
VALIKOIVA 
PUHUMATTOMUUS

Hannu Westerinen
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri

HUS HYKS Naisten ja lasten sairaala
Lastenpsykiatrian vastuualue
Neuropsykiatrian yksikkö A19

Hannu.westerinen@hus.fi

mailto:Hannu.westerinen@hus.fi?subject=Esitys valikoivasta puhumattomuudesta 18.3.2009�


LÄHTÖKOHDAT
Kiitokset kliininen opettaja Tuija Fontellille, joka kannusti esityksen 

laatimiseen keväällä 2009 ja Sarkku Vilpakselle, joka kutsui pitämään 
esityksen Foniatrien koulutuspäivään toukokuussa 2010. Esitystä on 
tädyennetty tähän tarkoitukseen.

Yliopistosairaalalla on erityisvastuuna aika ajoin tarjota ”mitä uutta” –
tyyppisiä katsauksia eri sairauksiin ja niiden hoitoon – esitys on laadittu 
tästä lähtökohtasta

Esitys perustuu kirjallisuuden läpikäymiseen ja joidenkin terapeuttien 
haastatteluun – kiitos myös Porvoon perheneuvolan ja lps-pkl:n
työryhmien kanssa käytyyn keskusteluun

Kirjallisuus tästä aiheesta on mutismin harvinaisuudesta huolimatta varsin 
laaja, joten en ole voinut käydä sitä läpi kuin murto-osan. 
Avainartikkeleiden kautta olen kuitenkin pyrkinyt hakemaan käsille 
sellaisia näkökulmia, jotka valottaisivat aihetta monipuolisesti

Itse olen hoitanut vuosien varrella noin 15 mutistista lasta
Tässä esityksessä ei voi tarkastella omia potilaita esityksen julkisen 

luonteen vuoksi
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Esityksen rakenteesta

Esitys on verkossa huomisesta lähtien:
http://lpsy.org/bin/A485MUTISMI.pdf

Lähdeviitteet on koottu eri tiedostoon, joka on 
myös verkossa

http://lpsy.org/bin/A485VIITTEET.pdf

Käytetyt lyhenteet:
• SM=selektiivinen mutismi, SP=social phobia, 

OCD=obsessive-compulsive disorder
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HISTORIAA

• Kussmaul 1877 ensimmäisenä luonnehti tämän 
puheen häiriön

• Tramer 1934 ensimmäisenä käytti nimitystä 
elektiivinen mutismi

• Psykodynaaminen painotus hallitsi pitkään
• Myöhemmin täydentämään ovat tulleet 

systeeminen, vuorovaikutusnäkökulma ja 
kognitiivinen näkökulma

• Epidemiologinen ja empiirinen tutkimusote 
tuoneet myös paljon uutta
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DIAGNOSTISET KRITEERIT
ICD-10 DSM-IV

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

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

C. Puheen tuottaminen ja 
ymmärtäminen mitattuina 
standardoiduilla testeillä ovat 
lapsen iänmukaisten 2SD-rajojen 
sisällä. 

D. Häiriön kesto yli neljä viikkoa. 
E. Ei ole diagnosoitavissa laaja-

alaista kehityshäiriötä (F84). 

A. Consistent failure to speak in specific social 
situations (in which there is an expectation 
for speaking, e.g., at school) despite 
speaking in other situations.

B. The failure to speak is not due to a lack of 
knowledge of, or comfort with, the spoken 
language is required in the social situation.

C. The disturbance interferes with 
educational or occupational achievement or 
with social communication.

D. The duration of the disturbance is at least 1 
month (not limited to the first month of 
school).

E. The disturbance is not better accounted for 
by a Communication Disorder (e.g., 
Stuttering) and does not occur exclusively 
during the course of a Pervasive 
Developmental Disorder, Schizophrenia, or 
other Psychotic Disorder.
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EPIDEMIOLOGIAA
• Esiintyvyys kirjallisuuden mukaan yleensä 0.3-7.1/1000 lasta
• Esiintyvyys keskimääräistä suurempi ilmaantumisen 

ikäryhmässä 
• Kuopion kohortissa 2 % II-luokkalaisilla (Kumpulainen ym 1998)
• Esiintyvyys tytöillä n 2 kertaa suurempi
• Tavallisessa 300 oppilaan ala-asteen koulussa on siten 

keskimäärin muutama mutistinen lapsi
• Esiintyvyys maahanmuuttajaperheissä 4-kertainen 

kantaväestöön verrattuna
• Yleensä todetaan 6-8 v iässä, hoidon piiriin vähän 

myöhemmin,  jälkikäteen oireet todettavissa jo 3-vuotiaasta 
lähtien
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ETIOLOGIA
• Traumaattinen kokemus kielenkehityksen 

herkässä vaiheessa:  kolmasosalla (N=37) 
(Andersson ja Thomsen 1998)

• Neuropsykiatrinen hauraus, erityisesti kielellinen 
vaikeus

• Perheen arkuus ja sosiaalinen  eristyneisyys, 
mallioppiminen, roolihomeostaasi

• Vakava traumaattinen kokemus (väkivalta, seri) 
mutismiin alttiilla lapsella

• Lisää etologiasta seuraavissa näkökulmissa
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KEHITYKSELLISET POIKKEAVUUDET

54 mutistia vs 108 vertaistettua kontrollia
• Developmental coordination disorder

• 17 % vs 1 %
• Kielenkehityksen häiriöt

• Mixed receptive-expressive 17 % vs 1 %
• Expressive 12 % vs 1 %
• Phonological 43 % vs 10 %

• Eliminaatiohäiriöt
• Kastelu 30 % vs 7 %
• Tuhriminen 15 % vs 2 %
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NEUROPSYKOLOGISET POIKKEAVUUDET

• Kielelliset vaikeudet, kts edellä
• Ei eroa verrokkeihin verrattuna visuaalisessa 

muistissa ja visuaalisessa 
muistikapasiteetissa (Kristensen ja Oerbeck 2006)

• Tarkkaavaisuuden mittaus Trail Making 
Test’illä:  ei eroa mutistien ja verrokkien 
kesken, kun oli otettu huomioon erot ÄO:ssa 
ja motoriikassa (Oerbeck ja Kristensen 2008)
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VANHEMPIEN PERSOONALLISUUS

 Kristensen ym. 2001, Millon Multiaxial Inventory II
• 50 SM lapsen perhettä vs. 50 verrokkiperhettä
• Arkuus/sosiaalinen ahdistuneisuus äideillä 39% vs. 4 %, 

isillä 32% vs. 1 % (SM vs. verrokit)

 Chavira ym. 2007, Structured Clinical Interview for 
DSM-IV,  ahdistus- mieliala- ja persoonallisuus-
häiriöiden kartoitus koko elinajan osalta
• 70 SM lapsen vanhempiparia,  31 verrokkilapsen 

vanhempiparia
• Yleistynyt sosiaalinen fobia:  37 % vs. 14 %
• Välttelevä persoonallisuushäiriö:  17.5 % vs. 4.7 %
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LAPSEN TEMPERAMENTTI
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Shy Withdrawn Serious Hyperactive Cheerful Aggressive

Kysely alueen opettajille, tiedot 2010 lapsesta 
(väestöpohja 2434), lapsista mutisteja 36

Kumpulainen ym 1998
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TEMPERAMENTIN PYSYVYYS
Reaktio uuteen tilanteeseen

VARAUTUNUT AVOIN

VARAUTUNUT AVOIN VARAUTUNUT AVOIN

VARAUTUNUT AVOIN

PSYYKKISTEN HÄIRIÖALTTIUKSIEN SPEKTRI

VANHEMPIEN TEMPERAMENTIT

Lapsi eri 
ikäisenä

ÄÄRIMUODOT OVAT URALLAAN PYSYVIMPIÄ (Fox NA et al 2005) 12
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KOMORBIDITEETTI
• Sosiaalinen fobia:  jopa 97% täyttää DSM-IV -

kriteerit
• Kastelu ja tuhriminen:  jopa 42 %:lla
• Separaatioahdistus  30 %
• Pakko-oireinen häiriö < 10 %
• Aspergerin oireyhtymä/piirteet < 10%
• Anoreksia – yksi julkaistu tapaus Japanista 

(Nishikata H et al 2003)

Kristensen H 2000
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LÄÄKEHOIDON SIVIVAIKUTUKSENA

• Yhtään lapsia koskevaa artikkelia ei löydy 
PubMedista hakustrategialla :
"Drug Therapy/adverse effects"[Mesh] mutis*

• Sattumalta löytyi artikkeli, jossa Zonisamidi
(antiepilepti, tulossa migreenin hoitoon) 
todennäköisesti  aiheutti kahdelle lapselle 
vuosien hoidon jälkeen pakko-oireisen häiriön 
ja mutismin, oireet väistyivät annosta 
pienentämällä (Hirai K et al 2002)
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ONKO SM SOSIAALISTA FOBIAA ?

• Empiirisesti hyvin lähellä toisiaan
• Kehityskulussa konvergenssiä
• Sukurasituksessa limittymistä
• Kuitenkin vertailtaessa valikoivaa 

puhumattomuutta ja sosiaalista fobiaa, 
todetaan SM-ryhmässä paljon enemmän 
kielellisiä heikkouksia (Manassis et al 2003)
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SOSIAALISTEN TAITOJEN 
HEIKKOUDET
Opettajien ja vanhempien arvioinneissa SM–lasten 
sosiaaliset taidot olivat muita heikompia myös 
tilanteissa joissa ei tarvitse puhua:
• Sosiaalisesti vähemmät luottavaisia
• Vaikeuksia toverisuhteiden solmimisessa
• Vähemmän halukkaita liittymään ryhmään
• Kuitenkin itsearvioinnissa käsitys muiden 

hyväksynnästä samaa tasoa kuin muilla –
yleensä eivät tule torjutuksi oikeastikaan

Cunningham et al 2006
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100 TAPAUKSEN ANALYSOINTI

1992-1993, n=19, tukiryhmän kautta, Sveitsi, SHG
1979-1992, n=59, sairaala-aineisto, Zürich, ZH
1978-1985, n=22, sairaala-aineisto, Berliini, B

Mutismioireen ilmaantumisen keski-ikä 4.1 v 
Keski-ikä arviointiin tullessa 8.7 v

Steinhausen H-C ja Juzi C 1996
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100 TAPAUKSEN ANALYSOINTI

Varhaisvaiheet
• Kolmasosalla vähintään yksi raskaudenaikainen 

riskitekijä
• 43 %:lla komplisoitunut synnytys
• 20 %:lla vähintään yksi neonataaliajan

komplikaatio
• 18 %:lla viivästynyt motorinen kehitys
• 24 %:lla viivästynyt siistiksi oppiminen
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100 TAPAUKSEN ANALYSOINTI

Myöhempi kehitys ennen kouluikää
• 40 %:lla vuorovaikutussuhteen ongelmia
• 30 %:lla separaatioahdistusta
• 27 %:lla uniongelmia
• 21 %:lla syömisongelmia
• 5 %:lla uhmakkuutta/aggressiivisuutta
• 1 %:lla hyperaktiivisuutta
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CBCL osaryhmässä 1, n=19
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HAYDENIN LUOKITTELU

• Erityisopettajana toiminut Hayden teki Minnesotan 
yliopiston Lasten ja nuorisopsykiatrian klinikalla 
opinnäytetutkimuksen

• Mukaanottokriteerit:  
• Normaali puhekyky jossakin ympäristössä vähintään 6 kk
• Kokonaan puhumatta jossakin keskeisessä ympäristössä vähintään 

8 vk ajan
• ÄO (WISC tai Stanford-Binet) vähintään 70
• Ei psykoosin tai autismin diagnoosia

• Mukaan 68 lasta,  tutkija tapasi henkilökohtaisesti 
kaikki, laaja tiedonkeruu, 7 vuoden seuranta 
yhteensä

21Hayden T 1980
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HAYDENIN LUOKITTELU

 Symbioottinen mutismi
• Vahva symbioottinen suhde vanhempaan (84% äitiin)
• Toinen vanhemmista dominoiva verbaalinen,  toinen 

väistyvä
• Lapsi negativistinen käytöksessään kontrolloivaa aikuista 

kohtaan
• Mutismilla tuntui olevan vahva manipulatiivinen merkitys 

lapsella
 Puhefoobinen mutismi

• Oman äänen kuulemisen vahva pelko
• Rituaaleja yrityksissä ruveta puhumaan tai suojella muita 

sen vaikutuksilta
• Yleistä pakko-oireisuutta
• Suurta halukkuutta nonverbaaliseen kommunikointiin
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HAYDENIN LUOKITTELU

 Reaktiivinen mutismi
• Jäljitettävissä yhteen tai muutamaan traumaattiseen 

tapahtumaan:  seksuaalinen hyväksikäyttö väkivalta, 
suun tai kurkun trauma

• Lisäksi  muita psykiatrisia häiriöitä:  vakava tai 
keskivaikea masennus,  itsemurhayrityksiä,  
päihderiippuvuutta

• Selvimmin sosiaalisista kontakteista vetäytyvä ryhmä, 
monesti kasvoiltaan kuin naamion takana

 Passiivis-aggressiivinen mutismi
• Vaikenemisen käyttö aseena,  myös muunlaista 

aggressiivisuutta ja jopa sadismia,  tunneilmaisun 
vahvaa kätkemistä
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HAYDEN : 
TAUSTATEKIJÄT RYHMISSÄ

Symb 
31

Foob  
7

Reakt  
14

P-Aggr  
16

YHT

Symbioottinen suhde 100 14 14 0 50

Dominoiva äiti / passiivinen tai puuttuva isä 97 0 7 0 46

Vanhemmalla depressio 3 0 43 0 10

Perheessä sosiaalista arkuutta 10 29 71 6 24

Puuttuvaa kommunikaatiota perheessä 87 86 100 69 85

Rikkoutunut perhe 93 100 100 100 97

Päihderiippuvuutta perheessä 19 43 57 63 40

Vanhemmalla vankeustuomio 3 0 36 75 26

Jatkuvia taloudellisia vaikeuksia 26 43 64 88 50

Fyysinen pahoinpitely 65 100 71 100 78

- vakava 35 57 50 63 47

Seksuaalinen riisto 26 43 36 50 35
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MUTISMI OSANA 
DISSOSIAATIOHÄIRIÖTÄ

• Jacobsen kuvaa tapauksen, jossa 15-vuotias tyttö ohjattiin 
hoitoon valikoivan puhumattomuuden vuoksi – kotona hän puhui 
sujuvaa englantia, mutta koulussa ”ei ollut mitään sanottavaa”

• DMS-IV –kriteerit täyttyivät sekä SM että SP osalta
• Oli alkanut ainakin 2 v aiemmin
• Tyttö oli joutunut 4-vuotiaana todistamaan sisaruksen ja ystävän 

raakoja murhia - nämä olivat hautautuneet pois tietoisesta 
muistista

• Psykoterapian kestettyä 18 kk ilman vastetta, tehtiin 
psykologinen tutkimus, jossa dissosiaatiopiirteet selvästi esille

• Hoidon perustaminen uuteen näkemykseen alkoi tuottaa tulosta 
– artikkelin suppea kuvaus tästä on selkeä ja informatiivinen, 
yleistietoa aiheesta antavaa, ei kuitenkaan varsinaisesti 
terapiakuvaus
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HOITOMUODOT

 Kognitiivinen ja käyttäytymisterapia
 Perheterapia
 Ryhmäterapia
 Lääkehoito
 Psykodynaaminen yksilöterapia
 Hoito äidin kautta tai tuella
 Muita ideoita: Ahtaan  tilan tuoma apu
 Multimodaalinen terapia
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BEHAVIORAALINEN JA KOGNITIIVINEN 
YKSILÖPSYKOTERAPIA
• Käyttäytymisterapiat lähtevät siitä 

näkemyksestä että mutismi on opittua 
käytöstä, jonka tarkoituksena on joko välttää 
ahdistusta tai saada huomiota tms.

• Mutismi on silloin lopputulos erilaisten 
ehdollistumisten kehityskaaressa.

• Riippumatta alkusysäyksestä tulee 
mutismista mahdollisesti jonkinlaista 
sekundaarihyötyä, joka ylläpitää sitä.
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BEHAVIORAALINEN JA KOGNITIIVINEN 
YKSILÖPSYKOTERAPIA, Metodeja

Käyttäytymisen säätely valikoivan vahvistamisen ja 
huomiotta jättämisen avulla (contingency
management)

Asteittainen haastavuuden lisääminen ja 
systemaattinen poisherkistäminen

Self-modeling: audio/video-nauhoitteen teko 
lapsen onnistuneesta puheesta, mahdollisesti 
editoituna vaikeampaan ympäristöön –
mielikuvia onnistumisesta, tottuminen oman 
äänen kuulemiseen
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BEHAVIORAALINEN JA KOGNITIIVINEN 
YKSILÖPSYKOTERAPIA, Metodeja

Kognitiivisempia elementtejä: ahdistuksen ja siihen 
liittyvien ruumiillisten oreiden tunnistamista, 
ajatusvääristymien tunnistamista ja korjaamista, 
selviytymisstrategioiden rakentamista

Rentoutustekniikkoja
Lisäksi vanhempien psykoedukaatiota

Tutkimusnäyttöä on tuloksellisuudesta, mutta 
näyttö tulosten pysyvyydestä epävarma
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OPASTUS SOSIAALISEEN 
ONGELMANRATKAISUUN
 Dekoodaus

 Mitä tapahtuu?
 Opettaja kysyi minulta kysymyksen.

 Päättäminen
 Mitä minun tulisi tehdä?
 Voisin sivuuttaa ja jättää vastaamatta.
 Voisin vastata opettajalle, koska tiedän vastauksen.
 Vastaan opettajalle.

 Suorittaminen
 ”Viisi banaania.”

 Arviointi
 Mitä tapahtui, kun vastasin opettajalle?
 Hän ilahtui.
 Teinkö oikein?
 Kyllä.

30
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OPASTUS SOSIAALISEEN 
ONGELMANRATKAISUUN
• Multiple baseline design across participants (Kazdin 1982)
• Kaksi sisarusta ala-asteen koulussa
• Ennen interventiota 5 vk aikana 8 x 30 min istunto 

puheterapeutin luona äidin kanssa, tarjolla äidin valitsemia 
lapselle mieluisia puuhia, pelejä ym

• Aluksi kommunikointi nonverbaalisesti
• Kolmannella kerralla terapeutti selosti lapselle puhumisen 

motivaation (muut tietävät, mitä haluat;  voit ystävystyä;  voit 
vastata opettajalle kunnollisesti)

• Lapsi sai leluja pyytämällä sanallisesti
• Tukena käytettiin videoharjoituksia
• Luokkatilanteessa opettajan kysymykset olivat etukäteen 

kerrottuja,  harjoituksia toistettiin ennakoidussa asetelmassa
• Tulokset olivat hyviä
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RYHMÄTERAPIA
Neljä 6-9v tyttöä joilla SM
• Ryhmä kokoontui viikottain á 1t, 2kk ajan
• Ryhmän toiminnassa paljon painoa turvallisuudella, 

rentoutumisella, lisäksi paljon 
käyttäytymisterapeuttisia elementtejä

• Tiivis vanhempainohjanta tukena
• Tiivis yhteistyö koulun kanssa hoidon tulosten 

siirtämiseksi sinne
• Hoidon jälkeen kaikki lapset puhuivat vapaasti 

uudessa koulussa
• Vuoden seuranta-ajan jälkeen edelleen oireettomia 

kaikissa ympäristöissä
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SISARUSRYHMÄ
1) Tapausselostus 5-vuotiaasta tytöstä jolla SM
• Sisarusten tuominen leikkiterapiatilanteeseen auttoi 

tuttuuden kautta lasta etenemään terapiassa
2) Intensiivinen 6 vk interventio
• Viiden SM-lapsen ja kolmen sisaruksen ryhmä
• Eklektinen malli, jossa käyttäytymisterapiaa, 

mallintamista, roolilaikkiä ja rentoutusta
• Rinnalla vanhempien ryhmä
• Lasten puhuminen lisääntyi, ahdistus lievittyi, äitien 

ahdistus väheni, itseluottamus vanhempana kasvoi

1) Barlow et al 1986
2) Wright HH et al 1985
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PERHETERAPIA

• Mutismin perheterapia pyrkii löytämään 
perheen rakenteesta ja kommunikaatiosta 
sellaisia vinoumia, jotka ovat mutismin
taustalla tai ylläpitävät sitä.

• Tavoitteena on korjata näitä vinoumia ja sillä 
tavalla epäsuorasti poistaa mutismia
ylläpitäviä voimia.

• Ei laajempia katsauksia perheterapian 
vaikuttavuudesta mutismiin.
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PERHETERAPIA
Strukturaalinen perheterapia

• Tyttären  ja äidin molemminpuolinen suuri 
riippuvaisuus. 

• Perheen rakenne pahasti vino: ylikontrolloiva äiti, 
jäykät rajat, heikko vanhempien koheesio ja vähäinen 
emotionaalinen läheisyys.

• Yksilöllinen leikkiterapia rohkaisemaan lasta 
itsenäisyyteen. 

• Äidin kannustus asettamaan sovituissa asioissa 
selkeät rajat, mutta olemaan vähemmän ohjaileva 
rutiinivuorovaikutuksessa.

• Ohje muille: ei puhumaan patistelua, ei kiitosta äänen 
käytöstä.

Tatem DW ja DelCampo RL 1995
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LÄÄKEHOITO
KATSAUS – KaakehY ja Stumpf JL 2008

Although data are limited to case reports and trials 
with small patient populations and short follow-
up periods, some patients with selective mutism
respond to therapy with selective serotonin 
reuptake inhibitors (SSRIs). 

Fluoxetine is the most studied SSRI as treatment 
for the condition, although further investigation 
is required to determine the optimal dosage and 
duration of therapy.

Tavanomaiset riskit, julkaistu tapausselostus
manian puhkeamisesta hoidon seurauksena
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PSYKODYNAAMINEN YKSILÖTERAPIA

• Kirjallisuus näiltä osin niukkaa
• Vaikuttavuustutkimuksia ei ole
• Tapausselostukset harvoja ja yleensä vanhoja
• Esim Melitta Sperling ei kirjassaan mainitse mutismia

laisinkaan
• Psykoterapeutit kokevat mutistiset potilaat vaikeiksi hoitaa 

(kyselyitä suomal.kollegoilta)
• Verrattuna empiirisesti perusteltuihin hoitoihin (vahvimmin 

CBT) ei tämän hoitomuodon asema ole selkeä – varmaan 
on sellainen lasten osajoukko, jolle sopii hyvin/parhaiten

• Olennaista lienee terapeutin hyvä kyky joustavasti 
mukautua hyvinkin erilaisiin ratkaisuihin tunnepitoisen 
kontaktin luomiseksi ja ylläpitämiseksi lapseen
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ÄITI MUKAAN HOITOON

• Tapausaineistossa 7 mutistia
• Kuudessa äidin ja lapsen hoito rinnakkain, 

yhdessä hoito vain kautta
• Äidin tiedostamattoman merkitys korostuu
• Ei sulje pois näkemyksiä erityisestä 

alttiudesta
• Artikkelissa kaksi tapausta tarkemmin
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ÄITI MUKAAN HOITOON
Tapaus  John, 7v , typistetty käännös.
Kun John oli 2v ikäinen, hän alkoi sanoa sanoja. Isä lähti siihen aikaan perheestä ja pikkusisko syntyi. 

Puhe oli aluksi epäselvää röhkimistä (’grunt’) , vasta 3.5v iässä selvempää. Isää John tapasi kerran 
viikossa. Kiukku kohdistui isän lähdöstä äitiin, joka yritti korvata isän lähdön, mutta oli omassa 
elämässään hukassa, oli itse kasvanut kodissa joka ei sallinut häneltä minkäänlaisia kiukun 
ilmaisuja, mutta joka kuritti julmasti. 2v isän lähdön jälkeen J lakkasi puhumasta isälle, 
myöhemmin muillekin. 

Pienenä John söi ja nukkui hyvin, itki hyvin vähän oli kaikkeen tyytyväinen. Hän luopui tuttipullosa 7 kk 
iässä. Siisteyskasvatus alkoi 8 kk iässä pissamisen suhteen ja 1v iässä kakkaamisen suhteen. Tämä 
oli vaikeata aikaa ja jatkui aina 4 v ikään asti.

Miehen lähtö oli äidille vaikeata, hän ei osannut aavistaa sitä ennalta. Äiti koki itsensä ihmiseksi joka 
ei puhu tunteistaan ja nyt epäonnistuneeksi joka suhteessa. Lapsuudessaan hän ei saanut 
ilmaista mitään kiukun tunteita, joutui vaikenemaan vanhempiensa edessä ja itkemään ollessaan 
yksin. Hänen vanhempansa käyttivät julmaa ruumiillista kuritusta.

Hoito: yksilölliset terapiatunnit  Johnille ja yhteiset äidin kanssa kerran viikossa 2 vuoden ajan. Äiti 
kykeni sallimaan Johnin puolustaa itseään sosiaalisissa tilanteissa ilman että menee aina väliin. 
John mietti äidille puhumattomuuttaan ja että voisi puhua terapeutille, muttei kyennyt 
voittamaan sisäisiä esteitään. Yksilökäynneillä hän oli kiltti, mutta epäkypsä ja provokatiivinen. 

Heikon edistymisen vuoksi kouluviranomaiset alkoivat painostaa hoitokotiin (sijoitus), äiti lopulta 
taipui, John oli peloissaan, mutta alkoi puhua terapeutille, sitten viikon kuluessa aikuisille 
sukulaisille, sitten opettajalle ja muille. Sijoitus ei toteutunut. Mutismi ei enää palannut.
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ÄITI MUKAAN HOITOON
Tapaus  Ruth, 6½v, typistetty käännös.
Ruth lakkasi puhumasta miehille 3½v iässä, perhe oli juuri muuttanut ja äidillä oli ollut keskenmeno. 

Asteittain mutismi paheni laaja-alaiseksi. Ruth oli kärsinyt ummetuksesta ja hän oli ruoan suhteen 
hyvin valikoiva, lujatahtoinen lapsi.

Äiti oli hyvin ujo, kasvatettu pelottavalla ruumiillisella kurituksella, koki olevcansa vähiten rakastettu 
perheessään, silti rakasti isäänsä ja yritti miellyttää tätä, pelkäsi aina sanovansa jotakin väärää. 
Koulussa ankaran opettajan luokassa alkoi änkyttää. 10 v iässä äidin läheisen isoäidin kuollessa äiti 
alkoi saada illuusioita ja hypnagogisia hallusinaatioita, painajaisia ja pelkoa väenpaljoudessa. Äiti 
avioitui 21-vuotiaana seurusteltuaan 6 kk ja koki miehensä ”ainoaksi, joka oli hänestä kiinnostunut 
kun kaikki muut olivat menettäneet kiinnostuksensa ensimmäisten treffien jälkeen”. Mies halusi 
useampia lapsia, mutta sitten tuli keskenmeno – traagisesti, sillä äiti oli vuotojen vuoksi käynyt 
lääkärissä edellisenä päivänä kuulemassa että kaikki on ihan hyvin. Tämän herättämä kiukkua hän ei 
kyennyt ilmaisemaan, mutta alkoi 6 kk kuluttua saada jälleen ahdistuskohtauksia, pelätä ihmisiä ja 
masentua

Hoitosuunnitelma oli aluksi perheterapia ja Ruthin yksilökäynnit. Perheterapiasta luovuttiin kun isä ei 
niihin päässyt ja Ruth vastusti voimakkaasti. Alkukäynneillä T kysyi Ruthilta, voisiko tämä sanoa 
hänelle ”Hei!”. Äiti riensi sanomaan ettei R sano mitään. R kehotti heitä keskustelemaan asiasta niin 
että ensi kerralla ’Hei’ onnistuisi. Äiti oli unohtanut koko asian.

Hoitoa jatkettiin äidin hoitona vuoden ajan. Hänen ahdistuskohtauksensa lievittyivät ja harvenivat, 
masennus helpottui ja hän kykeni lähestymään fobioitaan. Suhde mieheen koheni ja hän alkoi 
uskaltaa ilmaista myös kielteisiä tunteita tälle. 

Asteittain Ruthin mutismi alkoi väistyä ja kaksi vuotta myöhemmin hänellä ei ollut vaikeuksia puhua 
miesten kanssa.
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AHTAAN TILAN KOKEMUKSEN APU

Artikkelissa kolme vastaavanlaista tapausta, 4-5 v, eri 
päiväkodeista

Päiväkodissa siihen asti täysin mutistinen lapsi sattumalta 
menee leikissään ahtaaseen putkeen, umpinaiseen 
laatikkoon tms

Yksi lapsista alkoi heti puhua selvää englantia, jatkoi sitä 
kontaktissa aikuisen kanssa ja näin löytynyt puhekyky 
jatkui uuden avautumisen jälkeen eikä mutismi enää 
palannut

Toinen alkoi vähitellen äänellä itsekseen epäselvästi, jatko sitä 
mutta samaan aikaan alkoi puhua aikuisten kanssa selvästi 

Kolmas ryhtyi kommunikoimaan aikuisen kanssa 
äännähdyksin, joka vähitelleen muuttui selkeäksi puheeksi

Mack JR ja Maslin B 1981
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MULTIMODAALINEN TERAPIA

• Yksilöllinen räätälöinti
• Arvioidaan mihin voidaan vaikuttaa
• Pyritään turvaamaan tulosten yleistyminen 

intervention tilanteesta myös muualle
• Turvataan kaikkien osapuolten yhteinen 

ymmärrys tavoitteista ja tietämys siitä missä 
ollaan menossa

• Vaikutetaan useaan kohtaan systeemissä niin 
että interventiot tukevat toisiaan
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ENNUSTE

• Ennustetta tutkittu sekalaisesti hoidetuissa 
populaatioissa

• Tällaisissa ennuste ei kovin hyvä, kts
jäljempänä

• Ei erikseen eri hoitomuotojen tuomaa 
muutosta spontaaniin ennusteeseen

• Parhaiden hoitointerventio-tutkimusten 
nojalla ennusteen voisi olettaa olevan 
parempi
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ENNUSTE MUTISMIN OSALTA

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Steinhausen et al 2006, 
n=33, alku 8.5v, seuranta 

10v

Remschmidt et al 2001,
n=41, alku 8.7v, seuranta 

12v
Totally

Markedly

Slightly

Not al all

Remschmidt et al 2001
Steinhausen et al 2006

Improvement
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PSYKIATRINEN ENNUSTE
Steinhausen et al 2006, n=33, vrt ahdistushäiriö (n=26)  ja 

verrokit (n=30), seuranta-aika 10v, ryhmävertailu lopussa:
SM      ANX     CONTROL

• foobinen häiriö 42 %    42 % 0 %
• mikä tahansa ps häiriö 58 %    63 %       23.3 %

Remschmidt et al 2001, tulotilanne (n=45), seuranta 12v 
(n=31), vertailu lähtötilanteeseen:

• Kontaktin puuttuminen 76% -> 10%
• Epävarmuus/matala itsetunto 78% -> 13%
• Depressio 4% -> 19%
• Merkittävä ahdistus 80% -> 6%
• Impulsiivisuus 18% -> 48%
• Global rating: vaikea ps häiriö 58% -> 42%
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URAUTUMISEN EHKÄISY 
– UUSI MAHDOLLISUUS
• Monet eri kirjoittajat korostavat, että olisi 

pidettävä kiirettä, jotta oire ei ehdi vakiintua
• Toisaalta hoitoon tulo usein on viivästynyt
• Joskus lapsi hyötyy uudesta alusta, alkaa 

esim puhua yläasteelle tai jatko-opintoihin 
siirtymisen yhteydessä kerralla kokonaan

• Varsinkin jos mukana on oman äänen 
pelkäämistä
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LUKKIUTUMISEN OLEMUS
Usein näyttää lamaantumiselta, miten lamaantuminen 
psykologisesti ymmärretään?
• ”Kauhun lamaannuttama” – mistä kauhu? Alttius ja 

laukaiseva tekijä? 
• Menetyksen uhka, kauhistuttava yksin jääminen –

separaatioahdistus?
• Psyykkisen eheyden hajoamisen uhka –

annihilaatioahdistus (Winnicott)

• ”Häpeän lamaannuttama” – mistä häpeä?
• Jkl lähentymispyrkimyksen torjunta, nolaus? Umpikujaan 

joutuminen käsittämättömän huonouden tunteen kanssa.

• Pitkittynyt vierastusreaktio?
• Taustalla oikea-aikainen mutta voimakas vierastusreaktio?
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MITEN LUKKIUTUMISESTA POIS

Vahvistumalla psyykkisesti ja oman motivaation 
varassa askelten ottaminen?

• Monet terapiat toimivat näin, esteiden kanssa 
työskentelyä yksilön, vanhemman tai perheen tasolla

• Samaistumisen merkitys tukena

Tuen saaminen spesifisti pulmakohdan 
asteittaiseen ratkaisuun, pienin askelin?

• Kognitiivis-behavioraaliset terapiat 

Vahvalla psyykkisellä tuella isojen askelten 
ottaminen kerralla?

• Haydenin kehittämä malli – persoonasta kiinni
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MITEN LUKKIUTUMISESTA POIS
- TOREY HAYDENIN MALLI
”Tiesin että oli toimittava nopeasti ennen kuin hiljaisuus 
venähtäisi merkitseväksi. Tutkimuksissani olin kehittänyt erittäin 
yksinkertaisen ja tehokkaan tavan hoitaa valikoivan 
puhumattomuuden kaikkein näkyvintä oiretta eli itse mykkyyttä. 
Tarvittiin vain joku lapselle vieras ihminen, joka suhtautui lapsen 
puhumiseen itsestään selvänä asiana ja tarjosi tälle sitten 
ohittamattoman tilaisuuden avata suunsa. 
Koska olin Jadien uusi opettaja, olin paras mahdollinen henkilö 
saamaan hänet puhumaan, mutta minun oli pidettävä kiirettä 
ennen kuin hän tottuisi olemaan seurassani hiljaa. 
Tiesin myös, että ”ohittamatonta tilaisuutta” tarjotessa oli oltava 
sitkeä; minun täytyi pitää kiinni kysymyksestäni kuin terrieri, 
enkä saanut lannistua vaikka hän ei luultavasti heti vastaisikaan.”

Hayden Torey: Aavetyttö. Otava  2007. Sivu  24.
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LUKKIUTUMISEN HERÄTTÄMÄT 
VASTAVUOROISET TUNTEET
• Auttamishalu voi äkisti kääntyä vihaksi ja 

kostonhaluksi, kun mykkyys on pahimmillaan niin 
torjuvaa.

• Kohti fokusta pyrkivä auttaja joutuu 
äärimmäiseen  motivaatiokriisiin: Pitäisikö jatkaa 
vaikka mitään ei tunnu tapahtuvan? Entä kun 
vetäytyy – miten pettymys käsitellään? Onko 
”kannustavasta selittelystä” hyötyä (”no kyllä se 
vielä onnistuu…”)?

• Selkeä ja realistinen harjoittelun struktuuri tai 
terapeuttinen malli, joka ei edellytä puhumista, 
pelastavat joutumasta em pattitilanteeseen
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KOMMUNIKAATIOVALMIUKSIEN 
ARVIOINTI
Arvioinnin tulisi kohdistua sekä verbaalisiin että 

nonverbaalisiin valmiuksiin
Arvioinnissa tulisi myös tarkastella sekä muiden 

aloitteisiin vastaamista että omaa uskallusta 
tehdä aloitteita

Arvioinnin tulee kohdistua eri tilanteisiin, joissa 
haasteellisuus on eri suurta

Arvioinnin tulee tukea suunniteltavaa 
/käytettävää interventiota
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PUHEKOMMUNIKAATIOVALMIUDET ERI 
YMPÄRISTÖISSÄ – ESIMERKKIAINEISTO
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ITSE LAADITTU LOMAKE

KOMMUNIKOINTI
-VALMIUDET

Tekee itse 
kontakti-
aloitteita 
puhumalla

Vastaa 
puhumalla 
muiden 
aloitteisiin

Tekee itse 
kontakti-
aloitteita 
muulla tavalla 
kuin puhumalla

Vastaa muiden 
aloitteisiin 
muulla tavalla 
kuin puhumalla

Vastaa käyttäen seuraavaa koodaustapaa ajatellen tilannetta sovitun ajanjakson ajalta 
(esim 1 kk).

5 = Säännöllisesti
4 = 
3 = Melko usein
2 =
1 = Aivan satunnaisesti
0 = Ei laisinkaan
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Lomake – arviointialueiden esimerkkejä

• Kotona perheenjäsenten kanssa
• Kotona puhelimessa tutun soittajan kanssa
• Kotona puhelimessa vieraan soittajan kanssa
• Kotona omien kavereiden kanssa
• Kotona muiden tuttujen aikuisten kanssa
• Kotona vieraiden aikuisten kanssa
• Tuttava- tai sukulaisperheen luona perheenjäsenten kanssa
• Tuttava- tai sukulaisperheen luona muiden lasten kanssa
• Tuttava- tai sukulaisperheen luona muiden aikuisten kanssa
• Kodin lähellä oman kaverin kanssa kahden kesken
• Kodin lähellä omassa kaveriryhmässä
• Kodin ulkopuolella perheenjäsenten kanssa kun muita ihmisiä ei ole läsnä
• Kodin ulkopuolella perheenjäsenten kanssa muiden ihmisten läsnäollessa
• Kodin ulkopuolella vieraiden  aikuisten kanssa, esim kaupassa
• Koulussa välitunnilla oman kaverin kanssa kahden kesken
• Koulussa välitunnilla omassa kaveriryhmässä
• Koulussa luokassa luokkatoverin kanssa
• Koulussa luokassa opettajan kanssa
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UUSIA AUDIOLOGISIA HYPOTEESEJA

 Bar-Haim ym (2004): vajavainen kuuloaistimuksen 
käsittely vokalisaation aikana saattaa vaikeuttaa 
lapsella samanaikaista puhumista ja kuuntelemista
 Poikkeavuudet välikorvan akustisen refleksin 

(MEAR) toiminnassa  (myös oikean korvan TEOAE = 
transient evoked otoacoustic emissions) SM-
lapsilla. Auditoristen efferenttien ratojen 
poikkeavuudesta huolimatta puhdasäänes- ja 
puheaudiometria olivat normaalit samoin kuin 
signaalinkulku aivorungon tasolla (ABR latencies).
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Arie ym (2007): 
mutistilapset joilla on 
heikkoutta auditory
efferent activityn
toiminnassa menestyivät 
verrokkeja heikommin 
kuulonvaraisessa 
erottelussa oman puheen 
aikana 
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Henkin ym (2010) 
totesivat 
poikkeavuuksia P50 -
herätevasteessa 
mutisteilla, mikä 
viittaa 
kuuloaistimusten 
käsittelyn osuuteen 
taustalla



AHDISTUS – STRESSI - MEAR

Fehm-Wolfsdorf et al (1993): sosiaalisen stressin
aiheuttama kortisolin erityksen lisääntyminen liittyi
siihen, että tarvittiin paljon voimakkaampi
äänilähde, jotta henkilön välikorvan akustinen
refleksi (MEAR) aktivoitui
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Valikoivan puhumattomuuden 
kaskadi ja sen kääntäminen
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PSYKOEDUKAATIO

PSYKOTERAPEUTTINEN TYÖSKENTELY ?

CBT + HARJOITTELU + MALTTAMINEN

RAKENTEELLI-
NEN ALTTIUS

JOKIN 
LAUKAISEVA 

TEKIJÄ

SILLE TIELLE 
URAUTUMINEN



DYNAAMISEN KUULOAISTIN TUTKIMISEN 
TARVE NEUROPSYKIATRISILLA LAPSILLA?

 Kuuloaistin herkkyyden dynaaminen säätely on 
kiinnostava seikka – keillä kaikilla siinä voi olla 
rakenteellisia poikkeavuuksia – mitkä 
tutkimusmetodit kliinisessä käytössä?

 Onko muiden aistien osalla vastaavia ilmiöitä?
 Näköaisti – monivaiheinen hahmottaminen 

aivokuoren keskuksissa – ei kuitenkaan 
verrattavissa 

 Taktiilisen yliherkkyyden sulaminen itseyden, 
ajattelun ja tunnekokemisen vahvistuessa ?
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