mukaan audiovisuaalisen puheen käyttö kuitenkin kuntouttaa lasten 

äänne-erottelun taitoja. Voidaankin olettaa, että säännöllisesti opettajan puheen ohella tarjottu 

visuaalinen tuki olisi hyödyllistä oppilaille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Kasvojen, suun 

ja huulion antamia vihjeitä tulee kuitenkin harjoitella tietoisesti, jotta sen hyödyt saataisiin te-

hokkaimmin käyttöön (Siiskonen ym., 2019a). 

Kehityksellisen kielihäiriön kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota myös arvioinnin me-

netelmiin, jotta se mittaa oppimista ja osaamista luotettavasti. Perusopetuslaki (5:22.1 §) linjaa, 

että sekä oppimisen, työskentelyn että käyttäytymisen arviointi tulee olla monipuolista. Perus-

opetuksen opetussuunnitelmassa (2016) mainitaan, kuinka lievätkin kieltä tai oppimista koske-

vat haasteet tulee huomioida arviointitilanteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Arvioinnissa 

tulee taata oppilaan tehtävännon ymmärtäminen, riittävä aika sekä mahdollinen teknologian, 

avustajan tai apuvälineiden hyödyntäminen. Lisäksi tarpeen mukainen mahdollisuus suullisten 

näyttöjen antamiselle on turvattava (OPH, 2016). 

5.2.1 AAC-menetelmät 

Useimmiten puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot (Augmentative and Alternative 

Communication, AAC) ovat tärkeä apuväline DLD:lle tyypillisten vaikeuksien tukemisessa 

(Creer, Enderby, Judge & John, 2018; Käypä hoito -suositus, 2019). AAC-menetelmien tavoit-

teena on vahvistaa oppilaan mahdollisuuksia vuorovaikutukselle, viestinnälle ja itsenäiselle il-

maisulle (Ketonen ym., 2014). Erityisesti vaikean kehityksellisen kielihäiriön kohdalla AAC-

menetelmät toimivat keskeisenä tukikeinona (Käypä hoito -suositus, 2019). AAC-menetel-

missä voidaan hyödyntää niin manuaalisia välineitä ja toimintatapoja kuin teknologiaakin 

(American Speech-Language-Hearing Association [ASHA], 2022). Teknologian hyödyntämi-

nen voi olla aiheellista etenkin tilanteissa, joissa puhe on vaikeaselkoista tai kynällä kirjoitta-

minen on työlästä (Käypä hoito -suositus 2019). Muita kommunikaatiokeinoja ovat esimerkiksi 
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ilmeet, eleet, äänet ja viittomat (ASHA, 2022; Ketonen ym., 2014). DLD:n tukemisessa erityi-

sesti tukiviittomien käyttö on usein suotavaa sekä ennen puheilmaisun kehittymistä että jo ke-

hittyneen puheen rinnalla tilanteissa, joissa puheilmaukset jäävät yksinään epäselviksi (Keto-

nen ym., 2014). Lisäksi kirjoittaminen ja piirtäminen, konkreettiset esineet sekä erilaiset kir-

jain-, sana- ja kuvakortit ja -kansiot ovat osa AAC-menetelmien valikoimaa (ASHA, 2022; Ke-

tonen ym., 2014).  

AAC-menetelmien visuaalinen tuki jäsentää aikaa, toimintoja sekä paikkaa, ja luo näin rauhaa 

ja turvallisuuden tunnetta lapselle (Ketonen ym., 2014). Ketosen ja kollegojen (2014) mukaan 

kuvatukea tai viittomia käyttävä henkilö hidastaa puhettaan tai painottaa viestinsä avainsanoja 

usein automaattisesti. Lisäksi sanojen rytmissä viittominen luo rytmiä puhutulle puheelle (Ke-

tonen ym., 2014). Näin itse puheesta tulee selkeämpää ja helpommin ymmärrettävää, joka on 

kehityksellisen kielihäiriön kohdalla erityisen tärkeää. Puheen jäsennys tukee lapsen omaa toi-

minnanohjausta ja keskittymistä, ja sitä kautta kannustaa lasta itseilmaisuun ja aktiiviseen toi-

mijuuteen (Ketonen ym., 2014). Useimmiten lapset, joilla on kehityksellinen kielihäiriö, käyt-

tävät itsekin ei-kielellisiä keinoja kompensoidessaan puutteellisia kielellisiä taitojaan (Kunnari 

& Leinonen, 2011). Opettajan olisi tämän vuoksi tärkeää mahdollistaa oppilaille niiden luon-

tainen käyttö myös koulussa. Myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2016) mainitaan 

opettajan viittomien tai muiden symbolien käytöstä opetuksessa silloin, kun oppilaalla on kehi-

tyksellinen kielihäiriö. Lisäksi DLD:n kohdalla AAC-menetelmiä hallitsevan avustajan tukea 

voidaan hyödyntää koulussa (OPH, 2016).  

5.2.2 Kielellinen tietoisuus ja lukituki 

Kielellisessä tietoisuudessa on kyseessä metalingvistiset taidot, jotka kattavat kaikki kielen eri 

osa-alueet (Niemitalo-Haapola & Ukkola, 2020). Kielellinen tietoisuus rakentuu rinnakkain 

kielellisten taitojen kanssa, ja sille ominaista on nimensä mukaisesti kyky tiedostaa kielen ra-

kenteita sekä käyttää niitä (Niemitalo-Haapola & Ukkola, 2020). Kielellinen tietoisuus pohjaa 

vahvasti luku- ja kirjoitustaitojen eli lukitaitojen kehitystä (Aro & Lerkkanen, 2019; Niemitalo-

Haapola & Ukkola, 2020; Snowling & Hulme, 2012). Kielellisen tietoisuuden osa-alueista fo-

nologinen tietoisuus korostaa yksittäisten äänteiden ja äänneyhdistelmien havaitsemista ja kä-

sittelyä, joka on lukemisen kannalta luonnollisesti merkittävässä roolissa (Siiskonen ym., 
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2019a; Snowling & Hulme, 2012). Lisäksi kirjaintuntemus ja kirjain-äännevastaavuuden hal-

linta ovat peruslukutaidon edellytyksiä (Aro & Lerkkanen, 2019; Snowling & Hulme, 2012). 

Voidaankin sanoa, että sujuvat luku- ja kirjoitustaidot ovat monien tekijöiden summa. 

Puhutun puheen rinnalla myös lukitaidoilla on selkeästi näkyvä rooli koulussa, ja ne ovat ar-

jessa ja opinnoissa selviämisen kannalta keskeisiä (Aro & Lerkkanen, 2019). Kehityksellisen 

kielihäiriön ja lukitaitojen haasteiden välinen yhteys on kuitenkin merkittävä (Bishop ym., 

2016). Siiskosen (2010) väitöskirjassa yksikään tutkimusjoukon kielihäiriöinen oppilas ei saa-

vuttanut hyvää perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista luku- ja kirjoitustaitojen tasoa 

toisen luokan päättymiseen mennessä. Teknisessä luku- ja kirjoitustaidossa sekä näiden taitojen 

pohjalta kehittyvissä luetun ymmärtämisessä ja tuottavassa kirjoittamisessa havaittiin haasteita 

vielä perusopetuksen päättövaiheessa (Siiskonen, 2010). Laaja-alaisten haasteiden vuoksi kou-

lun lukituessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota näiden taitojen pitkäjänteiseen ja intensiivi-

seen tukemiseen. 

Lukitaitojen taustalla vaikuttavia kielellisiä osa-alueita voidaan harjoitella konkreettisesti eri 

keinoin, ja harjoitusten suunnittelussa voidaan hyödyntää yhteistyötä esimerkiksi erityisopetta-

jan ja puheterapeutin kanssa. Erityisopettaja ja puheterapeutti ovat tärkeässä roolissa myös op-

pimisen ja kehityksen seurannassa sekä tuen vaikuttavuuden arvioinnissa (Aro, Ahonniska-

Assa, Aro & Ahonen, 2019). Koska kehityksellisen kielihäiriön kohdalla haasteet voivat näyt-

täytyä yksilöllisesti kielen ja lukitaitojen eri osa-alueilla (Bishop ym., 2017; Siiskonen, 2010), 

tukitoimien kohdentaminen yksilöllisesti oppilaan tarpeisiin on olennaista. Opettajat voivat si-

sällyttää harjoitteita opetukseensa laaja-alaisesti ja yksilöllisesti eri oppiaineisiin integroituina. 

Tuen suunnittelussa on tärkeää, että opettaja ymmärtää lukitaitojen ja kehityksellisen kielihäi-

riön moninaisuutta. Lisäksi opettajan tulisi tunnistaa oppilaan yksilölliset haasteet lukitaitojen 

ja kielellisten taitojen osa-alueilla, jotta tukitoimet kohdistuisivat ja painottuisivat nimenomai-

sesti oppilaalle olennaisiin taitoihin. 

Erityisesti fonologisen tietoisuuden osataitojen ja kirjaintuntemuksen haasteilla on havaittu ole-

van yhteys kehitykselliseen kielihäiriöön (Siiskonen, 2010). Snowling ja Hulme (2012) ovat 

sen sijaan havainneet fonologisen tietoisuuden, kirjaintuntemuksen sekä kirjain-äännevastaa-

vuuden teemojen yhdistämisen lukemisen harjoituksiin tehostavan lukutaidon kehitystä. Toi-

saalta vaikka lukutaito kehittyy luonnollisesti lukemalla, taidoille tärkeitä osa-alueita voidaan 

harjoittaa myös kuunnellen. Verrattain tuoreessa interventiotutkimuksessa on havaittu, että niin 

sanotun jaetun lukemisen avulla voidaan tukea kielihäiriöisten oppilaiden kirjaintuntemusta 
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(Bean, Perez, Dynia, Kaderavek & Justice, 2020). Opettajajohtoiseen ääneen lukemiseen pe-

rustuvassa jaetussa lukemisessa lapsi voi osallistua lukukokemukseen sekä osoittamisen että 

tekstiin liittyvän keskustelun kautta. Samalla lapsi altistuu uudelle sanastolle, lukurutiinille sekä 

erilaisille kielen käytön ja ilmaisun tavoille (Bean ym., 2020). 

Carson, Gillon ja Boustead (2013) puolestaan tutkivat interventiotutkimuksessaan fonologista 

tietoisuutta DLD:n näkökulmasta koulukontekstissa. Heidän interventio-ohjelmassaan opettaja 

korostaa äänteiden merkitystä omassa puheessaan opetuksensa ohella. Oppilaita pyydetään esi-

merkiksi tunnistamaan äänteitä sekä muokkaamaan niitä uusien sanojen luomiseksi. Ohjelman 

käytön havaittiin lisäävän merkitsevästi sekä lukusujuvuutta että oikeinkirjoitustaitoja sellai-

silla oppilailla, joilla on kehityksellinen kielihäiriö (Carson ym., 2013). Lisäksi sormikirjoitta-

misen on Van Reybroeckin ja Michielsin (2018) interventiotutkimuksessa havaittu tukevan kir-

jain-äännevastaavuuden kehitystä sekä grafeemien oikeinkirjoitusta sellaisten lasten kohdalla, 

joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Siinä lapsi tutkii kirjainten muotoja koskettaen kohoku-

viota ja kaiverrettujen kirjaimia. Sormikirjoitus perustuu moniaistisuuteen, jossa lapsi saa myös 

visuaalisia muistijälkiä kielellisten taitojen harjoittelun tueksi (Van Reybroeck & Michiels, 

2018). 

Kansainvälisesti tutkittujen toimintatapojen rinnalla myös Suomessa on sovellettu käyttöön 

menetelmä, joka tähtää nimenomaisesti kielellisiä vaikeuksia omaavien lasten lukemaan ja kir-

joittaman opettamiseen. Siiskosen ja Vuorisen (2004) laatima opas käsittelee CID-assosiaatio-

menetelmää, joka pyrkii yhdistämään puhutut äänteet, tavut ja sanat niitä konkreettisesti vas-

taaviin kirjoitusasuihin. Toisin kuin yleisesti lukemaan opettamisessa käytetty KÄTS-mene-

telmä, CID-menetelmä opettaa kirjaimia ääntämisen vaikeustason sekä äänteiden erottamisen 

mukaisessa järjestyksessä. Tavoitteena siis on, että ääntö- tai kirjoitusasuiltaan samankaltaisia 

kirjaimia ei opeteta peräkkäin, jotta niiden erottaminen toisistaan helpottuisi. Menetelmä pe-

rustuu vahvaan struktuuriin, runsaisiin toistoihin sekä moniaistillisuuteen, jotta kielelliset muis-

tijäljet vahvistuisivat ja näin loisivat pohjaa lukitaidoille. Kielellisen ja erityisesti fonologisen 

tietoisuuden merkitystä sekä kirjain-äännevastaavuuden taitoja painotetaan osana harjoittelua. 

Menetelmä huomioi kehitykselliselle kielihäiriöllekin tyypilliset puheen havaitsemisen ja kä-

sittelyn haasteet sekä sananlöytämisen vaikeudet (Siiskonen & Vuorinen, 2004). CID-assosiaa-

tiomenetelmästä on tehty verrattain vähän tutkimusta, mutta se huomioi edellä mainittujen tut-

kimusten kanssa yhteneväisiä teemoja, ja on näin huomionarvoinen osa suomalaisten kielihäi-

riöisten lasten lukiopetusta ja -tukea. 
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5.3 Tunnetaitojen ja vuorovaikutuksen tärkeys 

Kehityksellisessä kielihäiriössä haasteet voivat ilmetä kielellisten osa-alueiden ohella myös 

käytöshäiriöinä, tunne-elämän ongelmina, vähäisinä kaverisuhteina tai puutteellisesti kehitty-

vinä vuorovaikutustaitoina (Bishop ym., 2016; Käypä hoito -suositus, 2019). Erityisesti kou-

luiässä lapsilla, joilla on kehityksellinen kielihäiriö, on usein havaittavissa vaikeuksia vertais-

suhteissa sekä tunteidensäätelyssä (WHO, 2022). Siksi kielen kehitystä tukiessa olisikin tärkeää 

keskittyä sellaisiin taitoihin, jotka osaltaan tukisivat oppilaan sosiaalista ja emotionaalista ke-

hitystä sekä käyttäytymistä (Norbury ym., 2016). Tämä koskee niin opettajien kuin koulun ul-

kopuolisten, kliinisten palveluidenkin tarjoamaa tukea (Norbury ym., 2016). Opettajan olisi 

olennaista ennen kaikkea ymmärtää haasteiden kokonaisvaltaisuutta ja tuen kohdistamisen tär-

keyttä silloin, kun kehityksellistä kielihäiriötä esiintyy oppilasjoukossa.  

On myös tärkeää huomioida että lapset, joilla on haasteita heidän kommunikaatiossaan, ovat 

herkemmin väärinymmärrettyjä (Cross, 2011, s. 45). Crossin mukaan heidän käyttäytymisensä 

nähdään yksioikoisemmin huonona, vaikka sen taustalla olisi todellisuudessa kommunikaati-

oon liittyvät vaikeudet. Erityisesti kouluikäisillä DLD voi usein aiheuttaa häiriökäyttäytymistä, 

sillä esimerkiksi jos oppitunnilla käytetty kieli on lapselle haastavaa, lapsi voi helposti turhau-

tua tai ahdistua (Cross, 2011, s. 44; Ketonen ym., 2014; WHO, 2022). Viestinnän haasteista 

johtuva turhautuminen voi näyttäytyä esimerkiksi kiukunpuuskina, levottomuutena tai vetäyty-

misenä (Ketonen ym., 2014). Toisaalta jos itsensä ilmaisu on lapselle haastavaa, myös passi-

voituminen on mahdollista (Ketonen ym., 2014). Opettajan tehtävänä on olla kartalla lapsen 

kielellisistä taidoista riittävän perusteellisesti, jotta hän pystyy mukauttamaan käytettyä kieltä 

lapsen taitotasolle sopivaksi, ja lisäksi tarjoamaan vaihtoehtoisia tapoja itseilmaisuun puheen 

rinnalle tarvittaessa (Ketonen ym., 2014). Haasteiden mahdollisen laaja-alaisuuden tiedostami-

nen auttaa opettajaa myös ymmärtämään lapsen mahdollista turhautumista, sillä lapsen käytök-

sen leimaaminen yksiselitteisesti ongelmalliseksi ei tue lapsen kielellisestä kehitystä, vaan voi 

Crossin (2011, s. 45) mukaan lisätä ongelmakäyttäytymistä entisestään. 

Kommunikaatiotaitojen sekä sosiaalisten taitojen tuki on sisällytetty myös perusopetuksen ope-

tussuunnitelmaan (2016). Opetussuunnitelmassa linjataan muun muassa oppilaan oikeus itsel-

leen tarkoituksenmukaisten kommunikaatiotapojen käyttöön, sekä muistutetaan vuorovaikutus- 

ja tunnetaitojen harjoittelun tärkeydestä. Näihin taitoihin on linkitetty myös oppilaan itsetunte-

muksen ja oppimismotivaation ylläpito onnistumisen kokemusten kautta (OPH, 2016), jotka 

liittyvät olennaisesti myös kehitykselliseen kielihäiriöön. Kun lapsi ei tule ymmärretyksi, se 
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vaikuttaa luonnollisesti myös itsetuntoon (Siiskonen ym., 2019a). Kielelliset vaikeudet heijas-

tuvat herkästi myös lukemiseen liittyvinä motivaatio-ongelmina, kun edistyminen on hidasta 

(Aro & Lerkkanen, 2019).  

Se, mikä tukee oppilaan motivaatiota parhaiten, on aina yksilöllistä, ja opettajan tulisikin olla 

herkkä tunnistamaan näitä yksilöllisiä tapoja palautetta antaessaan (Aro & Nurmi, 2019). Aro 

& Nurmi (2019) kuitenkin muistuttavat, että lähtökohtaisesti opettajan antama hyväksyntää ja 

arvostusta viestivä palaute on aina oppilaalle tärkeää. Toisaalta myös kavereiden antama pa-

laute ja hyväksyntä on lapselle arvokasta, ja ryhmätyöskentely voikin olla hyvin motivoivaa ja 

tarjota onnistumisen kokemuksia oppilaalle (Aro & Nurmi, 2019). DLD:lle tyypilliset kielelli-

set vaikeudet voivat kuitenkin haastaa kaverisuhteiden syntymistä ja ylläpitoa, ja niiden vähäi-

syys voi lisätä yksinäisyyden ja ryhmään kuulumattomuuden tunteita (Cross, 2011, s. 73). Op-

pilaan hyvinvoinnin sekä motivaation kannalta kaveritaidot voivatkin kaivata myös koulun 

osalta tukea, jotta kielelliset haasteet eivät söisi oppilaan intoa oppia tai osallistua yhteiseen 

toimintaan. 

Kielelliset taidot eivät kehity tyhjiössä, vaan lapsi oppii kieltä vuorovaikutuksessa yhteisönsä 

ja sen jäsenten kanssa (Niemitalo-Haapola & Ukkola, 2020). Kielinen (2011) linjaa, kuinka 

lapset tarvitsevat aikuista ihmistä ja mahdollisuutta heidän kanssaan käytyihin kahdenkeskisiin 

keskusteluihin, jotta kielelliset taidot pääsisivät kehittymään ja samalla matka kohti aikuiseksi 

kasvamista alkamaan. Aikuisen olisi siis tärkeää olla läsnä oleva ja turvallinen aikuinen, jotta 

oppilas tuntisi tulevansa kuulluksi. Samalla oppilaan hyvinvointi ja kuulluksi tuleminen edes-

auttavat myös uusien asioiden omaksumista, jota kehityksellinen kielihäiriö itsessään haastaa 

(Lakkala & Lantela, 2020; Siiskonen ym., 2019a). Siksi oppimiselle tärkeitä sosiaalisia taitoja 

ja suhteita tulisi vaalia osana tukitoimia (Lakkala & Lantela, 2020). Tiivis ja luottavainen suhde 

vahvistaa myös opettajan oppilaantuntemusta, joka puolestaan edistää haasteiden varhaista tun-

nistamista ja tuen suunnittelua (Lakkala & Lantela, 2020).  
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Yhteistyö tukea rakentamassa 

Opetusmenetelmien ja koulun toimintakäytänteiden rinnalla myös opettajien ja muiden ammat-

tilaisten välinen yhteistyö sekä huoltajien aktiivinen osallistaminen ovat mukana rakentamassa 

monipuolista tukea (Siiskonen ym., 2019b). Vanhemmilla ja lasta ympäröivillä ammattilaisilla 

on jokaisella oma tärkeä panoksensa annettavanaan lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tueksi, 

ja tämän tuen palapelin muodostumiseksi ja toteuttamiseksi aikuisten keskinäinen yhteistyö on 

olennaista. 

5.4 Moniammatillinen yhteistyö ja opettajien välinen kommunikaatio 

Kehityksellisen kielihäiriön tärkeimpiä ennustetta parantavia tekijöitä ovat varhain aloitettu ja 

oikein kohdennettu tuki ja kuntoutus, sekä kielellisten haasteiden huomioiminen koulussa 

(Käypä hoito -suositus, 2019). Kielelliset vaikeudet näkyvät luonnollisesti kaikissa oppiai-

neissa, joten olisi olennaista, että kaikki opettajat kiinnittäisivät huomiota oppilaan havainnoin-

tiin sekä tukitoimien toteutukseen jokaisen oppitunnin ajan. Opettajien yhteistyön ja kommu-

nikaation tulisi olla toimivaa, jotta tuen tarpeen havaitseminen ja yhteneväisen tuen rakentami-

nen onnistuisivat tehokkaasti. Erityisesti inklusiivisessa kasvatuksessa ja opetuksessa opetta-

jien välinen vuorovaikutus korostuu, ja muun muassa yleistyvä yhteisopettajuus vaatii toimiak-

seen vahvaa yhteistyökykyä (Takala ym., 2020). Koulun henkilökunnan tiivis ja toimiva yh-

teistyö tukee myös yleisesti koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteutumista (OPH, 2016). 

Muun muassa Käypä hoito -suosituksen (2019) mukaan moniammatillinen yhteistyö on DLD:n 

kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen edellytys. Niinpä opettajien tulisi ylläpitää avointa 

yhteydenpitoa myös muiden ammattilaisten kanssa, jotta tuki olisi jatkuvaa ja kokonaisval-

taista. Kehityksellisen kielihäiriön kohdalla tähän moniammatilliseen työryhmään voivat kuu-

lua opettajien lisäksi esimerkiksi lääkäri, puheterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti sekä fy-

sioterapeutti (Käypä hoito -suositus, 2019). Tiiviin ylläpidon lisäsi moniammatillisen yhteis-

työn onnistumiselle olennaisia tekijöitä ovat myönteinen asenne yhteistyötä kohtaan sekä ra-

kentava tapa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa (Takala ym., 2020). Lisäksi oppilashuol-

totyö on tiiviisti yhteydessä moniammatilliseen yhteistyöhön, ja sen toteutumisessa eri ammat-

tiryhmiin kuuluvien työntekijöiden välinen konsultaatio toimii tärkeänä työmenetelmänä 

(OPH, 2016).  
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Yhteydenpito korostuu myös koulunaloituksessa tai uuteen kouluun siirtymisessä. Yhteistyö 

esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulun opettajien välillä antaa valmiuksia oppilaan tukemi-

selle heti koulun alkaessa (Aro & Lerkkanen, 2019). Sama koskee luonnollisesti myös opetta-

jien välistä yhteistyötä esimerkiksi alakoulusta yläkouluun siirryttäessä, jotta tuen jatkuvuus 

voitaisiin turvata. Siirtymävaiheissa koulujen henkilöstöltä vaaditaan suunnitelmallisen yhteis-

työn lisäksi myös pedagogisten asiakirjojen tuntemista (OPH, 2016). Koulua vaihtaessa peda-

gogiset asiakirjat useimmiten seuraavat oppilasta uuteen kouluun, ja tällöin selkeästi ja asiaan-

kuuluvalla tavalla, moniammatillisessa yhteistyössä täytetyt pedagogiset asiakirjat voivat olla 

avainasemassa toimivan tuen järjestämiseksi uudessa koulussa. 

5.4.1 Erityisopettajan rooli  

Kielelliset haasteet ovat peruste osa-aikaisen erityisopetuksen saamiselle (OPH, 2016). Osa-

aikaisella erityisopetuksella tukea voidaan kohdentaa oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin, ja sen 

tavoitteena on ongelmien ennaltaehkäisy ja lieventäminen, sekä niiden kasautumisen estäminen 

(Siiskonen ym., 2019b). Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla, ja sitä 

voidaan antaa joustavasti samanaikaisopetuksen, pienryhmäopetuksen ja yksilöopetuksen muo-

dossa (OPH, 2016). Erityisesti inklusiivisen otteen levitessä peruskouluissa yhteisopettajuuden 

rooli on entistä näkyvämpi, ja parhaimmillaan se on jaettua asiantuntijuutta opettajien välillä 

(Siiskonen ym., 2019b; Takala ym., 2020). Myös esimerkiksi opetuksen eriyttäminen helpottuu 

yhteisopettajuuden kautta (Siiskonen ym., 2019b).  

Erityisopettajalla on siis luokanopettajan rinnalla usein tärkeä rooli kielihäiriöisen lapsen kou-

lunkäynnin kannalta. Oppilaaseen tutustuminen ja oppilaantuntemuksen rakentaminen ovat en-

simmäisiä tavoitteita oppilaan saapuessa kouluun, sillä niillä on keskeinen rooli haasteiden tun-

nistamisessa (Lakkala & Lantela, 2020). Oppilaantuntemuksen kehittyessä opettajat saavat kä-

sityksen lapsen osaamisesta, vahvuuksista sekä siitä, millä kielen osa-alueilla haasteita ilmenee. 

Erityisopettajan tekemä arviointi on usein ensimmäinen konkreettinen askel oppimisen haas-

teiden selvittämisessä (Aro ym., 2019). Erityisopettajan niin sanottu tunnistava arviointi antaa 

lisätietoa haasteiden laajuudesta, jonka mukaan jatkotoimenpiteitä ja moniammatillisen asian-

tuntijuuden tarvetta voidaan mitoittaa (Aro ym., 2019). Koska kielellisten taitojen arviointi vaa-

tii monipuolisia arviointimenetelmiä, muiden asiantuntijoiden, kuten puheterapeuttien tai psy-

kologien, sekä oppilaan lähipiirin näkemykset ovat usein arvokas osa arviointiprosessia (Siis-
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konen ym., 2019a). Oppilaan osaamisen ohella myös tuen vaikuttavuutta tulee seurata ja arvi-

oida, jotta oikein kohdennetut tukitoimet turvataan, ja tarvittaessa niiden muokkaaminen ja ke-

hittäminen mahdollistetaan (Aro ym., 2019). 

Koska sekä erityisopettajan että luokanopettajan rooli kielihäiriöisen oppilaan tukemisessa on 

suuri, heidän välisen toiminnan ja kommunikaation tulisi olla sujuvaa. Useimmiten erityisopet-

tajan rooli nähdään erityispedagogisen konsultaation tarjoajana, mutta sen toteuttamiselle on 

erilaisia tapoja (Sundqvist, Aarnos & Ström, 2020). Erityispedagogista konsultaatiota vastaan-

ottaneiden opettajien mukaan erityisesti yhteistyölähtöiset keskustelut on koettu palkitseviksi 

ja tehokkaiksi (Sundqvist & Ström, 2015). Yhteistyölähtöisissä tilanteissa erityisopettaja toimii 

konsultaatioroolistaan huolimatta tasavertaisena tiimipelaajana (Sundqvist ym., 2020). Avoi-

mella ja reflektoivalla keskustelulla on suuri merkitys yhteistyön rakentamiselle ja toiminnalle, 

joka on toimivan tuen ohella myös inkluusion edellytys (Sundqvist ym., 2020; Takala ym., 

2020).   

5.4.2 Ulkopuolisten palveluiden hyödyntäminen 

Lisäksi moniammatillista yhteistyötä koskeva resurssinäkökulma on hyvä tiedostaa. Opettajien 

välisen yhteistyön, yhteisopettajuuden sekä moniammatillisen yhteistyön keinoin eri osaamis-

alueet ja vahvuudet ammattilaisten välillä saadaan tehokkaasti käyttöön (Takala ym., 2020). 

Esimerkiksi yksittäisen luokanopettajan ei ole siis syytä pyrkiä vastamaan tuen tarjoamisesta 

yksin, sillä sen vaatiminen ei ole työtaakaltaan kohtuullista, eikä se ole monipuolisen tuen nä-

kökulmasta resurssitehokasta (Takala ym., 2020). Erityisopetuksesta, lasta tukevasta moniam-

matillisesta työryhmästä ja heidän kanssaan käydystä tiiviistä yhteydenpidosta huolimatta vas-

taan voi kuitenkin tulla tilanteita, joissa lähikoulun tarjoamat tukikeinot koetaan riittämättö-

minä. Henkilöstöpulan ohella lähikoulun henkilökunnalla voi olla pulaa myös riittävästä eri-

tyisosaamisesta, jota oppilaan tukeminen vaatisi (OPH, 2016). 

Kyseenomaisissa tilanteissa tukea voidaan hakea ulkopuolisilta tahoilta, jotka osaltaan täyden-

tävät paikallisia tai alueellisia palveluita (OPH, 2016; Siiskonen ym., 2019a). Muun muassa 

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kautta on mahdollista saada lisäresursseja palveluiden sekä 

asiantuntemuksen muodossa (Siiskonen ym., 2019a). Valterin tavoitteena on edistää tuen tar-

peessa olevien koulunkäyntiä yhdessä kotikunnan kanssa, ja tukea lähikouluperiaatteen toteu-

tumista muun muassa ohjauskäyntien sekä mahdollisten tukijaksojen keinoin (Opetushallitus 
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[OPH], n.d.). Oppilaiden ohella tukea ja ohjausta pyritään tarjoamaan myös lasten perheille 

sekä lähityöntekijöille, kuten opettajille (OPH, n.d.). 

5.5 Koulun ja kodin välinen yhteistyö 

Perusopetuksen opetussuunnitelma linjaa, että huoltajat tulee osallistaa muun muassa kasvatus-

tavoitteita, koulun toimintakulttuuria sekä koulun ja kodin yhteistyötä koskevien suunnitelmien 

tekemiseen (OPH, 2016). Usein vanhemmat voivat kuitenkin jäädä opettajan hyödyntämättö-

mäksi voimavaraksi (Kielinen, 2011). Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2016) mainitaan, 

kuinka toimiva kasvatusyhteistyö koulun ja kodin välillä lisää oppilaan, luokan ja koko koulu-

yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia. Luottamuksen rakentaminen sekä tasavertaisuus koulun 

ja kodin välillä ovat yhteistyön lähtökohtia (OPH, 2016). Koska hyvään DLD:n oireiden hoi-

toon kuuluu koulun opetuksellisten tukitoimien lisäksi vanhempien ohjaaminen ja tukeminen 

(Käypä hoito -suositus, 2019), koulun olisi tärkeää lähestyä vanhempia sensitiivisesti kuunnel-

len ja tukea tarjoten. Onkin muistettava, että vanhemmilla on usein lapsen tai nuoren hyvin-

voinnin tukemiselle arvokasta kokemustietoa (Lakkala & Lantela, 2020). Kielisen (2011) mu-

kaan se, että perhe on hyväksynyt koulun tukitoimet ja samalla sitoutuu toteuttamaan niitä, 

voidaan nähdä kuntoutumisen ja koulussa pärjäämisen edellytyksenä. Lisäksi Siiskonen, Lerk-

kanen ja Savolainen (2019b) muistuttavat, kuinka huoltajien ja opettajien välisen yhteistyön 

tärkeys korostuu tuen tarpeen kasvaessa. 

Jotta tuki olisi kokonaisvaltaista ja yhtenäistä, koulun tulisi kiinnittää erityistä huomiota avoi-

men ja tiiviin kasvatusyhteistyön rakentamiseksi sellaisten oppilaiden kohdalla, joilla on 

DLD:lle tyypillisiä haasteita. Kielen kehittyminen vaatii ympärilleen ihmisiä ja heidän kans-

saan käytyä vuorovaikutusta (Niemitalo-Haapola & Ukkola, 2020). Lapsen koulussa vietetty 

aika on kuitenkin vain murto-osa arkipäivästä. Siksi myös perheen sisäinen kielen käyttö ja 

monipuolinen vuorovaikutus ovat kehityksellisen kielihäiriön kohdalla tärkeitä tekijöitä. Kou-

lun ohella kielihäiriöisten lasten huoltajien roolia tuen tarjoajana on tutkittu myös interven-

tiotutkimuksin. Esimerkiksi vanhempien säännöllisesti tarjoamien lukuhetkien on havaittu vah-

vistavan kielihäiriöisten lasten kirjaintuntemusta, ja sitä kautta varhaisia luku- ja kirjoitustaitoja 

(Justice, Chen, Tambyraja & Logan, 2018). Myös edellä mainitut AAC-menetelmät tukevat 

parhaiten silloin, kun käytänteet ulottuvat koulun ja mahdollisen puheterapian lisäksi myös ko-

tiin (Siiskonen ym., 2019a). Tämä vaatii luonnollisesti vanhempien ohjaamista menetelmien 
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käyttöön. Parhaimmillaan koulun ja kodin yhteistyö näkyy siis myös tukitoimien yhteneväisyy-

tenä ja jatkuvuutena. 

Cross (2011, s. 102) huomauttaa, että lapsen perhe ja muut läheiset ovat tärkeässä roolissa myös 

arvioimassa tukitoimien tehokkuutta ja niiden mahdollisia vaikutuksia kotiympäristöön. Muun 

muassa Opetus- ja kulttuuriministeriön (2014) tekemän selvityksen mukaan vanhempien haas-

tattelujen hyödyntäminen osana tuen arviointikeinoja on kuitenkin suhteellisen vähäistä. Ky-

seisen selvityksen uusiminen voisi tosin olla ajankohtaista, jotta voitaisiin tarkastella ajan vai-

kutuksia kolmiportaisen tuen toteuttamiseen ja arvioitikäytänteisiin. Lisäksi oppilaan ja huol-

tajien osallisuus oppilashuollon toteuttamisessa on tärkeää, sillä se voi edesauttaa usein kehi-

tykselliselle kielihäiriöllekin olennaisiin koulun ulkopuolisiin palveluihin hakeutumista (OPH, 

2016).  
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Pohdinta 

Koska kehityksellisen kielihäiriön esiintyvyydeksi on arvioitu jopa seitsemän prosenttia väes-

töstä (Norbury ym., 2016; Siiskonen ym., 2019a), häiriölle tyypilliset haasteet koskettavat mer-

kittävää joukkoa suomalaisista alakoulun oppilaista. 30 oppilaan joukosta keskimäärin kahdella 

oppilaalla on kouluun tullessa sen asteinen kehityksellinen kielihäiriö, että se haastaa akatee-

mista edistymistä ja koulunkäyntiä (Norbury ym., 2016). Näin ollen olisi tärkeää, että kyseisiin 

haasteisiin osattaisiin vastata monipuolisilla tukitoimilla koulun henkilöstön toimesta. Samalla 

osa opettajista kuitenkin kokee erityispedagogisen koulutuksen ja osaamisen edellytyksenä tuen 

tarjoamiselle ja omaan osaamiseensa luottamiselle (Paju, 2021). Esimerkiksi luokanopettaja-

koulutusten opinto-oppaiden mukaan erityispedagogiikan opintojen osuus yliopisto-opinnoissa 

on vähäinen (mm. Jyväskylän yliopisto, 2020; Oulun yliopisto, 2021). Lisäksi Lakkala & Lan-

tela (2020) ehdottavat opettajankoulutuksen sisältöjen muokkaamista siten, että se tukisi moni-

puoliselle tuelle tärkeän moniammatillisen yhteistyön toteutumista vahvemmin. Voidaan siis 

olettaa, että täydennyskoulutuksen merkitys on inkluusion levitessä entistäkin tärkeämmässä 

asemassa, etenkin jos yliopisto-opinnot noudattavat sisällöiltään samaa kaavaa tulevaisuudes-

sakin.  

Toisaalta myös erityisopettajat ovat kertoneet tuen mahdollisuuksien ja keinojen olevan paikoin 

riittämättömiä, kun oppilasjoukossa on vaikea-asteisia kielen kehityksen häiriöitä (OKM, 

2014). Riittävä tuki ei saa katsoa yksin tuen porrasta, vaan se tulee turvata sekä yleisessä, te-

hostetussa että erityisessä tuessa. Näin ollen katseen voi mielestäni suunnata myös resurssien 

määrään ja laatuun, jotta oppilaiden tuki, inkluusion toteuttaminen ja samalla opettajien työssä 

jaksaminen voitaisiin turvata. Toimiva moniammatillinen yhteistyö, vanhempien osallistami-

nen sekä ulkopuolisten palvelut voivat kaikki tuoda osaltaan helpotusta tilanteisiin, joissa lähi-

koulun sisäiset resurssit tuntuvat riittämättömiltä. Merkittävässä resurssipulassa opettajien 

mahdollisuudet laadukkaan opetuksen toteuttamiselle ja oman työssä jaksamisen turvaamiselle 

ovat kuitenkin luonnollisesti rajalliset. 

Haluan kuitenkin painottaa, että opettajan tehtävä on tukea oppilasta hänen haasteissaan, ei 

diagnosoida niitä (Siiskonen ym., 2019b). Koska opetus tulee suunnitella aina yksilöllisesti 

(OPH, 2016), pelkkä diagnoosiin pohjautuva opetus ei täytä kyseistä kriteeriä. Tässä tutkiel-

massa käsittelemäni tukitoimet eivät siis vaadi kehityksellisen kielihäiriön diagnoosia, koska 

se ei tukisi yksilöllisen tuen periaatetta. Olennaisempaa on keskittyä lapsen haasteiden ja vah-
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vuuksien havainnointiin, sekä tuen tarjoamiseen näiden havaintojen pohjalta. Aiemmin käsitte-

lemäni moniammatillisen yhteistyön voikin nähdä niin sanottuna siltana eri ammattikuntien vä-

lillä, jossa tuen eri muodot yhdistyvät toimivan kommunikaation kautta. Kaikki moniammatil-

lisen työryhmän jäsenet ovat osaltaan tärkeitä, ja toimivan tuen tarjoamiseksi eri tahojen tulisi 

ennemminkin tukea kuin korvata toisiaan. 

Useimmiten tukea tarvitseville oppilaille kohdistetut opetuksen menetelmät sopivat kaikille 

lapsille yleisestä tuesta lähtien, ja ne tukevat yhtäaikaisesti jokaisen oppilaan oppimista (Siis-

konen ym., 2019b). Nykypäivän tiedon valossa voidaan siis todeta, ettei käsittelemäni eri tuki-

muotojen kokeilemisella ja yhdistelemisellä ole kielellisten taitojen suhteen haittaa, vaan ne 

voivat päinvastoin tukea DLD-diagnoosin saaneiden oppilaiden lisäksi muitakin oppilaita hei-

dän oppimisessaan, kehityksessään ja kouluarjessaan. Lisäksi haluan korostaa, ettei tarkoituk-

senani ole antaa yksiselitteistä kuvaa kielihäiriöisen oppilaan tukemisesta käsittelemieni tuki-

muotojen kautta. Tässä tutkielmassa käsitellyt toimintatavat ovat vain pintaraapaisu tukimuo-

tojen suuresta kirjosta, ja niiden arviointi ja käytännön toteutus jää aina opettajan tehtäväksi 

tilanteiden mukaan. Myös tukimuotojen sisällä on vaihtelua – se mikä sopii yhdelle, ei välttä-

mättä sovi toiselle.  

Vaikka kehityksellinen kielihäiriö itsessään on jo suhteellisen kattavasti tutkittu aihe, sitä kos-

kevan terminologian epäjohdonmukaisuus haastoi tutkielman tekemistä paikoittain. Vaikka tie-

dostan kielellisen erityisvaikeuden nimityksen päivittyneen kehitykselliseksi kielihäiriöksi, si-

sällytin tutkielmaani myös kielellisen erityisvaikeuden nimitystä käyttäviä aineistoja, sillä mo-

lemmilla termeillä kuvataan lähtökohtaisesti samaa vaikeutta. Lisäksi monissa tutkimuksissa 

käytettiin pelkkää yleisnimitystä kielelliset vaikeudet, eikä haasteiden taustatekijöitä määritelty 

tarkemmin. Tällaisia aineistoja hyödynsin vain tilanteissa, joissa kuvatut haasteet olivat yhden-

mukaisia kehityksellisen kielihäiriön haasteiden kanssa. Pyrin turvaamaan tutkielman luotetta-

vuutta viittaamalla vertaisarvioituihin ja mahdollisimman tuoreisiin lähteisiin. Laajasti kotimai-

sia ja kansainvälisiä lähteitä hyödyntämällä pyrin tukemaan käsittelemieni näkökulmien moni-

puolisuutta ja luotettavuutta. Lisäksi tutkielman eettisyyden takaamiseksi käytettyihin lähteisiin 

on viitattu tarkasti ja asianmukaisesti. Kaiken kaikkiaan aineistonkeruussa ja tietoon pohjautu-

vien näkökulmien analysoinnissa ja käsittelyssä olen pyrkinyt erityiseen huolellisuuteen koko 

kirjoitusprosessin ajan.  
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Verrattain laajasti tehdystä tutkimuksesta huolimatta tarvetta DLD:n eri osa-alueisiin syventy-

miselle riittää yhä. Aineistonkeruun edetessä tuli nopeasti selville, että erityisesti alakouluikäi-

siin ja koulukontekstiin tähtääviä tuoreita tutkimuksia on tehty rajallisesti. Etenkin DLD:n so-

siaalista näkökulmaa ja sen tukemista on tutkittu interventiotutkimuksin hyvin vähän. Tämä 

haastoi tutkielman tekemistä, mutta toisaalta korosti aiheen tärkeyttä ja ajankohtaisuutta. Laa-

jasti erilaisia konkreettisia tukikeinoja käsitteleviä interventiotutkimuksia, jotka huomioisivat 

DLD:n laaja-alaisuutta, olisi tärkeää saada lisää. Lisäksi opettajien ja huoltajien kokemuksia 

tukikeinoista sekä niiden käytöstä ja toimivuudesta olisi kiinnostavaa selvittää jatkotutkimuk-

sin. 

Kenties eniten jäin kuitenkin pohtimaan, miten tuen jatkuvuus alakoulusta yläkouluun ja myö-

hemmin toiselle asteelle siirryttäessä voitaisiin turvata konkreettisesti. Varhaiskasvatuksessa ja 

alakoulussa tehty pohjatyö on kielihäiriöisen lapsen kohdalla keskeistä, mutta yksinään se ei 

riitä. Kehityksellisen kielihäiriön haasteet ovat usein sitkeitä (Siiskonen, 2010), ja vaikka ala-

koulun intensiivisellä kielellisten taitojen ja lukitaitojen tuella ikätasoa onnistuttaisiin kirimään 

kiinni, se ei tarkoita kielihäiriön katoamista. Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista kartoit-

taa, mitä tukitoimia yläkoulussa tai toisella asteella kielihäiriöisten nuorten tukemiseksi on käy-

tössä, ja miten niitä voitaisiin mahdollisesti kehittää. Tuki ei saisi rajoittua lapsuuteen, sillä 

kielen ja kommunikaation kautta tapahtuva oppiminen, vuorovaikutus, osallisuus ja itseilmaisu 

tulee mahdollistaa koko elämän mitalta. Siksi tuen tulisi seurata lasta aina nuoruuteen ja aikui-

suuteen saakka. 
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Johtopäätökset 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin kehityksellisen kielihäiriön ilmenemistä alakoulussa osana in-

klusiivista perusopetusta. Lisäksi kartoitettiin erilaisia tukikeinoja, joilla voidaan tukea sellaisia 

alakoulun oppilaita, joilla on kehitykselliselle kielihäiriölle tyypillisiä haasteita. Kielellisten tai-

tojen tukemisen tavoitteena on tukea lapsen oppimista, vuorovaikutusta sekä osallisuutta täysi-

valtaisena toimijana. Jotta lähikoulussa tarjottu tuki on tarpeeksi monipuolista, opetushenkilös-

tön tulee tiedostaa kehityksellisen kielihäiriön laaja-alaisuus ja yksilöllisyys. Haasteiden var-

hainen tunnistaminen sekä niiden ennaltaehkäisy ovat tehokkaan tuen suunnittelun ja tarjoami-

sen keskiössä. Jotta tuki olisi riittävää, sen vaatimat resurssit on turvattava. Tämä koskee sekä 

koulun sisäisiä resursseja, että ulkopuolisten palveluiden saatavuutta. Moniammatillinen yh-

teistyö sekä koulun ja kodin välinen kasvatuskumppanuus vahvistavat koulussa tarjotun tuen 

toimivuutta, moniulotteisuutta ja jatkuvuutta. 
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