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Sisällys  

 



1. Johdanto 

1.1 Suosituksen tarkoitus

Puheterapia on hoitotakuun 

piiriin kuuluvaa lääkinnällistä 

kuntoutusta, jonka tavoite on 

vahvistaa toimintakykyä sekä 

mahdollisuuksia osallisuuteen. 

Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia 

edellytyksiä selviytyä itselle merkityksellisistä ja välttämättömistä 

toiminnoista. Osallisuudella puolestaan tarkoitetaan mahdollisuutta 

kuulua itselle tärkeisiin ryhmiin ja yhteisöihin sekä vaikuttaa itselle 

tärkeisiin asioihin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, n.d.). 



1.2 Suosituksen laatiminen 

Suosituksen tavoitteena on edistää yhtenäisiä käytänteitä 

valtakunnallisesti ja vahvistaa lasten ja nuorten tasa-arvoa 

puheterapiakuntoutuksen suhteen. 

https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2017/12/Kuulon-apuv%C3%A4line_hyv%C3%A4-kuntoutusk%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6_Kuntoutuss%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6_Ty%C3%B6selosteita-53-2017.pdf
https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2017/12/Kuulon-apuv%C3%A4line_hyv%C3%A4-kuntoutusk%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6_Kuntoutuss%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6_Ty%C3%B6selosteita-53-2017.pdf
https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2017/12/Kuulon-apuv%C3%A4line_hyv%C3%A4-kuntoutusk%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6_Kuntoutuss%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6_Ty%C3%B6selosteita-53-2017.pdf


2. ICF-luokitus yksilöllisen arvion viitekehyksenä 

Tässä suosituksessa esitelty malli 

perustuu joustavan intervention 

ajatukselle, jonka mukaan 

kuntoutusta tai kuntoutuksen 

osioita tarjotaan eri yksilöille, tai 

yksilöille eri ajankohtina, perustuen 

kunkin henkilön sen hetkiseen 

kuntoutustarpeeseen. 



3. Puheterapiakuntoutuksen ajoitus  



4. Puheterapiakuntoutuksen tarve ja määrä

Tässä suosituksessa kuntoutuksen 

määrään viitataan yksittäisen 

käynnin kestosta, tiheydestä ja 

kuntoutusjakson kestosta 

muodostuvalla tuntimäärällä. 



4.1 Malli puheterapiakuntoutuksen tarpeen ja määrän arviointiin 

Puheterapian määrä tulee päättää 

tapauskohtaisesti yksilön kulloinenkin 

tilanne, tarpeet ja kuntoutuksen 

tavoitteet huomioiden. Tämän 

suosituksen mallin tarkoituksena ei 

ole korvata yksilöllistä tarveharkintaa 

vaan toimia päätöksenteon tukena. 

Tämän suosituksen malli on tarkoitettu avuksi terveydenhuollon 

ammattilaisille, jotka arvioivat tarvitseeko lapsi tai nuori puheterapiaa ja 

kuinka paljon hän sitä tarvitsee. 

Keskeisiä kuntoutustarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat häiriön vaikutus 

osallisuuteen, ympäristön ohjauksen tarve, häiriön vaikeusaste sekä 

asiakkaan ja lähiympäristön hyötymisennuste. 



1) Häiriön vaikutus osallisuuteen  



2) Ympäristön ohjauksen tarve  



 

3) Häiriön vaikeusaste 





4) Hyötymisennuste



Mitä korkeamman 

pistemäärän matriisista 

saa, sitä suurempi tarve 

puheterapialle on. 



Matriisista saatu pistemäärä 

voidaan muuntaa 

puheterapiamääräksi, joka 

asiakkaalle ja hänen 

lähiympäristölleen on syytä 

tarjota. 

Mallin käyttö edellyttää 

keskustelua niin 

asiakasperheen kuin eri 

ammattilaisten kanssa. 
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4.2 Vaihtoehto puheterapian määrän muotoiluun 

5. Yksilöllinen, ohjauksellinen ja yhteisöllinen puheterapia 

Puheterapia voi 

toteutua monella eri 

tavalla. 

 





6. Resurssien vaikutus suosituksen käyttöön 



7. Lopuksi 



Liite 1: Sovellusesimerkkejä mallin käytöstä 

 

1. Laaja-alainen kehitysviive

 



2. Kehityksellinen kielihäiriö ja puhemotoriikan häiriö 

 

 

 

 

 



3. Haasteita monella eri kehitysalueella 

 

 

 

 



4. Änkytys 

 

 

 

 

 



5. Valikoiva puhumattomuus 

  

 

 

 

 



6. Vaikea kehitysvamma 

 

 

 



7. Puhemotoriset vaikeudet, syömisvaikeudet sekä tarve puhetta tukeville ja 

korvaaville kommunikaatiokeinoille 



8. Lapsuusiän autismi ja kehitysvammaisuus 



9. Kehityksellinen kielihäiriö 

 

 

 

 



10. Kehityksellinen kielihäiriö 

 

  

 

 

 



11. Valikoiva syöminen ja äännevirheet 

 

 

 

 

 



12. Äännevirheet 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2: Mallin keskeiset taulukot ja listat 

 

Mahdollisia puheterapian määrää laskevia tekijöitä 
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Mahdollisia puheterapian määrä nostavia tekijöitä  
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Puheterapiakäyntien pituutta nostavia tekijöitä  
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Lähteet 

https://doi.org/10.1177/1367493521996489


http://habiliteringisverige.se/site/uploads/2017/05/Tidiga-kommunikations-och-spr%C3%A5kinsatser-till-f%C3%B6rskolebarn.pdf
http://habiliteringisverige.se/site/uploads/2017/05/Tidiga-kommunikations-och-spr%C3%A5kinsatser-till-f%C3%B6rskolebarn.pdf
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/icf-lasten-kuntoutuksessa/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/icf-lasten-kuntoutuksessa/
http://www.kaypahoito.fi/
https://bin.yhdistysavain.fi/1589471/t3gOd6h7cj4r7SNSHANh0SQVIj/SLNY%20Lapsen%20ja%20nuoren%20hyv%C3%A4%20kuntoutus%20p%C3%A4ivitys%202016_01_15.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1589471/t3gOd6h7cj4r7SNSHANh0SQVIj/SLNY%20Lapsen%20ja%20nuoren%20hyv%C3%A4%20kuntoutus%20p%C3%A4ivitys%202016_01_15.pdf
https://puheterapeuttiliitto.fi/wp-content/uploads/2021/06/OSA-1-Ankytyksen-kohtaaminen-puheterapiassa.pdf
https://puheterapeuttiliitto.fi/wp-content/uploads/2021/06/OSA-1-Ankytyksen-kohtaaminen-puheterapiassa.pdf


‐

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Law_et_al_Early_Language_Development_final.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Law_et_al_Early_Language_Development_final.pdf
https://optimityadvisors.com/sites/default/files/research-papers/45-Speech-and-Language.pdf
https://optimityadvisors.com/sites/default/files/research-papers/45-Speech-and-Language.pdf
https://puheterapeuttiliitto.fi/wp-content/uploads/2018/06/Kielellinen_erityisvaikeus.pdf
https://puheterapeuttiliitto.fi/wp-content/uploads/2020/02/Et%C3%A4kuntoutus-puheterapiassa.pdf
https://puheterapeuttiliitto.fi/wp-content/uploads/2020/02/Et%C3%A4kuntoutus-puheterapiassa.pdf
https://www.sussexcommunity.nhs.uk/get-involved/research/edacs-finnish-version-23122020.pdf
http://look.metropolia.fi/
https://puheterapeuttiliitto.fi/wp-content/uploads/2018/06/Puheterapeutin_eettiset_ohjeet.pdf
https://puheterapeuttiliitto.fi/wp-content/uploads/2018/06/Puheterapeutin_eettiset_ohjeet.pdf


https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-osa-alueet-ja-osallisuuden-edistamisen-periaatteet
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-osa-alueet-ja-osallisuuden-edistamisen-periaatteet
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-osa-alueet-ja-osallisuuden-edistamisen-periaatteet
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51
https://www.who.int/classifications/drafticfpracticalmanual.pdf
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