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1. jagu. Vanus 0–3

Kaasrahastatud 

Euroopa Liidu 

programmist 

„Erasmus+“



3. MOODUL (0–3 aastat)

Huule-suulaelõhe võimalik mõju, probleemid 
ja raskused



Ülevaade

• Kuidas võib huule-suulaelõhe ja selle ravi mõjutada:
• suhtlemisoskust

• kõnet 

• keelt

• Kõne ja keele arengu hilistumise ja/või probleemide 
väljaselgitamine



Kuidas võib huule-suulaelõhe 
(või selle ravi) mõjutada 0–3-aastaste 
imikute ja väikelaste suhtlemist?

• Kui laps sündis huulelõhega:

• võivad huule korrigeerimise järgsed armid ja 
asümmeetria

• mõjutada kõnet ja mõistetavust

• teiste tähelepanu kõrvale juhtida

• Kui laps sündis suulaelõhega, esinevad:

• kõneraskused

• Mõnel võib esineda:

• kuulmislangust – sageli katkendlikku või vahelduvat

• hilinemist arenguetappide läbimisel, mõjutades kõne, 
keele ja suhtlemisoskuste omandamist



Võimalikud märgid 
suhtlemisoskuste 
omandamise hilistumisest

Kas teie laps:

• vaatab teile otsa, kui temaga 
räägite (sünnist saadik)?

• naeratab ja naerab koos teiega 
(alates 6. elukuust)?

• häälitseb ja imiteerib kõnelemist 
(alates 11.–12. elukuust)?



Võimalikud märgid 
suhtlemisoskuste 
omandamise 
hilistumisest

Kas teie väikelaps...

• ...kasutab ja õpib uusi žeste (nt lehvitab 
hüvastijätuks) (alates 18. elukuust)?

• ...mängib koos teistega ja õpib kordamööda 
mängima (alates 18. elukuust)?

• ...saab teie küsimustest aru (alates 18. elukuust)?

• ...mõistab (eakohaseid) juturaamatuid, mida talle 
ette loete (alates 24. elukuust)?

• ...mõistab teie emotsioone hääletoonist või 
näoilmest (alates 24. elukuust)?

• ...osaleb erinevates teeskluse ja rollimängudes ning 
lõbutseb mänguasjadega suheldes (alates 24. 
elukuust)?



• Varase sekkumise kogemused on erinevad

• Opereerimata suulaega imikud ei oska hääldada rõhulisi häälikuid 
ja ka pärast operatsiooni hakkavad nad hiljem lalisema, nt „da-da“ 

• Piiratud häälikute hulk lalisemiseks, mis on alus sõnade 
moodustamiseks ja kõne arenguks

• Umbes 50–60%-l suulaelõhega sündinud lastest esineb 
kõneraskusi

• Püsivad kõneprobleemid võivad mõjutada õppeedukust ja 
psühhosotsiaalset heaolu 

Suulaelõhe mõju kõne arengule



Veidi kuulmisraskustest

• On oht kuulmislanguseks, eriti eelkoolieas

• Kuulmislangus võib vähendada lapse tähelepanelikkust ja kuulamist 
ning süvendada kõne- ja keeleprobleeme

• Kuulmislangust seostatakse käitumisprobleemide, psühhosotsiaalse 
arengu ja õppeedukusega 

https://www.clapa.com/treatment/early-years-1-4/hearing/



• Eelkoolieas esineb sageli ekspressiivse keele raskusi 
• esimeste sõnade hilistumine 
• lause pikkus
• sõnavara suurus 
• grammatika 

Retseptiivse keele probleeme esineb harvem 

Suulaelõhe mõju keelele 



Üldine käitumine

Käitumine võib igas vanuses lapse puhul viidata olemasolevatele 
kõne-, keele- ja suhtlemisraskustele või mõnele muule arengu 
hilistumisele

• Lapsel tekib frustratsioon, kui ta ei suuda teha ennast mõistetavaks

• Laps ei mõista, mida talle öeldakse 

• Lapsel on liiga vähe sõnu enda väljendamiseks 



Miks on kõne ja keel ohus?

• Kahjustunud suulagi loote- ja imikueas
• Operatiivse ravi ajastus ja kvaliteet 
• Struktuuri erinevused 

nt hambumus, ebatavaline lõualuude asetus, fistulid (väikesed avad 
suulaes), *velofarüngeaalne puudulikkus ehk VPI (suulagi ei tööta kõne ajal nii nagu 
vaja), kuulmisraskused * 25–30% vajavad kõne tõttu operatsiooni

• Arengu hilistumine, kognitiivsed häired (± sündroomi diagnoosimine)

• Muud tegurid 
nt toitmisraskused, kui hästi vanemad lepivad huule-suulaelõhega, 

keele simuleerimise kvaliteet



22q11 deletsioonisündroomi kindlakstegemise 
tähtsus 

• Kõige sagedam mikrodeletsioonisündroom, sageduselt teisel kohal 
peale Downi sündroomi

• Väga erinev haiguspilt, kaasasündinud südameprobleemid, 
söömisraskused, sagedad nakkused, hüpokaleemia, varjatud 
suulaelõhe (submukoosne lõhe) ja/või velofarüngeaalne 
puudulikkus (75%) 

• Tüüpiline näokuju 
• nt piklik nägu, lai pirnikujuline nina, väiksed ja allpool asetsevad kõrvad 

• Kõne- ja keelehäired on väga sagedad – raskekujuline 
hüpernasaalsus, kurguhäälitsused 

• Ekspressiivne keel võib tekkida väga hilja, nt 3–4-aastaselt 

• Üldine ja/või intellektuaalsete oskuste areng võib hilineda



Kõne ja keele arenguvaldkondade raskused  

Lapsel võib esineda raskusi ühes või mitmes valdkonnas

• Retseptiivne keel – ei mõista teiste öeldut

• Ekspressiivne keel – rääkimine, raskused enda 
väljendamisega

• Kõne – raskused häälikute moodustamise või korrektse 
hääliku kasutamisega kõnes 



Kõne ja keele hilistumise märgid

• Ei reageeri helile 

• Raskused tähelepanu juhtimisega esemetele, millele vanem näitab 
ja millest räägib

• Ei reageeri, kui temaga räägitakse

• Räägib eakaaslastest aeglasemalt

• Ei suuda täita lihtsaid käsklusi

• Eakaaslastega võrreldes ebatavalised kõne- ja keelehäälitsused 

• Raskused lapse kõne mõistmisega



Keele arengu hilistumise kindlakstegemine –
arenguetapid  
• Järgnevatel slaididel kirjeldatakse 0–3-

aastaste laste arusaamise ja kõne 
etappe

• Tabelid on suunised arengu jälgimiseks

• Laps ei pruugi omandada kõiki elemente, 
kuid ta peaks saavutama neist mõned



Mida võiks 0–6 kuu vanune laps teha? 
Bowen, C. (1998). Vanuste ja etappide kokkuvõte: 0–5-aastaste laste keeleline areng. Allikas: http://www.speech-language-therapy.com/ on 
[17.02.2020]. 

Mõistmine Väljendus

• Reageerib erinevatele häältele, nt pöörab pea 

rääkiva vanema/hoidja poole.

• Naeratab ja jääb vaikseks, kui kuuleb nende 

häält. 

• Reageerib sõnale „ei“. 

• Reageerib vanema hääletooni muutusele. 

• Reageerib erinevatele müratekitajatele ja 

keskkonnahelidele. 

• Pöörab pea tundmatu hääle suunas.  

• Kordab sageli sama häälitsust, koogab, seda 

seostatakse rahuloluga. 

• Erinev nutt erinevate olukordade jaoks.

• Hakkab kuristama või häälitsusema. 

• Kuuekuuselt hakkab tekkima kõnelaadne lalin 

(nt ba-ba), sealhulgas sellised häälikud nagu p, 

b, v ja m. 

• Kasutab häälitsusi või žeste, et näidata välja 

oma vajadusi või suunata täiskasvanut midagi 

tegema. 



Mida võiks 7–12 kuu vanune laps teha? 
Bowen, C. (1998). Vanuste ja etappide kokkuvõte: 0–5-aastaste laste keeleline areng. Allikas: http://www.speech-language-therapy.com/ on 
[17.02.2020]. 

Mõistmine Väljendus

• Pakub huvi teiste kõne kuulamine. 

• Tunneb lihtsaid sõnu, nagu „ei“ ja „aidaa“.

• Kui kutsuda last nimepidi, siis pöörab pea 

täiskasvanu poole ja vaatab talle otsa. 

• Naudib mänge, nagu „kuku“.

• Hakkab ära tundma tuttavaid nimesid või 

objektide (issi, auto, silmad, telefon).

• Hakkab reageerima tema poole 

pöördumisele (palun anna vanaemale) ja 

küsimustele (kas sa soovid veel mahla?).  

• Laliseb ja teeb esimesi katseid sõnu öelda, nt 

„emme“. 

• Naudib laulmist ja mänge, nagu „kuku“ ja „kuts 

läks karja“, „hiiretips läks putru keetma“.

• Teeb müra, näitab esemete poole, vaatab 

tähelepanu võitmiseks otsa.

• Võib öelda oma esimesed sõnad (emme, öö, 

aidaa, ei)



Mida võiks 1–2-aastane laps teha? 
Bowen, C. (1998). Vanuste ja etappide kokkuvõte: 0–5-aastaste laste keeleline areng. Allikas: http://www.speech-language-therapy.com/ on 
[17.02.2020]. 

Mõistmine Väljendus

• Pöörab pead, kui kuuleb oma nime. 

• Näitab tuttavatele esemetele ja inimestele, kui 

küsitakse.

• Näitab nimelistele piltidele. 

• Näitab üksikutele kehaosadele. 

• Järgib lihtsamaid korraldusi (ära katsu, see on 

kuum!).

• Mõistab lihtsamaid küsimusi (kus on mõmmi?). 

• Hakkab kuulama lihtsamaid lugusid. 

• Laliseb endiselt. 

• Kasutab mõningaid tuttavaid sõnu (umbes 10). 

• Üritab järele öelda uusi sõnu. 

• „Jutustab“, kasutades häälikute jadasid (ei ole alati 

olemasolevad sõnad).

• 18. elukuuks kasutab umbes 50% lastest üle 100 sõna. 

• Vanuses 18–24 kuud suudavad seostada kaht sõna, nt 

„anna pall“, „tahan juua“. 

• Sõnavara ja grammatika areneb, nt hakkab kasutama 

mitmust ja minevikuvorme. 



Mida võiks 2–3-aastane laps teha? 
Tavapärane kõne ja keele areng. Allikas: https://www.asha.org/public/speech/development/01/ on [10.02.2021].

Mõistmine Väljendus

• Mõistab küsimusi „kes?, „mis?“ ja „kus?“.

• Mõistab vastandeid (liigu-peatu, suur-väike ja 

üles-alla).

• Järgib kaheosalisi käsklusi (võta lusikas ja 

pane laua peale).

• Mõistab kiirelt uusi sõnu.

• Nelja või enama sõnaga laused on tavalised.

• Räägib asjadest, mis on toimunud väljaspool 

kodu – sõpradest, väljasõitudest ja erinevatest 

kogemustest.

• Kasutab sõnu „sees“, „peal“ ja „all“.

• Kasutab kahe- või kolmesõnalisi fraase 

asjade küsimiseks või nende kirjeldamiseks.

• Küsib „miks?“.

• Asjade kirjeldamiseks liidab kokku kolm sõna.  

https://www.asha.org/public/speech/development/01/


Normaalse kõne ja keele arengut kirjeldavad allikad

• https://www.asha.org/public/speech/development/01/

• https://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/363847/tct_univspeak_0

-5.pdf

• https://www.nct.org.uk/baby-toddler/learning-talk-and-communication-

your-baby/how-can-you-encourage-childs-language-development

• https://www.gosh.nhs.uk/conditions-and-treatments/procedures-and-

treatments/speech-and-language-development-12-24-months/ 

• https://dldandme.org/

https://www.asha.org/public/speech/development/01/
https://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/363847/tct_univspeak_0-5.pdf
https://www.nct.org.uk/baby-toddler/learning-talk-and-communication-your-baby/how-can-you-encourage-childs-language-development


Kõneprobleemida väljaselgitamine

• Lastel võib esineda vaid huule-suulaelõhest põhjustatud kõnehäireid 
või arengulist ebaküpsust. 

• Neil võib esineda nasaalset hääletooni (hüpernasaalsus), mille 
põhjuseks võib olla suulae liikumine või vale hääliku moodustamine.

• Mõnikord võib lapsel suuhäälikute s, t või p hääldamisel liikuda õhk 
ka nina kaudu. 



Varased häälikud

• Kasutage rohkem 
• ninahäälikuid, nt m ja n 

• poolvokaale, nt j

• kõri- või kurguhäälikuid 

• suu tagaosa häälikuid

• Kasutage vähem suuhäälikuid – nt b, d, g

• Kasutage vähem lalinat (korduvaid kaas- ja täishäälikute silpe, nagu da-da-da)

• Lapse öeldu võib kõlada nasaalselt



Hüpernasaalsel kõnel...

• Häälik b kõlab kui m

• Bob kõlab nagu „mom“

• ingliskeelne lauseBob is a baby kõlab nagu 

„mom is a mamy moy“

Hääl



Õhupahvakud väljuvad samal ajal nina ja suu 
kaudu

• s

• Sam

• inglise keeles I saw Sam



Kõne huule-suulaelõhe korral –
artikulatsioonivead 

Kolm peamist kategooriat 
selle järgi, kus häälik tekib 

Suu eesosa

Suu tagaosa

Kurk



Suu eesosas tekkivad häälikuvead 

1.Hääl väljub keele külgedelt –

lateraalne

see 

inglise keeles I saw Sam

2.Keele keskosas – palataalne

inglise keeles saw 

inglise keeles I saw Sam 



Suu tagaosas tekkivad häälikuvead

Kaashäälikud, mis peaksid tekkima 

suu eesosas, tekivad valesti 

suu tagaosas

t kõlab nagu k

Tim

inglise keeles Tim is putting a hat on



Kurgus tekkivad häälikuvead

Vigased häälikud, mis tekivad 

kurgus/hääleaparaadis

Hõõrdhäälikud kurgu tagaosas 

Susisevad kaashäälikud 

nina allosas 

inglise 

keeles I saw 

Sam



Kõne hilistumise väljaselgitamine

6 aastat

5 aastat

4 aastat

2–3 aastat

th (helitu)

r, zh, th (helilised)

Keskmine vanus, kui inglise keelt kõnelevad lapsed õpivad kaashäälikuid õigesti 

hääldama
(Põhineb 15-l inglise keele omandamist käsitlenud uuringul, autoriks McLeod ja Crowe 2018)McLeod, S., Crowe, K. (2018), Children's consonant acquisition in 27 languages: A cross-linguistic review, American Journal of Speech-Language Pathology. doi 

10.1044/2018_AJSLP-17-0100. Leitav: https://ajslp.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=2701897



Levinud arengulised ebaküpsused 
http://www.speech-language-therapy.com/

Protsess Näited Vastuvõetav Murettekitav 

Hõõrdhäälikute ehk 
frikatiivide peatamine 

ingliskeelse sõna sun 
asemel tekib dun,four 
asemel pour 

2 aastat 4 aastat 

Velaarsete ehk 
tagahäälikute ette toomine 

ingliskeelse sõna car 
asemel tekib tar, key 
asemel tea

2 aastat 4 aastat 

Viimase kaashääliku 
ärajätmine 

ingliskeelse sõna bus
asemel bu,  

2 aastat 4 aastat 

Hääliku ärajätmine, kui 
esineb kaks korraga 

ingliskeelse sõna spoon 
asemel tekib poon

4 aastat 5 aastat 


