
Yksi elämän tavoitteena on terveempi Suomi. Aivoliiton, 
Diabetesliiton, Filhan, Hengitysliiton, Suomen  Mielenterveys- 
seuran, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen yhteiset terveystal-
koot edistävät ihmisen terveyttä  ja hyvinvointia läpi elämän. 
Duodecim on mukana asiantuntijatahona.

CASE KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS
Kielihäiriön säästösääntö: varhainen tuki ehkäisee vaikeuksien kasvamisen. 

Kielellinen erityisvaikeus (termi kehityksellinen kielihäiriö käytössä 1/2019 alkaen) on laajasti 
lapsen toimintakykyyn, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen vaikuttava ongelma. Se diagnosoidaan 
noin seitsemällä prosentilla ikäluokasta. Suomessa on noin 70 000 alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta 
joilla on diagnosoitu kielellinen erityisvaikeus.

Tärkeimmät lapsen ennustetta parantavat tekijät ovat riittävä ja varhain aloitettu arjen toimintakyvyn 
tukeminen. Lisäksi lapsi tarvitsee riittävää ja oikein ajoitettua kuntoutusta. Hänen kielellisen oppimi-
sensa ja toimintakykynsä puutteet pitää ottaa huomioon myös koulussa. 

Jos kielellistä erityisvaikeutta ei ole tunnistettu varhain, voivat lapsen vaikeudet kasautua ja moni- 
mutkaistua. Myöhemmin ne ilmenevät esimerkiksi mielenterveyden vaikeuksina. Sekä lapsi että  
perhe tarvitsevat enemmän sekä lääkinnällistä kuntoutusta että muita tukitoimenpiteitä, jos  
vaikeudet tunnistetaan ja tutkimuksiin ryhdytään vasta kouluiässä. Tällöin on menetetty tärkeät 
varhaisen tuen ja kuntoutuksen vuodet. Kun terapiat ja tukitoimet käynnistyvät vasta kouluiässä, 
niin lapsi ja hänen perheensä tarvitsevat erikoissairaanhoidon palveluita mahdollisesti enemmän.  
Ongelman korjaamisesta koituu noin 75 000 euron kustannukset, usein enemmänkin, koska usein 
tarvitaan useita erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja palveluita.

Jos kielellinen erityisvaikeus ja sen riski tunnistetaan varhain, kuntoutus ja varhainen tuki voi alkaa 
jo neuvola- ja varhaiskasvatusvaiheessa. Perhe saa puheterapeutin ohjausta heti, kun lapsen tuen 
tarve huomataan sekä saa kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita ja perhe ohjataan 
matalan kynnyksen palvelun piiriin (Aivoliiton Vinkkipäivät -perheille). Tarvittaessa lapsi saa puhe- 
terapiaa ja perheneuvolan palveluita jo ennen kouluikää. Tämän ennaltaehkäisevän vaihtoehdon  
kustannukset ovat noin 10 000 euroa.
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Säästöt: 
Jos lapsen tuen tarve tunnistetaan jo neuvolassa ja lapsen vanhemmat saavat puheterapeutin 
ohjausta, varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen kielenkehitystä ja mahdollinen diagnoosi saadaan 
varhain, on lapsen ennuste sitä parempi ja säästöt sitä isommat, kun erityissairaanhoidon palveluita 
tarvitaan vähemmän tai ei lainkaan. Säästö voi olla yli 60 000 e/ lapsi vuodessa. 

Kustannukset:  
Neuvolatyössä panostetaan varhaiseen tunnistamiseen lapsen kielenkehityksessä ja perusterveyden-
huollon puheterapeutin ohjaus on kaikkien riskiperheiden (perinnöllinen alttius huomioitu jos 
esim. suvussa lukivaikeutta) lasten vanhempien oikeus, varhaiskasvatuksen erityisopettajien 
palvelujen saatavuus joka puolella Suomea. Kustannukset vuositasolla ovat noin 10 000 euroa.

Lähteet: 
● http://www.seinajoki. i/material/attachments/seinajoki i/sosiaalijaterveys/

sosiaalipalvelut/hankkeet/6JqArYEEv/Ehkaisevatyosaastaarahaaesitenettiversio.pdf
● http://www.kaypahoito. i/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50085
● https://www.hs. i/kotimaa/art-2000005668434.html?share=615856c113eeb 
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