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Huule-suulaelõhega sündinud
laste kõne, suhtlemine ja
säilenõtkus
2. jagu. Vanus 4–11
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3. moodul
Huule-suulaelõhe võimalik mõju,
probleemid ja raskused (4–11 aastat)

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

• Kõne ja keele arengu hilistumise ja/või probleemide väljaselgitamine

Huule-suulaelõhe ja selle
ravi võimalik mõju
suhtlemisele
Huule-suulaelõhet võib pidada nn
taustamüraks, mis võib suhtlemist
mõjutada mitmel moel:
Laps kõnelejana:
Ebatavaline välimus (nt huulearm) tõmbab
teiste tähelepanu
• Kõne või keele iseärasused võivad olla
teistele segavaks teguriks ja seetõttu ei
pruugita lapse öeldut alati mõista
• Mõlemad aspektid võivad mõjutada lapse
suhtlemise efektiivsust

Huule-suulaelõhe ja selle ravi võimalik
mõju suhtlemisele
Laps kõnelejana
• Teistmoodi kõne võib lapsele rääkimisel ebamugavust
valmistada See võib mõjutada osavõtlikkust koolis ja
teiste lastega suhtlemisel
• Iga huule-suulaelõhe või selle ravi põhjustatud
arenguline hilinemine mõjutab tavaliselt lapse võimet
suhelda või teistest aru saada

Huule-suulaelõhe võimalikud mõjud (jätk)
Laps kuulajana
• Korrigeerimata kuulmislangus võib halvendada
kõnelejalt kuuldu kvaliteeti

• Vanematel (7–8-aastased ja vanemad) lastel võib
erinevusele enama tähelepanu pööramine suurendada
häbelikkust, ebamugavust ja ärevust selle osas, kas
suhtluspartner on huule-suulaelõhet märganud või
mitte
• Selline enesele keskendumine võib vähendada lapse
võimet suhtluspartnerit efektiivselt kuulata või tema
sõnumist täielikult aru saada
• Tavapärane initsiatiivi haaramine (toimub sageli
silmside kaudu) võib olla häiritud ja seega on
suhtluspartneri märguandeid keeruline jälgida
• Näiteks võib suhtluspartner kuulates või initsiatiivi
haaramiseks märguandeid edastades hoiduda
otsa vaatamisest, sest kardab, et huulesuulaelõhega laps tunneb piinlikkust

Veidi kuulmisraskustest
• Eelkooli- ja kooliealistel lastel on suurem oht kuulmishäirete
tekkimiseks
• Kuulmislangus võib vähendada lapse tähelepanelikkust ja
kuulamisoskust, mis mõjutavad omakorda kõne- ja
keeleprobleemidega tegelemist
• Nii ajutine kui ka püsiv kuulmislangus raskendab koolis õpetaja jutu
kuulamist ja tema antud juhiste täitmist, mis omakorda viib
õpiraskuste, halbade õppetulemuste ja käitumisprobleemideni
https://www.clapa.com/treatment/school-years-5-12/hearing-and-speech/

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% lastest vajab kõne tõttu operatsiooni

• Arengu hilistumine, kognitiivsed häired (± sündroomi diagnoosimine)
• Muud tegurid
nt toitmisraskused, vanemate kohanemine huule-suulaelõhega, keele
stimuleerimise kvaliteet

Huule-suulaelõhe mõju kõnele ja keelele
• Keel – ei ole tavaliselt probleemne, kuigi ekspressiivne keel võib olla
normi alumise piiri lähedal
• Kõne – 30–40%-l 5-aastastest esineb probleeme kõnega ja 20%-l
mõistetavusega, mis võib püsida ka täiskasvanueas
• Kõneprobleemid mõjutavad elukvaliteeti, häirivad hariduse
omandamist, psühhosotsiaalset arengut ja on peamised halbade
õppetulemuste põhjused

Huule-suulaelõhe mõju akadeemilistele tulemustele
• Uuringud on näidanud halvemaid akadeemilisi tulemusi ja
suurenenud vajadust lisaabi järele koolis
• On tähtis teada, et probleemid lugemise ja matemaatikaga
võivad viidata keelega seotud raskustele

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 sagedased
• raske hüpernasaalsus, kõrihäälikud, keelega seotud raskused

• Sagedad on arenguline mahajäämus, kerge kuni keskmine
õpiraskus, aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning ärevushäire

22q11
deletsioonisündroom
• 22q11 deletsioonisündroomiga lapsel võib esineda
füüsilise ja intellektuaalse arengu hilistumist
• Need hilistumised põhjustavad sageli omakorda
suhtlemise ja sotsiaalsete oskuste puudujääke
• Käitumisraskused ilmnevad implusiivsuse,
hüperaktiivsuse, frustratsiooni ja agressioonina
• Nähtavad sümptomid võivad süvendada esinevat või
tajutavat halvakspanu ja omakorda raskendada
suhtlemist
(Leah: www.maxappeal.org.uk)

Märgid retseptiivse keele (mõistmise) raskustest
• Tuginevad liiga palju suhtluse visuaalsetele märkidele, seetõttu võivad nende
arusaamisraskused jääda tähelepanuta; vanemad ütlevad sageli: „Ta mõistab
kõike!“
• Kõne võib olla selge, kuid raskusi võib valmistada vestlusega liitumine ning
tähelepanu säilitamine selgituste, juhiste ja lugude kuulamisel
• Küsimustele vastamisel ja juhiste järgimisel esinev aeglus
• Raskusi valmistab tähelepanu pööramine asjadele, millest täiskasvanud
räägivad
• Raskused naljade ja sarkasmi mõistmisel
• Ebaõnnestumised koolis

Märgid ekspressiivse keele ja kõne (rääkimine)
raskustest
Raskusi võivad valmistada:
• Vestlusega liitumine ja sõpradega rääkimine
• Rääkimine sellest, mis on juhtunud või milline on enesetunne
• Selgitamine, plaanide tegemine, läbirääkimine, arutlemine ja küsimuste
esitamine
• Juttude rääkimine
• Grammatika, esineb vigu nt „Ma söösin leiba“
• Mõistmine pereliikmete või sõprade poolt
• Eakaaslastega võrreldes ebatavalised häälikud kõnes

• Ekspressiivse kõne probleemid võivad esineda koos mõistmisega
seotud raskustega ja neid võib seostada kuulmislanguse,
kognitiivsete oskuste hilinemise ning käitumisprobleemidega

Keele arengu hilistumise kindlakstegemine –
arenguetapid
• Järgnevad slaidid kirjeldavad 3–7aastaste laste arusaamise ja kõne
etappe
• Tabelid on suunised arengu jälgimiseks
• Laps ei pruugi omandada kõiki elemente,
kuid ta peaks saavutama neist mõned

Mida võiks osata 3–4-aastane laps?
Tavapärane kõne ja keele areng Allikas: https://www.asha.org/public/speech/development/01/ (10.02.2021).

Kuulmine ja arusaamine

Rääkimine

• Reageerib, kui teda kutsutakse
teisest toast.
• Mõistab mõnda sõna, mis
tähendab värvi nime, nagu
punane, sinine ja roheline.
• Mõistab teatud kujundite nimesid,
nagu ring ja ruut.
• Mõistab perega seotud sõnu, nagu
vend, vanaema ja tädi.

• Vastab lihtsatele kes-, mis- ja kus-küsimustele.
• Ütleb riimuvaid sõnu, nagu pall-sall.
• Kasutab asesõnu, nagu mina, sina, mulle, meie ja
teie.
• Kasutab mõningaid sõnu mitmuses, nagu
mänguasjad, linnud ja bussid.
• Küsib millal- ja kuidas-küsimusi.
• Kasutab korraga nelja sõna. Võib teha veel
mõningaid vigu, nagu „Õues sadab vihma“.
• Räägib oma päeva juhtumistest.
• Kasutab korraga umbes nelja lauset.

Mida võiks osata 4–5-aastane laps?
Tavapärane kõne ja keele areng Allikas: https://www.asha.org/public/speech/development/01/ (10.02.2021).

Kuulmine ja arusaamine

Rääkimine

• Mõistab järgsõnu, nagu esimene, järgmine
ja viimane.
• Mõistab aega väljendavaid sõnu, nagu eile,
täna ja homme.
• Järgib pikemaid juhiseid, nagu „Pane
pidžaama selga, pese hambad ja vali
raamat“.
• Järgib koolis kasutatavaid juhiseid, nagu
„Tõmba paberil ring ümber sellele, mida sa
sööd“.
• Kuuleb ja mõistab suuremat osa sellest,
mida koolis või kodus räägitakse.

• Reageerib küsimusele „Mida sa ütlesid?“
• Nimetab tähti ja numbreid.
• Kasutab lauseid, milles on rohkem kui 1
tegusõna, nagu hüppama, mängima ja
võtma.
• Võib teha veel mõningaid vigu, nagu
„Peeter on saanud 2 videomängu, aga
mina on saanud 1“
• Suudab jutustada lühikese loo.
• Suudab vestlust üleval hoida.
• Suhtleb erineval moel, lähtudes kuulajast
ja olukorrast, nt nooremate lastega võib
kasutada lühemaid lauseid või räägib õues
valjemini kui toas.

Mida võiks osata 5–6-aastane laps?
Keele arengukaardi etapid. Allikas: https://childdevelopment.com.au/resources/child-development-charts/stagesof-language-development-chart/ (10.02.2021)

Kuulmine ja arusaamine

Rääkimine

•
•
•
•

• Kasutab keerukamaid lauseid.
• Kasutab mängus väljamõeldud keelt
– meeldib teeselda ja lugusid välja
mõelda
• Esemete kirjeldamisel kasutab mitut
omadust
• Inglise keelt kõnelevatel lastel
ebareeglipärased minevikuvormid,
nt fell, broke, ate
• Kasutab kuidas- ja kus-küsimusi

Suudab vestluses teisi mõista
Järgib mitmeosalisi juhiseid
Sõnavara ja arusaamine laienevad
Mõistab aega väljendavaid sõnu:
eile, homme, hommik, pärastlõuna,
hiljem

Mida võiks osata 6–7-aastane laps?
Keele arengukaardi etapid. Allikas: https://childdevelopment.com.au/resources/child-developmentcharts/stages-of-language-development-chart/ (10.02.2021)

Kuulmine ja arusaamine

Rääkimine

• Järgib mitmeosalisi juhiseid
• Suudab täpsemate omaduste alusel
esemeid liigitada, nt vorm, värvus,
kasutusotstarve või koostisosad –
millest see on tehtud

• Suudab teha lühemaid suulisi
kokkuvõtteid
• Teeb nalju, õrritab, on sarkastiline
• Suudab selgitada oma vaatenurki
• Suudab selgitada keerulisi olukordi
• Räägib detailselt vaadatud filmist või
möödunud juhtumistest
• Areneb kirjakeele oskus ja suudab
kirjutada kirjeldavaid lõike ning
lugusid

Mida võiks osata 7-aastane ja vanem laps?
Keele arengukaardi etapid. Allikas: https://childdevelopment.com.au/resources/child-developmentcharts/stages-of-language-development-chart/ (10.02.2021)

Kuulmine ja arusaamine

Rääkimine

• Suudab kuulata kõnelejat kindla
ajavahemiku jooksul, näiteks
kuulata koolis külalislektori loengut

• Suudab avaldada oma arvamust
• Suudab ümber jutustada nii
väljamõeldud
kui ka tõestisündinud lugusid
• Kasutab kõnes ja kirjas õiget
grammatikat
• Esitab vajaduse korral lisaküsimusi
• Kasutab täiskasvanu keelt

Kõneprobleemide esinemissagedus
huule-suulaelõhega lastel
• 50%-l areneb kõne normaalselt
• 60% vajab ravi
• 20%-l lastest püsivad kõneprobleemid ka koolieas (Sell jt 2001, 2015)
• 5–35%-l esineb velofarüngeaalsest puudulikkusest (VPI) põhjustatud
nasaalne hääldus (Britton jt 2014, Sell jt 2015, Baillie ja Sell 2020)
• Umbes 40–60%-l lastest kujunevad kõneprobleemid, mis vajavad
edasist sekkumist, ja keskmiselt 25–35%-l esineb VPI

Kõneprobleemide väljaselgitamine
• Lastel võib esineda vaid huule-suulaelõhest põhjustatud kõnehäireid
või arengulisi ebaküpsusi
• Neil võib esineda nasaalset hääletooni (hüpernasaalsus), mille
põhjuseks võib olla suulae liikumine või vale hääliku moodustamine.
• Mõnikord võib suuhäälikute s, t või p ütlemisel toimuda õhu liikumine
ka nina kaudu. Õhu liikumist on kuulda samal ajal nii nina kui ka suu
kaudu.

Hüpernasaalsel kõnel...
• Häälik b kõlab kui m
• Bob kõlab nagu „mom“
• ingliskeelne lause Bob 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
Suu tagaosa

• Kolm peamist kategooriat
selle järgi, kus häälik tekib
Suu eesosa

Neel

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
Konsonandid, mis peaks tekkima
suu eesosas, tekivad valesti
suu tagaosas
t kõlab nagu k
Tim
inglise keeles Time is putting a hat on

Kurgus tekkivad häälikuvead
inglise keeles I
saw Sam
Susisevad konsonandid
nina allosas
Susisevad häälikudkurgu tagaosas

neel
Vigased häälikud, mis tekivad
kurgus/hääleaparaadis

Passiivsed/obligatoorsed vead – konsonandid
artikuleeritakse õigesti, kuid velofarüngeaalse
puudulikkuse (VPI) tõttu
• Konsonandid kõlavad nõrgalt
• Tavaliselt domineerib hüpernasaalsus
• Mõnikord suus rõhk puudub –
vaid m, n, ng konsonantide korral
Näide
• Hääliku b asemel kõlab m
nt Bob is a baby boy
s-i asemel kõlab n

Kõne hilistumise väljaselgitamine
6 aastat
5 aastat
4 aastat
2–3 aastat

Keskmine vanus, kui inglise keelt kõnelevad lapsed õpivad konsonante õigesti
hääldama (Põhineb 15-l inglise keele omandamist käsitlenud uuringul,
autoriks McLeod ja Crowe, 2018)

th (helitu)
r, zh, th (helilised)
l, j, ch, s, v, sh, z
p, b, m, d, n, h, t, k, g, w, ng, f, y

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/tagumiste
häälikute ette toomine

ingliskeelse sõna car
asemel tekib tar, key
asemel tea

2 aastat

4 aastat

Viimase konsonandi
ärajätmine

ingliskeelse sõna bus
asemel bu,

2 aastat

4 aastat

4 aastat

5 aastat

Hääliku ärajätmine, kui esineb ingliskeelse sõna spoon
kaks korraga
asemel tekib poon

Keele arengu hilistumise kindlakstegemine – kasulikud
allikad, millest leiate teavet normaalse kõne ja keele
arengu kohta
• https://childdevelopment.com.au/resources/child-developmentcharts/stages-of-language-development-chart/

• https://www.asha.org/public/speech/development/01/
• https://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/363847/tct_univspeak_05.pdf

