
 

 

R- ja S-äänteet  

Yleisimmin puhutaan ärräviasta ja ässäviasta, joita esiintyy noin viidesosalla 
5-vuotiaista lapsista. Ärrä- ja ässävika ovat siis niin sanottuja äännevirheitä. 
Hyvin tavallinen kysymys vanhemmilta on, että milloin lapsen tulee osata r- 
tai s-kirjain. Kyseisten äänteiden hallitseminen ei ole kriittistä alle 6-vuotiaille 
ja myös tuolloin tärkeintä on lapsen oma motivaatio uuden äänteen 
harjoittelulle. Vanhemmat ovat usein itse huolestuneempia ärräviasta kuin 
lapsi itse on, jolloin harjoittelu voi tuntua lapsesta vastenmieliseltä ja 
aiheuttaa negatiivisen suhtautumisen äännettä kohtaan.  

Lapsi ottaa asian yleensä itse puheeksi viimeistään esiopetusvuoden aikana, 
kun hän huomaa tuottavansa äänteen poikkeavasti. Ärrä- tai ässäviasta 
kannattaakin keskustella lapsen kanssa ilman sen suurempaa painetta 
puheterapiaa kohtaan.  

Motivaatio on siis tärkein yksittäinen lähtökohta, sillä uuden äänteen 
oppiminen on motorinen suoritus kuten esimerkiksi kitaran soittaminen. 
Lihasten täytyy opetella täysin uusia liikeratoja ja oppimisen kannalta paras 
lopputulos saadaan aikaan ammattilaisen ohjauksessa. Yksittäisten 
puheterapiakertojen välissä ja jälkeen kotiharjoittelulla on erittäin suuri rooli, 
sillä äänteen oppiminen on yleensä suoraan yhdistettävissä toteutuneen 
harjoittelun määrään. Puheterapeutin tehtävä onkin arvioida jokaisen lapsen 
yksilöllinen tilanne, etsiä sopivia harjoituksia ja antaa harjoitukset kotiin 
yhteistä tavoitetta huomioiden.  

R-äänteen harjoittelu  

Ärrävika korjataan useimmiten d-äänteen kautta, sillä r- ja d-äänteiden 
ääntymäpaikat ovat hyvin lähellä toisiaan ylähampaiden takana 
hammasvallilla. Toinen tapa tuottaa äänne on etsiä oikea ääntymäpaikka ja 
tuottaa r-äänne ilman täryä, jota esimerkiksi englannin kielessä käytetään. 
Äänteiden kautta saadaan suun lihaksisto ja puheentuottojärjestelmä 
tottumaan uudenlaiseen ääntymäpaikkaan, jolloin voidaan siirtyä täryn 
etsimiseen.  

Tärkeintä harjoitteluvaihetta kutsutaan drillaamiseksi, jolloin harjoiteltavia 
äänteitä ja niiden yhdistelmiä toistetaan säännöllisesti kotona. Lapsi voi oppia 



tuottamaan täryn itse, vanhemman läsnä ollessa tai sovitulla ohjauskäynnillä 
puheterapeutin luona. Viimeistelyvaiheessa opittu äänne yhdistetään sana- ja 
lausetason harjoituksiin, joista äänne tavallisesti siirtyy osaksi lapsen 
arkipuhetta.  

S-äänteen harjoittelu  

S-äänteen opettelu on taas hyvin erilainen motorinen suoritus, jossa kieli 
nousee hammasvallille ja väliin jäävä ilmavirta muodostaa kaikkien 
tunnistaman suhuäänteen. Ässävika ääntyy hyvin usein siten, että s-äänne 
korvautuu t-äänteellä ja esimerkiksi sana kissa ääntyy muodossa kitta. 
Harjoittelussa lähdetäänkin usein liikkeelle suhinaan liittyvistä mielikuvista ja 
luodaan täysin uusi tapa tuottaa merkityksellistä ääntä.  

Äännettä lähdetään etsimään esimerkiksi matkimalla käärmeen suhinaa ja 
välittömästi pyritään tuottamaan suhina kielen avulla. Suhina täytyy tulla 
kielenkärjestä eikä hampaiden välistä, sillä interdentaalinen ääntämistapa 
täytyy muuten pois oppia jälkikäteen. Suhu kannattaa tämän jälkeen yhdistää 
vokaaleihin kuten uus, suu ja saa, jolloin hallitaan jo ensimmäiset 
äänneyhdistelmät.  

Seuraavaksi äännettä siirretään hiljalleen vaikeampiin ja vaikeampiin 
sanoihin, joista päästään lausetasoiseen suoritukseen. Äänteen 
omaksumisessa voi kuitenkin kestää pitkiäkin aikoja ja välivaiheissa voi olla 
sudenkuoppia, joiden varalta ammattilaisen ohjaaminen voi tulla tarpeeseen. 

 


