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Mia Sarvanne
HUS lastenpsykiatrian ahdistus- ja masennusoireisten lasten
Pasilan vastaanottojen vs. apulaisylilääkäri
• Valmistuin lääkäriksi 2003
• Lastenpsykiatriksi 2014
• Kuvataidepsykoterapeutiksi 2016
• Täydentävänä koulutuksena aikuisten taiteen perusopinnot 2014-2018
• 3 jo täysi-ikäistä lasta

Valikoiva puhumattomuus:
• Olen käynyt Maggie Johnsonin koulutuksissa 2015 ja 2016, 2018 koulutukseen osallistuin suomentamalla
materiaaleja: www.valikoivapuhumattomuus.info
• Olen tutustunut aihetta koskeviin tieteellisiin artikkeleihin ja kirjallisuuteen
• Olen myös tutustunut erilaisiin aiheeseen liittyviin nettisivustoihin sekä youtube-videoihin
• Selective Mutism Assosiation Annual Conference, 12.-13.10.2019, Las Vegas, USA
• Suomenkielisen sekä englanninkielisen facebook-ryhmän jäsen
• Youtube: ”Kuinka kohdata lapsi, joka ei puhu – Mia Sarvanne”

Sidonnaisuudet: ei sidonnaisuuksia

Lapsi tai nuori, jolla on valikoiva puhumattomuus
puhuu joissakin tilanteissa,
usein kotona,
kuten muutkin lapset,
mutta on tietyissä, ahdistusta
herättävissä tilanteissa,
usein päiväkodissa tai koulussa,
puhumaton tai vähäpuheinen.

Historiaa:
Saksalainen lääkäri Adolph Kussmaul 1877: ”aphasia voluntaria”
Sveitsiläinen lastenpsykiatri Moritz Tramer kuvasi 1934 8-vuotiaan lapsen tapauksen ja nimesi
häiriön ”elective mutism” = valinnaiseksi puhumattomuudeksi
- ajateltiin, että lapsi kieltäytyy puhumasta useimmissa sosiaalisissa tilanteissa, korostettiin lapsen
tottelemattomuutta ja itsepäisyyttä ja vanhemman manipulatiivisuutta ja kontrolloivaa käytöstä.

Termiä ”selective mutism” alettiin käyttää 1967- 1976 ja otettiin yleisesti käyttöön 1990-luvulla
(valikoiva puhumattomuus)
– ”selective”= valikoiva –termi ei sisällä automaattista oletusta siitä, että henkilö tekisi aktiivista valintaa, eikä
myöskään liitä oiretta automaattisesti foobiseen häiriöön

”Speech phobia” = puhefobia, Halpern et al. 1971, ei otettu yleiseen käyttöön, mutta oireen fobiatyyppistä luonnetta on lisääntyvästi pohdittu ja mm. Maggie Johnson puhuu selektiivisestä
mutismista fobiaoireena
Heidi Omdal Norjasta 2008: ”a spesific phobia of expressive speech”
- kuitenkin yleisempään sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyvää? (Black and Uhde 1992)
Kanadalainen psykologi Norman Hadley on korostanut hiljaisuuden merkitystä ja kutsui valikoivasti
puhumattomia hiljaisuuden käyttäjiksi, ”silence users”.
Dr. Elisa Shipon-Blum, USA: ”Social Communication Anxiety Disorder”; vain pienellä ryhmällä pelkkä
puhuminen on vaikeaa, useimmilla on myös laajempaa kehollisen viestinnän vaikeutta.

Suomeksi
• ICD-10 diagnoosi on F94.0 Valikoiva puhumattomuus
• selektiivinen mutismi paljon käytössä
• puhefobia, puhepelko
• tilannekohtainen puhumattomuus
• sosiaaliseen viestintään liittyvä ahdistuneisuushäiriö?
• sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvä ahdistuneisuushäiriö?

F94.0 Valikoiva puhumattomuus
- on osin harhaanjohtava diagnoosinimike
Liittyen:
- valikoivuuteen
- puhumattomuuteen
- diagnoosiryhmään F94

ICD 10
F94.0 Valikoiva puhumattomuus
• Diagnostiset kriteerit:
A.

Puheen tuottaminen ja ymmärtäminen mitattuina standardoiduilla testeillä ovat lapsen
iänmukaisten 2SD-rajojen sisällä.
Lapsella voi kuitenkin olla kielellisiä erityisvaikeuksia

B.

Todistettavasti johdonmukaista puhumattomuutta tietyissä sosiaalisissa tilanteissa,
joissa lapsen odotetaan puhuvan (esim. koulussa) huolimatta kyvystä puhua muissa
tilanteissa.

C.

Häiriön kesto yli neljä viikkoa. (Jotka eivät ole ensimmäiset 4 viikkoa päiväkodissa tai koulussa)

D.

Ei ole diagnosoitavissa laaja-alaista kehityshäiriötä (F84).
Lapsella voi olla autismikirjon häiriö

E.

Häiriö ei selity lapsen riittämättömällä kielen osaamisella tilanteissa, joissa lapsi on
puhumaton.

Valikoiva puhumattomuus on
ahdistuneisuushäiriö (DSM-5)
F94 diagnoosiluokka: Lapsuudessa tai nuoruusiässä alkavat sosiaalisen
vuorovaikutuksen häiriöt
”kehitysiässä alkavat sosiaalisen toiminnan poikkeavuudet, joissa otaksuttavasti rakenteellinen, kaikkiin
toimintoihin ulottuva sosiaalinen kyvyttömyys ei ole ensisijaisesti havaittavissa (toisin kuin laaja-alaisessa
kehityshäiriössä). Monissa tapauksissa vakavat ympäristön vääristymät tai puutteet ovat todennäköisesti olennaisia
taustatekijöitä. Häiriöiden esiintymisessä ei ole merkittäviä sukupuolieroja. ”

• Geneettiset ja siten rakenteelliset altistavat tekijät ovat todennäköisiä
• Vakavat ympäristön vääristymät tai puutteet eivät ole tavallisia taustatekijöitä –
suurimmalle osalle ei ole tapahtunut sen kummempaa kuin muillekaan lapsille, eikä
taustalla ole esim. hyväksikäyttöä sen enempää (tai vähempää) kuin muillakaan lapsilla
• Sukupuolierot: joissakin tutkimuksissa tytöillä enemmän, suhteessa 2:1

Valikoivaa puhumattomuutta on noin yhdellä
sadasta lapsesta (1/140)
• Valikoiva puhumattomuus on suunnilleen yhtä yleinen kuin
autismikirjon häiriö, mutta selkeästi vähemmän tunnettu
• arviot yleisyydestä vaihtelevat tutkimuksissa suuresti, todennäköisesti
alidiagnosoitu oire: (koulu)väestötutkimuksissa 0,18 – 1,9%,
suomalaisten 2-luokkalaisten opettajien kyselyssä oiretta n. 2%
lapsista (1998)
• tytöillä enemmän kuin pojilla 2:1
• maahanmuuttajataustaisilla noin nelinkertainen esiintyvyys

Perheessä:
ahdistuneisuutta, ujoutta,
valikoivaa
puhumattomuutta,
vanhemmat saattavat
mallittaa ahdistunutta
käytöstä

Altistavia tekijöitä

Herkkyys
myös
ei-tietoiselle
viestinnälle,
kasvojen
ilmeille
ja kehon
asennoille,
vieraille
kasvojen
piirteille?

Temperamenttipiirteet:
korostunut herkkyys
suhteessa ympäristön
erilaisiin ärsykkeisiin,
aistimuksiin, toisten
mielipiteisiin, elämän
epävarmuuksiin,
ahdistusherkkyys

VALIKOIVA
PUHUMATTOMUUS

Temperamenttipiirteet
perfektionismi,
hitaasti lämpenevyys

?

Kehitykselliset tekijät:
puheen ja kielenkehityksen
vaikeudet
Kuuloaistimuksen käsittelyn
häiriö
Sosiaalisten taitojen heikkous
Muu kehityksellinen viive tai
häiriö, neuropsykiatriset
piirteet, autismikirjon häiriö

Ympäristön kielellinen
vaativuus:
monikielisyys, muutto
eri kieli- ja
kulttuuriympäristöön

Laukaisevia tekijöitä - valikoiva puhumattomuus
alkaa usein jo pikkulapsi-iässä
• herkkä lapsi voi kokea ylivoimaisena myös melko tavalliset arjen tilanteet
• jossakin tilanteessa voi voimakas ahdistuneisuus yhdistyä erityisesti siihen, että pitäisi
puhua (olla aktiivinen toimija)
• laukaisevana tekijänä voi olla jokin tilanne, jossa lapsi on esim. joutunut eroon
vanhemmasta, säikähtänyt ja yhdistänyt ahdistuksen helpottamisen vieraalle puhumisen
välttämiseen.
• lapsi on voinut myös juosta kohti aikuista, jota luullut vanhemmakseen, ja säikähtänyt
voimakkaasti, kun tämä ei ollutkaan vanhempi
• perheen muutot alueelta toiselle
• tutusta perhepiiristä siirtyminen vieraampien ihmisten pariin
• vieraammille ihmisille puhumisen taito vasta vakiintumassa
• kielelliset vaikeudet tai erot suhteessa toisiin (murteet), erikielinen ympäristö

• negatiiviset reaktiot lapsen puheeseen – kiusaaminen, huutaminen, ilkkuminen ym.

Itseluottamuksen heikkous ja virheiden tekemisen pelko ovat
tavallisia ja aiheuttavat herkästi turvattomuuden kokemuksen
vuorovaikutustilanteissa
Näitä piirteitä vahvistavat lapsen herkkyys ja perfektionistiset
luonteenpiirteet sekä kokemukset, jotka liittyvät esim.
• Epäjohdonmukaiseen kasvatukseen
• Vähäiseen määrään tilaisuuksia käsitellä tai ratkaista epäonnistumisia
• Rajojen puutteeseen
• Liikaan vastuuseen suhteessa ikään
• Kriittisyyteen, vähäiseen kannustukseen ja kiitokseen
• Liian korkeisiin vaatimuksiin/odotuksiin

Ylläpitäviä tekijöitä:
• Painostaminen, rankaiseminen, hyväksynnän puute.
• Lapsi saattaa mielessään yhdistää tietyille ihmisille puhumiseen ikäviä tuntemuksia, esim.
pelkoa, häpeää tai pahoinvointia. Jos lasta painostetaan puhumaan, tuntemukset ja
niiden yhdistyminen puhumiseen vahvistuvat.
• Lapsi kokee välitöntä helpotusta välttäessään puhumista vaativan tilanteen, jolloin
välttämiskäyttäytyminen vahvistuu.
• Aikuiset usein tahattomasti palkitsevat välttämiskäyttäytymistä korvatessaan stressaavat
puhumista vaativat tilanteet erityisellä huomiolla, lohdutuksella, läheisyydellä, hauskoilla
tekemisillä.
• Lähiaikuisten ahdistuneisuus.
• Puhumattoman roolin omaksuminen.
• Ei tarvetta muutokselle

• Muutosta odotetaan ilman asianmukaista ymmärrystä ja tukea

Ennuste:
• Seurantatutkimuksissa puhumattomuusoire on ollut todettavissa
keskimäärin 8 vuoden ajan, jonka jälkeen se on merkittävästi heikentynyt
tai hävinnyt kokonaan. On kuitenkin myös aikuisikäisiä, jotka edelleen
kärsivät puhumattomuusoireesta
• Täydellinen ydinoireiden häviäminen kuitenkin vain 38-58%:lla
• nuoruusikäisillä voi olla sosiaalista ahdistuneisuutta, koulusta
kieltäytymistä, itseään vahingoittavaa käytöstä, perheen ulkopuolisista
sosiaalisista suhteista vetäytymistä, masennusta, lisääntyvää
puhumattomuutta – lapsilla, jotka ovat saaneet apua ja joiden oire
helpottanut, ei vastaavaa oireilua
• aikuisiässä edelleen tavallisia: heikko itsetunto, heikot sosiaaliset taidot,
sosiaalinen ahdistuneisuus, masennus, alisuoriutuminen, yleinen
tyytymättömyys

Lapsella voi olla myös muita vaikeuksia
Kolme pääryhmää on eroteltavissa:
1. Valikoivaan puhumattomuuteen ei liity muita oireita. Puhumattomuus voi olla lievää
(esim. puhuu koulussa luokkatovereille ja omalle opettajalle, mutta ei muille koulun
aikuisille) tai vaikea-asteista (esim. ei puhu koulussa lainkaan, ei puhu kotona muille kuin
perheenjäsenille).

2. Lapsella on lisäksi puheen- ja/tai kielenkehityksen ongelmia tai suomi vieraana
kielenä
3. Monioireinen lapsi, jolla on valikoivan puhumattomuuden lisäksi jokin muu
ahdistuneisuushäiriö (tavallisin sosiaalisten tilanteiden pelko), autismikirjon häiriö,
kehityksellistä viiveisyyttä tai muita merkittäviä tunne-elämään tai ympäristöön liittyviä
vaikeuksia.

Nuoruusiässä monioireisuus on tavallista
• Suurimmalla osalla on myös sosiaalisten tilanteiden pelkoa
• Sosiaalisissa taidoissa voi olla puutteita
• Taustalla voi olla myös tarkkaavuuden säätelyn vaikeutta ja /tai
autismikirjon piirteitä
• Osalla voi olla myös kielellisiä erityisvaikeuksia
Moniongelmainen, koulunkäynnistä kieltäytyvä nuori – tunnistetaanko
ne nuoret, joilla on myös valikoiva puhumattomuus?

Uusi oireita
kartoittava
kyselylomake
FSSM 12-18
nuorille

FSSM 12 – 18 Gensthaler & Schwenck
(Frankfurtilainen asteikko valikoivan puhumattomuuden arvoimiseksi)
• 117 nuorta, n = 117 (valikoiva puhumattomuus n = 28, sosiaalifobia (F40.1) n = 29,
internalisoivat nuoret (INT, ahdistuneisuushäiriöt, masennus) n = 30, terveet kontrollit
n = 30).
• Terveet nuoret: pistemäärä keskimäärin 0.5 (SD = 0.8)
• internalisoivat nuoret: 1.60 (SD = 2.0)
• sosiaalisesta fobiasta kärsivät nuoret: 3.6 (SD = 2.5)
• valikoivasti puhumattomat nuoret: 8.2 (SD = 1.5)
• Kaikki erot (poikkeus: INT vrt. terveet kontrollit) ovat tilastollisesti merkitseviä (p < .01).
• Diagnostisesti toivottavaa on suuri herkkyys ja spesifisyys etenkin valikoivasti
puhumattomien rajaamiseksi pelkästään sosiaalisesta fobiasta kärsivistä nuorista.
Herkkyyttä ja spesifisyyttä varten määritettiin sen vuoksi erilaisia lopetuskohtia ROCkäyrän avulla: Kun valikoivan puhumattomuuden diagnoosin lopetuskohta on 6,
spesifisyys on 72 % verrattuna sosiaaliseen fobiaan herkkyyden ollessa 96 %.

Valikoiva puhumattomuus on
ahdistuneisuushäiriö, jossa
fobia-tyyppisen ahdistuksen
laukaisee tilanne, jossa
lapsen tai nuoren odotetaan
puhuvan – tai toimivan

Turvattomuuden kokemus laukaisee puolustuskäyttäytymisen,
joka näillä lapsilla ja nuorilla on usein jähmettyminen:
JÄHMETTYMINEN

TUNNEKUOHUNTA

LAMAANTUMINEN

MIELLYTTÄMINEN

PAKO

TAISTELU

UHKA

UUPUMINEN

Jähmettymisreaktiossa
• lihakset jäykistyvät
• sydän sykkii nopeasti
• hengitys on pinnallista tai ihminen saattaa pidättää hengitystä
• suoliston toiminta hidastuu (ei ole nälkä)
(sympaattisen hermoston aktivaatio)

Vs. lamaantuminen:
•
•
•
•

lihakset veltostuvat
sydämen syke hidastuu
suolisto ja rakko saattavat tyhjentyä
potentiaalisesti hengenvaarallinen, parasympaattisen hermoston välittämä
alkeellinen puolustusreaktio

Kyse on muustakin kuin puhumattomuudesta
Puhumattomuuden aiheuttaa tietyissä, lasta ahdistavissa sosiaalisissa tilanteissa laukeava

lihasten jähmettymis- tai lamaantumisreaktio

puhe
puhe ja ilmeet
puhe, ilmeet ja kädet

kaikki lihakset, koko lapsi

Puheterapeutti Cesar E. Ruiz (USA)

sEMG-mittaus kaulan alueen lihaksista – terve lapsi

”Kysyn sinulta kohta kysymyksen”

sEMG-mittaus lapselta, jolla valikoiva puhumattomuus

”Kysyn sinulta kohta kysymyksen”

Ihminen pyrkii luonnostaan välttämään tilanteita, jotka tuntuvat
pelottavilta tai epämiellyttäviltä/kivuliailta
Valikoivasti puhumaton nuori voi esim.
• juosta pois tilanteesta, siirtyä toiseen huoneeseen
• kokea niin voimakkaita psykosomaattisia oireita, päänsärkyä, vatsakipua,
pahoinvointia, ettei pysty menemään tilanteeseen
• yrittää olla näkymätön välttämällä katsekontaktia, piiloutumalla huppuun tai
hiusten taakse, olemalla liikkumaton
• puhumalla kuiskaten tai omaa ääntään muunnellen
• puhumalla kieltä, jota jotkut läsnä olevat eivät ymmärrä, siten sulkien heidät ulos
keskustelusta
• kieltäytyä menemästä kouluun, synttäreille ym., vetäytyä sosiaalisista suhteista
• kieltäytyä pukemasta, toimimasta, raivota, rikkoa tavaroita tai käyttäytyä
itsetuhoisesti, mikäli muut keinot eivät ole toimineet
Lähde: SMRM2e

Jähmettymisoire laukeaa tilanteissa, joihin liittyy odotus
Nuoren odotetaan puhuvan
tai nuoren odotetaan toimivan : puheen lisäksi vaikeaa voi olla esim.
kirjoittaa
ojentaa kättään, ottaa tai antaa jokin tavara
siirtyä toiseen paikkaan
syödä

Nuoren puhumiseen ja toimimiseen vaikuttavat:
keitä on läsnä
kuinka paljon ihmisiä on läsnä
kuka/ketkä voivat kuulla lapsen puhuvan.
Nuori saattaa olla täysin puhumaton luokassa, mutta koulun pihalla puhua jo vapautuneesti
kavereille.

Nuori
pelkää epämiellyttäviä tuntemuksia kehossaan

Välttämiskäyttäytyminen (puhumattomuus)
voi onnistua niin hyvin, ettei tuntemuksia enää herää,
eikä nuori enää muista, miksi välttää puhumista tietyissä
tilanteissa

Monet lapset pelkäävät koiria

Joku voi pelätä kissojakin

Ja useimmat meistä
pelkäisivät vastaan
tulevaa leijonaa

…tai puheen
pitämistä
jättiareenalla

Kun henkilö, jolle lapsi ei
ole koskaan puhunut,

?

kysyy jotakin
Voi lapsesta tuntua samalta kuin
koirapelkoisesta,
jota lähestyy muriseva koira:
Sydän
tykyttää

Kaulan lihakset,
myös äänihuulet
jähmettyvät

Vatsaa
jomottaa

Lapsi ei pysty puhumaan

Tulee
hiki

Puhepelkoisen nuoren puhumistavat noudattavat sääntöjä, jotka
ovat jokaisella nuorella omanlaiset
• 🏠Kotona

esim. puhelias kotona, kun vain perheenjäseniä läsnä – puhuu vapaasti vain tietylle
perheenjäsenelle tietyissä arkitilanteissa

• 🏢Koulussa esim. puhuu kavereille pihalla, ei luokassa, ei puhu aikuisille – puhuu vain aikuisille, kun ollaan
kahden kesken, ei lapsille

• 🏦isovanhemmilla, sukulaisilla, perhetutuilla esim. puhuu äidinäidille, serkuille, ei isän
vanhemmille – puhuu kahden kesken kaikkien sukulaisten kanssa, mutta ei silloin, kun vanhempi on läsnä

• Bussissa tai junassa 🚌🚝 Kaupassa🏪 esim. ei puhu kodin ulkopuolella edes vanhemmille –
puhuu vapaasti perheenjäsenille, kun ulkopuoliset eivät ota kontaktia, hiljenee, jos joku tuttu tulee vastaan

• Harrastuksissa tai kerhossa🎨🐕⚽🎾🎸🎼 esim. puhuu ohjaajille, ei toisille nuorille –
puhuu kavereilleen – ei puhu lainkaan

• 👥Kahdestaan kaverin kanssa esim. puhuu kotona, ei välitunnilla – puhuu kotona ja koulussa
• 👥👥👥 Kun on monta kaveria paikalla esim. puhuu kaikille, kun aikuisia ei ole kuulemassa
– ei puhu, kun on monta nuorta paikalla

Puhumattomuuden vaikeusaste vaihtelee nuoren oirekuvan ja sosiaalisen tilanteen
kuormittavuuden mukaan: Esimerkkejä koulutilanteista vaikeasta oireettomaan
(SMRM2):
• Nuori ei pysty tulemaan yhteisiin tiloihin lainkaan.
• Nuori ei kommunikoi äänin eikä elein, ei osallistu, koko olemus on jähmeä ja liikkumaton.
• Nuori ei käytä ääntä eikä eleitä, mutta osallistuu opettajan ehdottamaan toimintaan ja
noudattaa ohjeita.
• Nuori ei puhu eikä tuota ääniä, mutta käyttää eleitä tarkoituksenmukaisesti
(nyökkää/pudistaa päätä, osoittaa sormella, hymyilee).
• Nuori ei puhu opettajan ollessa läsnä, mutta tuottaa kuuluvaa ääntä soittimilla tai kehon
osilla, nauraa, ääntää kirjaimia.
• Nuori puhuu perheenjäsenten tai kavereiden kanssa ja jatkaa puhumista, kun opettaja
tulee huoneeseen, mutta lopettaa, jos opettaja kiinnittää häneen huomiota.
• Nuori puhuu opettajalle yksittäisiä sanoja normaalilla äänenvoimakkuudella ja sietää
katsekontaktia.
• Nuori puhuu useassa paikassa ja usean henkilön kanssa lausetasoista puhetta
normaaliäänellä, mutta ei esim. kaikkien koulun aikuisten kanssa eikä kaikissa paikoissa.
• Oireeton nuori puhuu vapautuneesti kaikkialla koulussa ja vapaa-ajalla, tekee
keskustelualoitteita ja vastaa vaivatta toisille.

Nuoren voi olla vaikea
tietyissä tilanteissa:

Tervehtiä, kiittää,
pyytää anteeksi
Pyytää apua

Vastata kysymyksiin
Pyytää lupaa ja/tai
käydä wc:ssä
Kertoa, jos joku on
kiusannut

Kertoa, jos on
satuttanut itsensä

Osallistua yhteiseen
ruokailuun
Liikkua

Valikoiva puhumattomuus vs. sosiaalisten
tilanteiden pelko
• sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyy seurausten ja arvostelun pelko – miten
toiset reagoivat, kun vastaan/sanon näin? Alkaa yleensä kehityksellisesti
myöhäisemässä vaiheessa
• Valikoivaan puhumattomuuteen liittyy ahdistus kykenemättömyydestä puhua
tietyissä tilanteissa
• jos on etukäteen tiedossa (ja varsinkin jos lapsi on sen myös aikaisemmin
kokenut,) ettei tietyssä tilanteessa tarvitse puhua, voi puhepelkoinen lapsi olla
hyvinkin rennon oloinen, sosiaalinen ja osallistua monin tavoin näyttämällä,
ilmeillä ja kirjoittamalla yhteiseen tekemiseen ja toimintaan
• Valikoivaan puhumattomuuteen liittyy usein hyvin suuri herkkyys toisten
suhtautumiselle – vaikeus valita, vaikeus sanoa mielipiteitä
• Aran, ahdistuvan lapsen puhuminen alkaa yleensä helpottua, kun ympäristö ja
ihmiset tulevat tutuiksi – valikoivasti puhumattoman lapsen on vaikeampi puhua,
kun hiljaa oleminen jossakin ympäristössä ja suhteessa toistuu

Traumatisoituminenkin voi aiheuttaa
puhumattomuutta:
• aikaisemmin normaalisti puhunut lapsi voi muuttua puhumattomaksi
traumaattisen tapahtuman jälkeen, mutta tällöin yleensä
puhumattomuutta on jossakin määrin kaikissa ympäristöissä, ja se voi
vaihdella tunnetilan mukaan
• lapsella voi olla muita traumaoireita, takaumia, painajaisia
• traumaattisen tapahtuman jälkeen alkanut puhumattomuus voi
pitkittyessään myös muuttua valikoivaksi puhumattomuudeksi
• kun traumatisoitumista ajatellaan tapahtumana, joka on ollut ihmisen
palautumisjärjestelmille ylivoimainen, on mahdollista, että herkälle lapselle
jokin arjen tilanne on ylittänyt lapsen säätelyjärjestelmien palautumiskyvyn
ja aiheuttanut fobia-tyyppisen voimakkaan pelon syntymisen

Uhmakkuus
• Nykykäsityksen mukaan puhumattomuus ei ole uhmakkuusoire.
• Vahvatahtoinen lapsi vastustaa sellaisiin tilanteisiin menemistä, jotka herättävät
ahdistusta, esim. päiväkotiin tai kouluun lähtöä, heikkotahtoisempi vain alistuu
• Jatkuva tai usein toistuva stressitila päiväkoti-/koulupäivän aikana kuormittaa ja lapsi
saattaa kotiin tullessaan
•
•
•
•
•

nukahtaa matkalla, koska on niin uupunut
valittaa vatsakipua, päänsärkyä, huonoa oloa
saada raivareita
olla kärsimätön, pienenkään pettymyksen sietäminen ei onnistu
olla aivan valtavan puhelias ja huomionhakuinen, koska ei ole päivän mittaan saanut mitään
kerrottua kenellekään
• vastustaa kaikenlaisiin uusiin tilanteisiin lähtemistä
Kuin olisi pitänyt viettää päivä vuoristoradassa – erään lapsen tunnelma kouluun menosta

• tutkimuksissa tulee esiin myös alaryhmä lapsia/nuoria, joilla on selkeämmin
uhmakkuusoireita

Kotoa lähdetään kuin miinakentälle
(Eli Lebowitz, PhD)
• mitään turhia askeleita ei kannata ottaa
• kannattaa mieluiten käyttää aina samoja askelmerkkejä – tutut tavat
ja rutiinit tärkeitä
• uusiin tilanteisiin lähteminen vaikeaa
Erotusdiagnostisesti tärkeä miettiä, liittyvätkö juuttuminen,
rutiinisidonnaisuus, siirtymätilanteiden vaikeudet, jähmeys
ahdistuneisuushäiriöön, autismikirjon häiriöön – vai molempiin
tärkeää: minkälaisessa vuorovaikutuksessa nuori on läheisten ihmisten
kanssa, silloin, kun puhuminen onnistuu?

Kuinka kohdata nuori, joka ei puhu
vastaanotolla
koulussa
harrastuksissa

Youtube: Lucy Nathanson: Do´s and Dont´s; Kuinka kohdata lapsi, joka ei puhu

Nuori, jolla on valikoiva puhumattomuus, kannattaa
kohdata aivan erityisellä tavalla –
tavoitteena mahdollisimman rento, turvallinen
ympäristö ilman minkäänlaista puhumiseen
painostamista
Muistathan seuraavat 6 asiaa:

1

Älä esitä suoria kysymyksiä nuorelle,
joka ei ole koskaan puhunut sinulle.
Juttele,
pohdi ääneen,
jätä taukoja,
jotta nuori ehtii pystyessään puhumaan,
ja jatka juttelua, jos nuori ei puhu.

2

Ethän kiinnitä nuoreen
erityishuomiota,

edes kysymällä
kuulumisia toisten
kuullen.

Nämä nuoret ovat usein ylivirittyneitä ympäristön viesteille ja
kokevat toisen osoittaman huomion kuin voimakkaana itseensä
suunnattuna valonheittimenä.

3

Siksi älä myöskään katso nuorta, jos toivot hänen puhuvan.
Nuoren on helpompi puhua, jos teette jotakin vierekkäin ja
katselet muualle.

4

Ethän myöskään pyydä nuorta puhumaan tai kiinnitä huomiota siihen,
ettei hän puhu, vaikka kysymällä: ”Puhutko minulle huomenna?” tai
”Koska ajattelit puhua minulle?”,
Huomion kiinnittäminen puhumattomuuteen vain lisää nuoren
ahdistusta

5

Ethän toru nuorta siitä, ettei hän puhu, että hän kuiskaa tai käyttää ystävää
apunaan.
Ei myöskään kannata painostaa nuorta puhumaan, kuten sanomalla: ”Saat
tämän vihon, kunhan pyydät ensin!”
Pyytäminen
toruminen
tai painostaminen

eivät auta

– ne päinvastoin lisäävät nuoren ahdistusta ja pahentavat tilannetta.

6

Ja kun nuori jonakin päivänä puhuu sinulle – älä innostu!

Käyttäydy niin kuin hän olisi aina puhunut, jatka keskustelua, ole
kiinnostunut siitä, mitä hän sanoi, älä siitä, että hän sanoi…
Nuori pelkää muiden reaktioita omaan puhumiseensa, sitä enemmän,
mitä pidempään hän on ollut puhumatta. Kun hänen puhumiseensa ei
kiinnitetä huomiota, hänen on helpompi jatkaa puhumista.

Yhteenveto: 6 asiaa, jotka hyvä muistaa, kun kohtaat lapsen,
joka ei ole koskaan puhunut sinulle:
Ethän esitä kysymyksiä, vaan pohdi ja juttele ääneen
Ethän kohdista nuoreen erityishuomiota, koska hän on äärimmäisen herkkä
huomiolle, eikä halua erottua ryhmästä
Ethän katso nuorta silmiin, kun toivot hänen puhuvan, koska katsekontakti
lisää nuoren ahdistusta – katsele muualle, istu rinnakkain
Ethän pyydä tai painosta nuorta puhumaan tai kiinnitä huomiota hänen
puhumattomuuteensa, koska se vain lisää nuoren ahdistusta, eikä auta häntä
puhumaan
Ethän toru nuorta puhumattomuudesta, kuiskaamisesta tai ystävään
tukeutumisesta – nuori ei ole uhmakas, vaan yrittää parhaansa
Ethän innostu, kun nuori jonakin päivänä puhuu sinulle – nuori pelkää
muiden reaktioita omaan puhumiseensa

Olennaista on pitää yhdessä hauskaa!
Ota selvää, mistä nuori on kiinnostunut.
Auta nuorta rentoutumaan, kokemaan olonsa turvalliseksi –
hauskanpito rentouttaa!
Auta nuorta osallistumaan tavalla, jolla hän on juuri nyt valmis
osallistumaan.
Tue nuorta kommunikoimaan ensin elein, äänin, sitten puhuen yhä
vaativammissa tilanteissa, edeten pienin askelin, vain yksi muutos
kerrallaan.

Jennifer Annen tarina

Kuinka puhua nuorelle hänen puhumisen pelostaan:
• Nuori hyötyy avoimesta keskustelusta
• Aikuisen hyväksyvä ja rauhallinen suhtautuminen puhumisen vaikeuteen on tärkeää

Nuorelle on tärkeä kertoa, että:
• puhumiseen ei painosteta
• hän ei ole ainoa, jolla on tällaisia vaikeuksia
• ei ole ihme, että puhuminen tuntui päiväkodin tai koulun alkaessa
vaikealta
• vaikeudet tulevat helpottamaan
• mikäli nuorella on kielellisiä vaikeuksia, on hyvä eläytyen puhua myös siitä, että esim. on
varmaan ollut erityisen vaikea puhua päiväkodissa/koulussa, kun ei ole vielä osannut
kieltä kunnolla/on oppinut myöhään puhumaan/puhuminen on muutenkin hankalaa.
• Nuori hyötyy usein myös siitä, että saa vaikeudelleen nimen, ”valikoiva puhumattomuus”,
”selektiivinen mutismi”, ”puhefobia” , ”puhepelko”

Nuorille ja aikuisille löytyy oma lehtinen
Sivuilta www.valikoivapuhumattomuus.info: hyvinvoinnin ja
osallistumisen tukeminen:

Kun sanat eivät vain tule
Tietoa valikoivasta puhumattomuudesta nuorille ja aikuisille
(selektiivinen mutismi)

Kansainvälinen hoitosuositus

Kansainvälinen konsensus valikoivan puhumattomuuden
hoidosta tehty 2008, asiantuntijoita Pohjois-Amerikasta,
Euroopasta ja Australiasta (yhteenveto Keen, Fonseca, Wintgens)
(Tackling Selective mutism)
1. Monimuotoinen ja moniammatillinen lähestymistapa paikallisesti siellä, mistä
haetaan ensimmäisen kerran neuvoa ja tukea
2. Koulutuksen tarjoaminen kaikille niille, jotka osallistuvat valikoivan
puhumattomuuden tunnistamiseen ja lasten tukemiseen
3. Yksilöllisesti suunniteltua interventiota tarjotaan heti, kun valikoiva
puhumattomuus on todettu, painotetaan vanhempien osallistumista arjen
todellisissa tilanteissa
4. Edistymistä arvioidaan sosiaalisen toimintakyvyn paranemisen perusteella
5. Mahdollisuus saada tukea ryhmältä/ammattilaiselta/järjestöltä, joka
perehtynyt valikoivan puhumattomuuden hoitoon (Englannissa SMIRA)

Lähde: ”Tackling Selective Mutism”

Moniammatillinen tiimi
Terveydenhuollon ja opetustoimen työntekijöistä koottu

Ehkäisy/tietoisuuden lisääminen
Sovitaan, ketkä ammattihenkilöt
vastaavat prevention kehittämisestä
ja toteuttamisesta

Interventiot
Sovitaan jokaisen palvelun ja
toimijan tehtävä SM:n arviossa,
hoidossa ja perheen tukemisessa

Kouluttaminen päiväkodeissa ja
Interventiokoulutukset
koulussa
Täsmäkoulutukset vanhemmille ja
Painopiste tiedon ja ymmärryksen
päiväkodin/koulun työntekijöille
lisäämisessä, yleisten
tukemaan työskentelyä kotona ja
toimintatapojen opettamisessa,
koulussa
kuinka saada tukea
Työskentelyn etenemisen seuranta
Tietoisuuden lisääminen yhteisössä yhteistyötapaamisissa
Lehtiset, posterit, yleislääkäreiden
kouluttaminen, tienvarsimainokset? Henkilökunta ja vanhemmat pysyvät
toimimaan kaikissa tilanteissa lapsen tukena
Ym.
Henkilökunta ja vanhemmat voimaantuvat
tunnistamaan, ehkäisemään ja tukemaan SM
lapsia

erityistyöntekijän tuella

Moniammatillinen hoitopolku
Sovitaan ajoituksesta ja
ohjausreitistä, kun SM tunnistettu
ja esiin tulee indikaatioita
lähettää jatkoarvioon/hoitoon
Ammattilaisten tietotaidon
lisääminen
Lähetteitä käsittelevien ja
hoitoon ohjaavien kouluttaminen
Yhteisestä hoitopolusta
sopiminen esim. koulutuspäivien
yhteydessä, tiimikokouksissa,
yhteisön uutiskirjeissä ym.
Ammattilaiset tunnistavat SM:n ja toimivat
yhteistyössä siten, että hoito on asianmukaista
ja viivästyy mahdollisimman vähän

Mikä auttaa?
lapsi

päiväkoti/koulu

vanhemmat

terapeutti

Eniten näyttöä on
kognitiiviskäyttäytymisterapeuttisista
hoitomalleista,
jotka toteutetaan tiiviissä
yhteistyössä
vanhempien ja
päiväkodin/koulun
työntekijöiden kanssa

Keskeiset tavoitteet:
1. Lisätä lapsen turvallisuuden kokemusta arjen eri ympäristöissä,
vähentää yleistä ahdistuneisuutta
2. Auttaa lasta luomaan pysyvä keskusteluyhteys hänelle tärkeiden
aikuisten kanssa
3. Yleistää puhumista
•
•
•
•

Yhä useammalle ihmiselle
yhä useamman henkilön kuullen
Ryhmätilanteissa
yhä monimutkaisemmista asioista, siten, että oma-aloitteisuus ja itseilmaisu
vahvistuvat

Hoidon vaiheet:
• Tiedon keruu vanhemmilta, päiväkodin- ja koulun työntekijöiltä,
tarvittaessa muilta lähiaikuisilta, ja vasta sitten lapselta
• Tiedon jakaminen lähiaikuisille: mistä valikoivassa
puhumattomuudessa on kyse, miten lasta voi auttaa hänen
arkiympäristössään, mikä ei auta
• Tiedon jakaminen lapselle: ymmärrystä, normalisointia, toivon
antamista
• Kaikissa lapsen arkiympäristöissä toteutuvan työskentelyn
suunnittelu
• Työskentelyn toteutus ja seuranta

Tiedonkeruu:
ylläpitävien tekijöiden
tarkistuslistat

puheterapeutin arvio

psykologin arvio
vanhemmat
Perheen ja
päiväkodin/
koulun
toimintatavat
Lapsen
tunne- ja
sosiaalinen
elämä

Puhumisen,
kielelliset ja
kognitiiviset
taidot

kirjalliset arviot, tekstit

videot, äänitteet

Puhumistavat

lapsi
kyselyt ja
itsearviointiasteikot

päiväkoti/
koulu
Lähde: SMRM2

Tiedon jakaminen lähiaikuisille
Esim. www.valikoivapuhumattomuus.info:
- ”Perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta”
- ”Valikoivan puhumattomuuden diagnosointi”
- ”Hiljainen vai valikoivasti puhumaton lapsi”
- ”Rohkeasti puhumaan!”
- ”Kuinka tukea valikoivasti puhumatonta lasta – ohjeita vanhemmille”
- ”Hyvän ympäristön luominen kotona ja koulussa”
- ”Ylläpitävät tekijät”
- ”Vastaanko lapseni puolesta?”
- ”Vapaamuotoisia tapoja edetä”

Tiedon jakaminen lähiaikuisille, jatkuu…
• Englanninkieliset sivustot, kirjat, ja erityisesti:
• Youtube-videot (Kun lapsi ei puhu – selektiivinen mutismi)
Videoiden katselusta on huomattavasti hyötyä sekä vanhemmille, päiväkodin ja
koulun työntekijöille että terveydenhuollon ammattilaisille

Työskentelyn suunnittelu
Suunnittelu tehdään yhteistyössä lähiaikuisten ja nuoren kanssa
• Minkälaisista asioista nuori on kiinnostunut – mistä kannattaa lähteä
liikkeelle?
• Keille nuori puhuu, millä tavalla?
• Kaikille tietoa työskentelymenetelmistä – mikä voisi olla ensimmäinen askel
kotona, koulussa ja terapiassa, jos erillinen terapeuttinen työskentely
nähdään tarpeellisena

Koti

Koulu

Terapeutti/työntekijä

Turvallisuus ja
ahdistuksen
vähentäminen

Tietoa valikoivasta puh.
Youtube-videot, lehtiset,
kirjat (engl.)
”pep-talk” – puhe lapselle

Tietoa valikoivasta puh.
Youtube-videot, lehtiset,
kirjat (engl.)
”pep-talk” – puhe lapselle

Tietoa valikoivasta puh.
Youtube-videot, lehtiset,
kirjat (engl.)
”pep-talk” – puhe lapselle

Puhuminen tärkeille
aikuisille

Lapselle tärkeiden
tavoitteiden selvittäminen
Työskentely esim.
sukulaisten kanssa,
luokkatovereiden
pyytäminen kylään ym.

Pienet kahdenkeskiset
hetket
opettajan/avustajan ym.
kanssa koulussa

Lapselle tärkeiden
tavoitteiden selvittäminen
Puhumiselle altistaminen
terapiatilanteessa/
terapeutti ohjaa koulussa
tapahtuvaa työskentelyä

Puheen yleistäminen
muihin arkitilanteisiin

Esim. kaupassa pienen
Puheen yleistäminen;
asian hoitaminen,
muut opettajat,
harrastuksissa puhuminen luokkatoverit,
ryhmätyöskentely

Osallistuminen puheen
yleistämiseen eri
ympäristöissä, ohjanta,
seuranta

Tavoite: lapsi pystyy yhä rennommin ja monipuolisemmin toimimaan ja kertomaan omista
toiveistaan ja ajatuksistaan eri arkiympäristöissä Lähde: SMRM2e

Vuorovaikutukseen osallistuminen – vaikeusasteet
(lueteltu helpommasta vaikeampaan, lähde: Selective Mutism Resource Manual 2.ed.)
• Paikalla olevat ihmiset

• Perhe ja ystävät
• Tutut, joita tavataan säännöllisesti
• Vieraat ihmiset

• Muiden kuullen puhuminen
•
•
•
•

Keskustelun kuuntelijoita 0
Keskustelun kuuntelijoita 1
Keskustelun kuuntelijoita muutama
Keskustelun kuuntelijoita useita

• Ryhmään osallistuminen

• Ryhmä pieni 3-7 henkilöä
• Keskisuuri 8-16 henkilöä
• Suuri yli 17 henkilöä

• Lapsen sosiaalinen toimintakyky keskustelutilanteessa
•
•
•
•
•
•

Aikuisjohtoinen
Suunniteltu – rakenteinen
Suunniteltu – keskustellaan tiedollisista asioista
Lapsijohtoinen
Vapaa keskustelu lapsen aloitteesta
Vapaa keskustelu lapsen aloitteesta, tunnesisältöä mukana

On olemassa erityismenetelmiä puhumisen
helpottamiseksi
Liu´uttaminen:
uusi ihminen tulee vähitellen mukaan tilanteeseen, jossa lapsi puhuu
Muokkaaminen:
autetaan lasta ensin tuottamaan ääntä uuden ihmisen seurassa, sitten
vastaamaan helppoihin, sitten vaikeampiin kysymyksiin, ja vähitellen
osallistumaan keskusteluun.

”Sliding-in”; liu´uttamalla altistaminen, esimerkki:
1: Lapsi ja vanhempi luettelevat vuorotellen numeroita 1-10 huoneessa, jonka
ovi on kiinni ja lapsi tietää, ettei kukaan tule kesken kaiken ovesta sisään.
Työntekijä odottaa ulkopuolella. Kun puhuminen onnistuu, edetään pienin
askelin:
2: Työntekijä tulee lähelle suljettua ovea.

3: Työntekijä raottaa ovea.
4: Työntekijä avaa oven aivan auki.

5: Työntekijä tulee sisään.
6: Työntekijä tulee istumaan pöydän ääreen.

7: Työntekijä osallistuu numeroiden luettelemiseen.

Liu´uttamisesta
• Terapeutin liu´uttaminen tapahtuu usein helpoiten kotona – joskus terapeutin on
mentävä ihan ulos asti, ennen kuin lapsi pystyy puhumaan vanhemmalle!
• Olennaista on muuttaa vain yhtä asiaa kerrallaan
• Seuraavaan vaiheeseen voidaan siirtyä, kun lapsi puhuu ääneen; kuiskaamista ei
altistushoidossa hyväksytä
• Jokainen tapahtuma ennakoidaan eli kerrotaan lapselle, eikä suunnitelmasta
poiketa ilman, että siitä on yhdessä sovittu
• Jos esim. yhdellä tapaamiskerralla on edetty vaiheittain siihen, että terapeutti on
astunut ovesta sisään ja lapsi pystyy vielä puhumaan, aloitetaan seuraavalla
kerralla siitä, että terapeutti on vielä oven ulkopuolella
• Kun lapsi puhuu työntekijälle, vaikeutetaan vähitellen puhumiseen liittyviä
haasteita
• Kun ruvetaan liu´uttamaan uutta henkilöä mukaan, esim. koulun työntekijää tai
toista oppilasta, palataan taas helpompiin puhumistehtäviin, esim. numeroihin,
viikonpäiviin, luettuun tekstiin ym.

Megan
Raising A Child With Selective Mutism | MY CHILD WON'T TALK
Sliding in
16:54 – 19:26
25:35 – 26:58

Muokkaaminen
Kun käytettävissä ei ole henkilöä, jolle lapsi puhuu, voidaan käyttää
muokkaamista:
• Aloitetaan lapsen houkuttelusta leikin ja pelien avulla rentoutumaan ja
vuorovaikutukseen elein ja ilmein
• Edetään kohti äänien tuottamista, esim. äänen tuottaminen soittimilla,
yksittäiset kirjaimet, eläinten äänet
• Kun lapsi tuottaa rennosti ja helposti ääniä, edetään kohti sanoja, ensin
valintakysymyksin, esim. ”Pidätkö punaisesta vai sinisestä?” ”Haluaisitko
omenan vai banaanin? Mandariinin vai jonkun muun hedelmän?”
• Kun lapsen on helppo vastata valintoihin, edetään avoimiin kysymyksiin, esim.
”Mikä on lempivärisi?”
• Vältetään kysymyksiä, joihin voi vastata ei/kyllä, koska niihin on helppo
vastata vain elein

Puhuminen saattaa onnistua vanhemman avulla
(Maggie Johnson; www.valikoivapuhumattomuus.info)

• Voit tarjota vanhemmalle ja lapselle paikkaa huoneen nurkkauksessa
sanoen esim. ”Voisitte keskustella tästä tuolla pöydän ääressä sillä aikaa,
kun laitan nämä tiedot koneelle”(säilytä etäisyytesi ja/tai esitä olevasi
keskittynyt johonkin muuhun)
• Voit esittää kysymyksen vanhemman kautta, esim. ´Voisitko kysyä Pialta
mihin kohtaan hänen vatsaansa sattuu?´ ´Sinulla on varmaan joku
lempieläin – tiedätkö, äiti, mikä eläin on Juholle mieleisin? (valmista/ohjaa
vanhempia kysymään sama kysymys lapseltaan vastaamisen sijaan!)
• Pyydä lasta puhumaan vanhemman kautta, esim. ´Kerro isälle, oliko tehtävä
sinusta vaikea?´ ´Kerro äidille, sattuiko sinua, kun taivutin rannetta?´
• Siirry kauemmaksi tai käänny poispäin, jotta keskustelu on kahdenkeskinen
• Siirry asteittain lähemmäksi, kunnes lapsi puhuu vanhemmalle sinun läsnä
ollessasi
• Ei kestä kauaa ennen kuin lapsi vastaa suoraan sinulle, odottamatta, että
vanhempi kysyy kysymyksen uudelleen.

Ohjeita opettajalle
• kun kyseessä on yläasteikäinen oppilas, joka on ehkä ollut puhumatta päiväkodissa ja
koulussa jo 6-10 vuotta, hän on todella hyvin oppinut olemaan puhumatta koulussa – ei
kannata ottaa opettajan tavoitteeksi, että nuori puhuu luokassa
• ensimmäinen tavoite on luoda rento, turvallinen ilmapiiri
• muista, että nämä nuoret eivät halua olla epäkohteliaita, mutta he eivät pysty puhumaan
– joten he eivät myöskään tervehdi, kiitä, pyydä anteeksi
• käsimerkkejä, kortteja, kirjoitettuja viestejä ym. voi käyttää kommunikaation tukena
• jos nuori puhuu jollekin luokkatovereistaan, kannattaa yleensä antaa heidän istua
vierekkäin ja huolehtia, että ryhmätöissä nuoren on mahdollista olla samassa ryhmässä
ystävänsä kanssa
• nuoren kannattaa antaa istua jossakin sivussa tai takana, paikassa, jossa häneen
kiinnitetään mahdollisimman vähän huomiota
• katsekontaktia kannattaa välttää, kun toivoo, että oppilas kommunikoi
• kahdenkeskisiä tai pienryhmätilanteita kannattaa suosia, kommunikoiminen tai
puhuminen onnistuu yleensä silloin helpoiten – lyhyistäkin, usein toistuvista
kahdenkeskisistä hetkistä voi olla paljon apua!

• Vakuuta oppilaalle, ettet pyydä häntä vastaamaan kysymyksiin tai
toimimaan, ellei oppilas viestitä sinulle, että haluaa tulla valituksi
• Yritä löytää aikaa olla kahdestaan oppilaan kanssa yhteisen tilan
nurkassa tai toisessa huoneessa. Puhu yhdessäolon ajan ja kysele
kysymyksiä enemmänkin itseltäsi kuin oppilaalta. Näin tarjoat hänelle
mahdollisuuden ennemmin kuin odotuksen osallistua, esim. ´Hmm,
mietin, mihinkähän tämä menee?´; ´Katsopas tätä! Luulen, että sinulla
on yksi tällainen, eikö olekin?´
• Käytä käsinukkeja, naamioita, äänitettyjä viestejä vähentääksesi
puhumisen pelkoa

Testaaminen ja tutkimukset
• nuoren, jolla on valikoiva puhumattomuus, osaamisen arvioiminen
vaatii kokemusta ja tietotaitoa valikoivasta puhumattomuudesta
• nuori saattaa testitilanteessa sulkeutua, jähmettyä, toimia hitaasti,
työskentelyn aloittaminen voi olla vaikeaa, keskittyminen voi olla
vaikeaa, nuori saattaa katsella muualle tai olla kokonaan
huomioimatta tutkijaa/arvioijaa
• aikarajalliset tehtävät voivat olla erityisen vaikeita

Osaamisen arvioiminen onnisuu parhaiten
• kun arviota tekee nuorelle tuttu ihminen
• jos se ei ole mahdollista, olisi hyvä, että tutkija tapaa nuorta
useamman kerran ennen testitehtävien tekemistä
• testitehtävät voi olla hyvä tuoda esiin tavallisina koulutehtävinä, joita
tehdään yhdessä
• tehtävät kannattaa pitää lyhyinä ja tauottaa työskentelyä
• hyödynnä tietoa kotoa, miltä nuoren osaaminen vaikuttaa
vanhempien arvioimana, minkälaisia taitoja hänellä on kotona?
(The Ideal Classroom Setting For the Selectively Mute Child, Dr. Elisa
Shipon-Blum)

Lähteet:
Hoitomanuaaleja:
• Lindsey Bergman (2013): Treatment for Children with Selective Mutism: An
Integrative Behavioral Approach, Therapist Guide (Oxford University Press)
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