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Etäkuntoutus. Liite 4. Etäpuheterapia, taulukot.
Ensimmäinen 
kirjoittaja, 
vuosi, maa

Tutkimus-
asetelma Tavoite Asiakasryhmä Etäkuntoutuksen muoto Kuntoutusmenetelmä Soveltuvuus, hyödyt Rajoitukset

Copple 2015, 
USA

Tapaustutkimus, 
single-subject multiple 
baseline

Tutkia, oppivatko lapset, joilla 
autismin riski, pyytämään 
puhelaiteella ja seuraamalla 
video-opetusta

Autismin riskiryhmän lapset, n = 
3, 1; 8-3; 8 v

Video mallintaminen+ kasvokkain 
ohjaus + ajasta riippumaton ohjaus, 
sekamallin etäkuntoutus

Kotona toteutettu, lapsi katsoi videolta 
mallitetun toiminnan, puhelaitteen avulla 
ja digitaalisten valokuvien avulla 
mahdollistettiin pyytäminen (kuten videon 
mallissa), ensin paikan päällä seurattiin 
miten lapsi toimii, sitten kasvokkain 
mallittaminen ja ohjaus, seurantajaksolla 
ohjaus perheille s-postitse/puhelimitse

Lapset oppivat pyytämään puhelaitteella, ja taito yleistyi 
eri tilanteisiin. Videomallintaminen näyttää olevan 
vaikuttava kuntoutuskeino puheen tukemiseen ASD-
lapsilla, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan 
funktionaalista puhetta.

Isaki 2015, USA Eksploratiivinen 
tutkimus

Selvittää iPad-tabletin 
hyödyllisyyttä etäkuntoutuksessa

Erilaisia kommunikaatiohäiriöitä, 
n = 5, ikä 4,5-9,8 v (puhe ja/tai 
kielihäiriö) & vanhemmat, 4 
aikuista (afasia/aivovamma)

iPad FaceTime, kuntoutus klinikalla eri 
huoneissa, reaaliaikainen etäkuntoutus

Lapset 1 x/vk, yht 15 x 30-45 
min/lukukausi (yht. 2), aikuiset 1 x 7 vk, 
yht. 15 x 60 min/lukukausi (yht. 2), kaikilla 
yksilöllinen, kuntoutussuunnitelma, 
kyselylomake

Suurin osa terapian tavoitteista saavutettiin. Osallistujat 
(asiakkaat ja terapeutit) olivat tyytyväisiä 
etäkuntoutukseen.

Kognitiiviset vaikeudet saattoivat vaikuttaa 
keskittymiseen, jolloin laitteen käytössä saattoi 
ilmetä vaikeuksia (näillä henkilöillä ei yhtä 
suurta menestystä kuin muilla). Tekniset 
haasteet, ongelmana oli kuvien 
ylihypyt/jumiutumiset. iPadin kameran 
liikuttaminen vaatii koko laitteen liikuttamista.

Molini-
Avejonas 2015, 
Brasilia

Systemaattinen 
kirjallisuus-
katsaus vertais-
arvioiduista 
artikkeleista 
(n = 103)

Tutkia etämenetelmien käyttöä 
puheen- ja kuulon 
kuntoutuksessa

Monia erilaisia liittyen 
puheeseen, kieleen, kuuloon, 
ääneen, nielemiseen, mm: afasia, 
änkytys, kuulovamma, autismi 
jne. Aikuisia ja lapsia.

Useimmat etämenetelmät 
reaaliaikaisia, osa ajasta 
riippumattomia, osa sekamalleja

Arviointitutkimuksia 37 %, 
kuntoutustutkimuksia 37 % sekä 
seulontaan ja opetukseen liittyviä 
tutkimuksia

Suurimmassa osassa tutkimuksista havaittiin 
etäkuntoutuksella olevan etuja verrattuna kasvokkaiseen 
kuntoutukseen. Etuja oli mm. parempi hoitoonpääsy, 
mahdollinen kustannustehokkuus ja asiakkaiden korkea 
tyytyväisyys. Neljäsosa tutkimuksesta ei maininnut 
esteitä etäkuntoutuksen toteuttamiselle.

13,6 % tutkimuksista raportoi etäkuntoutuksen 
hyötyjen olevan epäselviä. Haasteita on vielä 
mm. teknologiassa ja koulutuksessa sekä 
etämenetelmien hyväksymisessä yleisesti ja 
ammattilaisten keskuudessa.

Woolf 2015, 
UK

RCT Selvitää etäkuntoutuksen 
soveltuvuutta 
afasiakuntoutukseen

Afasia, n = 21 Etäryhmät: videoneuvottelu 
FaceTime/iPad + kotiharjoittelu 
PowerPoint-ohjelmalla, sekamallin 
etäkuntoutus

60 min x 8, 2 x/vk, sananlöytämisen 
kuntoutusta. 4 ryhmää: yliopistolta 
toteutettu etäkuntoutus, klinikalta 
toteutettu etäkuntoutus, kasvokkain 
toteutettu kuntoutus sekä kontrolliryhmä 
(joille etänä toteutettu tuetun keskustelun 
taitojen harjoitusta). Kaikille ryhmille 
kotiharjoittelu PowerPointin avulla.

Kuntoutukseen osallistuneet ryhmät kehittyivät 
sananlöytämistaidoissaan merkitsevästi verratuna 
kontrolliryhmään. Parhaiten suorituivat klinikalta 
etäkuntoutusta saaneiden ryhmä. Tyytyväisyys ja 
osallistumnen kuntoutukseen oli hyvää

Keskusteluun nimeämisen taidot eivät 
yleistyneet missään ryhmässä. Sairaala 
suositteli käyttämään heidän salattua 
videoneuvotteluohjelmistoa, mutta se olisi 
vaatinut kirjautumisen kuntoutujalta ja 
hankaloittanut etäkuntoutuksen toteutumista.

Carey 2014, 
Australia

Kokeellinen tutkimus, 
ei kontrolliryhmää

Tarkastella etäkuntoutusta 
toimivuutta nuorilla, joilla on 
änkytys

Lievä ja keskivaikea änkytys, n = 
14, 12-17 v

videoneuvotteluohjelmisto, web-
kamera, sähköposti, ei klinikkakäyntejä, 
reaaliaikainen etäkuntoutus

Camperdown-änkytyskuntoutus, 25 x (yht 
15,5 h), 4 arviota (seuranta 6 kk ja 12 kk 
kuntoutuksesta)

Ryhmänä änkytys väheni merkitsevästi, vähintään 50 %. 
Välttelytilanteet vähenivät merkitsevästi. Osallistujat 
pitivät etäkuntoutuksesta; helppokäyttöinen, säästää 
aikaa.

Vain 50 % osallistujista ylläpiti taitojaan 
seurantajakson ajan.

Keck 2014, 
USA

Kirjallisuus-
katsaus 
vertaisarvioiduista 
artikkeleista ajalta 
2008-2013, n = 26

Tietoa teknologiasta ja 
käytännöistä mitä puheterapian 
etäkuntoutuksessa käytetään ja 
selvittää sen tarjoamia haasteita 
ja mahdollisuuksia.

Erilaisia asiakasryhmiä mm. 
äänihäiriö (Parkinson), afasia, 
dysfagia, dysartria, apraxia, 
sujuvuus, artikulaatio jne

Käytössä oli pääosin sekamallin 
teknologia ratkaisuja.

Lukuisia Tutkimukset tukevat etäkuntoutusteknologian 
soveltuvuutta puheterapian tarjoamiseen.

Teknologian osalta vielä haasteita 
etäkuntoutuksessa, erityisesti 
videoneuvottelussa. Usein käytössä ajasta 
riippumattomat menetelmät ratkaisuna 
reaaliaikaisesti käytettyjen keinojen ollessa 
epävarmoja.
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Kurland 2014, 
USA

Soveltuvuus-
tutkimus

Selvittää, onko tabletti tehokas 
afasia-kuntoutujien 
kotiharjoitteluun 
intensiiviterapian jälkeen

Krooninen afasia (vaikeusaste 
vaihteli), n = 5, 55-81 v

iPad-tabletti, yksilölliset interaktiiviset 
kirjat (iBooks-sovellus), osoitinkynä jos 
sormilla ei onnistunut, etäkuntoutuksen 
sekamalli (kasvokkain tapaamisia alussa 
+ etätapaaminen iPadillä 1x/vko + 
kotiharjoittelu)

2 vk intensiivistä terapiaa kasvokkain, sen 
jälkeen iPad-opastusta, ohjeet 
harjoitteluun ja 6 kk kotona harjoittelua 
iPadilla päivittäin (väh 5-6 pv/vk n. 18 
min/pv; sanahaku, nimeäminen, toisto, 
kuva/sana-yhdistäminen), 1 x/vk 
etätapaaminen iPadilla, 1 x/kk klinikalla 
testit

Kaikilla osallistujilla aiemmat tulokset säilyvät, he 
oppivat uusia sanoja ja kokivat hyötyneensä 
kotiharjoittelusta iPadilla ja pitivät siitä. Lisäksi 
osallistujat epäilyistä huolimatta oppivat käyttämään 
iPadia, tabletin käytössä oli vain satunnaisia lieviä 
vaikeuksia. Tabletti näyttää sopivan kotiharjoitteluun. 
Ikää, tietoteknisiä taitoja, afasian vaikeusastetta yms. 
tärkeämpää on motivaatio oppia käyttämään tablettia ja 
opastus.

Joillakin kuntoutujilla ilmeni tylsistymistä 
samoihin ja toistuviin tehtäviin. Käytetty 
sovellus myös rajasi helppokäyttöasetuksia 
kuten kuvakkeiden kokoa.

Malandraki 
2014, USA

Tapaustutkimus Selvittää etäkuntoutuksen 
soveltuvvuutta dysfagian 
kuntoutukseen lapsella

Opitz BBB/G -syndrooma, 
Asperger, orofaryngeraali 
dysfagia, aerofagia, n = 1, 6; 6 v

Vsee-videoneuvotteluohjelma, 
tietokone (windows), 37 tuuman 
monitori, ulkoinen kaiutin, mikrofoni, 
ulkoinen web-kamera, netti 1Gbps, , 
sähköposti, etäkuntoutuksen sekamalli 
(s-posti, arviointilomakkeet + 
videoneuvottelu)

60 min 2 x/vk, 4 vk:n ajan 
(kompensaatiokeinot, motoriikka) + 30 
min/pvä kotiharjoituksia, perheen 
haastattelu, alku- ja loppuarviot (arviot: 
nieleminen, syöminen, sensomotoriikka, 
elämänlaatu), 4 vk:n jälkeen seuranta-
haastattelu

Huomattavaa edistymistä (myös seurannassa) tapahtui 
seuraavilla osa-alueilla: elämänlaatu, syljen nieleminen, 
syötävien/syömisvälineiden hyväksyminen. Intensiivinen 
kotona toteutettu
etäkuntoutus oli käyttökelpoinen ja soveltuva tälle 
kuntoutujalle dysfagian kuntoutukseen. Perhe valitsisi 
etäkuntoutuksen jatkossa vaikka kasvokkaista 
kuntoutusta olisi tarjolla.

Tapaustutkimus, tulokset eivät yleistettävissä.

Steele 2014, 
USA

Soveltuvuus-
tutkimus

Tarkastella etäkuntoutuksen 
sekamallin soveltuvuutta ja 
vaikuttavuutta afasia-
kuntoutujilla

Krooninen afasia, n = 9, 53-77 v Etäkuntoutus yksilö- ja 
ryhmämuotoisena 
videoneuvotteluohjelmistoja käyttäen 
sekä kotiharjoittelu tietokoneohjelmalla 
(TalkPath)= etäkuntoutuksen sekamalli

12 vk, yht 21 h: 3 h yksilökuntoutusta 
etänä, 18 h ryhmäkuntoutusta etänä. 
Tavoitteena keskustelun harjoittelu, 
nimeäminen, kuuntelu, lukeminen ja 
kirjoittaminen.

Merkitsevää edistymistä suurimmassa osassa 
mittausparametreistä. Itsenäinen kotona työskentely 
lisääntyi jakson aikana. Asiakastyytyväisyydet olivat 
korkeita.

Havaittiin, että videoneuvotteluohjelman 
mahdollistettava kaikkien osallistujien 
näkyminen yhtäaikaisesti 
ryhmäkuntoutuksessa, sillä ei-kielellinen 
vuorovaikutus jää muuten puuttumaan.

Hall 2013, USA Systemaattinen 
kirjallisuus-
katsaus, 1983-2012, 
n= 10

Selvittää etäkuntoutuksen 
soveltuvuutta afasian 
arviointiin/kuntoutukseen

Afasia, aikuisia Käytössä videoneuvottelu/
puhelin/
minitietokone

Arviointi sekä kuntoutus Etämenetelmä vaikuttava (effective) afasia-potilaille 
arviointiin, konsultaatioon ja kuntoutukseen. 
Etämenetelmienetelmien hyötyjä ovat mm. matka- ja 
hoitokustannukset alenee, osallistujien parempi 
tarkkaavaisuus, tehokas ajankäyttö, 
kuntoutusprotokollan parempi noudattaminen, palveluja 
kaukana asuville.

Haasteita puolestaan mm. nettiyhteyden 
ylläpito, viivästymä äänessä/kuvassa, asiakkaan 
huoli yksityisyydestä/laitteista, visuaalisten 
vihjeiden laatu.

Ke 2013, USA Eksploratiivinen 
tutkimus (multiple-
baseline across-
subject design)

Selvittää miten VR-kuntoutus 
vaikuttaa autististen lasten 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
ja kommunikaatioon

Asperger/ autismi, n = 4, 9-10 v Second life -peli (virtualimaailma), e-
avustaja paikan päällä sekä avatarina, 
toteutus kotona/koulussa, 
reaaliaikainen etäkuntoutus

6-9 x 60 min/kerta, 2-3 x/vko, second-life 
virtuaalimaailma =  sosiaalisen 
vuorovaikutuksen -harjoitteluohjelma 
(eleiden ja ilmeiden tunnistus, keskustelun 
ylläpito/aloitus)

Osallistujien kommunikaatiotaidot (keskustelutaidot, 
vastaaminen, eleiden tunnistus, ilmeet) kohenivat, 
lapset tykkäsivät VR-kuntoutuksesta ja vanhempien 
mielestä sillä positiivinen vaikutus lapsiin. VR on lupaava 
kuntoutusmuoto autististen lasten sosiaalisten 
vuorovaikutustaitojen kohentamiseen.

Virtuaalimaailma tarjosi rajallisesti 
mahdollisuuksia ei-kielellisten (ilmeet, eleet) 
kommunikointitaitojen harjoitteluun.

Lowe 2013, 
Australia

Kirjallisuus-
katsaus, 
vertaisarvioituja 
artikkeleja, 1999-
2014, n = 11

Arvioida etäterapiaa änkytyksen 
kuntoutukseen

Änkytys, aikuisia ja lapsia Käytössä 
puhelin/videoneuvottelu/tietokoneohje
lma.

Arviointi sekä kuntoutus Etäkuntoutus tarjoaa mahdollisuuksia ja toimii hyvänä 
lisänä kuntoutuksessa.

Etäkuntoutuksen soveltuvuus mietittävä 
yksilöllisesti. Etäkuntoutuksen 
vaikuttavuudesta ja realiabiliteetistä tarvitaan 
lisää tutkimusta.

Palmer 2013, 
UK

RCT, pilotti Tarkastella tekijöitä, jotka 
vaikuttavat itsenäiseen 
tietokoneella tehtävään afasia 
kuntoutukseen

Afasia, n = 14 + 10 
avustajaa/huoltajaa, verrokkeina 
perushoidossa olevat 
afasiapotilaat

Step by Step -
tietokoneharjoitteluohjelma 
sananlöytämisen harjoitteluun, 
puheterapeutti räätälöi yksilöllisesti, 
sanahakua (vis/ fon/sem., vihjeet, 
sanan kuuntelua ja tuottoa), e-helper, 
ajasta riippumaton etäkuntoutus

3 x vk:ssa, väh. 20 min/kerta, 5 kk:n ajan, 
sanahaku-harjoituksia tietokoneella, arvio: 
puolistrukturoitu haastattelu, 
(kontrolliryhmä sai perinteistä kielellistä 
stimulusta kuten lukemista,
kirjoittamista, keskustelua jne, 
tutkimusryhmälle sama + 
tietokoneharjoittelu)

Osallistujien kielelliset taidot ja sanahaku kohenivat. 
Jotkut suosivat kasvokkaista terapiaa, mutta 
etäharjoitukset olivat kelvollinen vaihtoehto. 
Tietokoneharjoittelun hyötyjä mm. itsenäisyys, 
joustavuus, toistettavuus ja yksilölliset harjoitukset. 
Tärkeää on kotona tuen saaminen motivatioon ja 
tietotekniikkaan.

Ongelmina oli mm. väsyminen ja muiden 
päivätoimien häiriintyminen. Tutkiijat 
ehdottavat harjoitteluun määrättyä 
maksimiaikaa per kerta.
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Baharav 2012, 
USA

Pilottitutkimus Autististen lasten varhaisen 
puuttumisen kuntoutus ja 
vanhempien ohjaus

Autismi, n = 2, 4; 6 ja 5; 2 v + 
vanhemmat

Videoneuvotteluohjelmisto Skype, 
tietokone, internet-portaali, kuuloke-
mikrofoni, web-kamera, sekamalli (pt 
reaaliaikainen ohjaus kotiin + 
kotiharjoittelu + ajasta riippumaton 
portaali yhteydenpitoon + 
klinikkakäynnit)

2 x 6 vk:n jaksot; kontrolli + etä/kasvokkain 
jakso sekä toinen kontrolli+ etä/kasvokkain 
jakso. Kasvokkain 50 min 2 x vk  
Etäkuntoutus: 50 min 1 x vk kasvokkain 
terapiaa + 1 x 50 min vanhemman 
toteuttama harjoittelu kotona pt:n 
etäohjauksessa. Tavoitteet: 
kommunikaatio (kuvat, esineet, jäljittely), 
vuorottelu

Osallistujat edistyivät vuorovaikutus- ja 
kommunikaatiotaidoissa kasvokkaisessa harjoittelussa ja 
vanhemman ohjaamassa etäharjoittelussa. 
Etäkuntoutuksella voidaan ylläpitää ja jopa parantaa 
tuloksia. Vanhemmat pitivät kotiharjoittelua vastaavana 
kuin klinikalla harjoittelua, ja kokivat etäkuntoutuksen 
mukavaksi.

Tapaustutkimus, tulokset ei yleistettävissä

Boisvert 2012, 
(1) USA

Tapaustutkimus Havainnollistaa etäkuntoutuksen 
vaikutuksia autismin 
kuntoutuksessa 

Autismi, n = 1, 11 v Videoneuvottelu Skype. Tietokone, web-
kamera. SMART Notebook™software, 
the PresenceLearning platform, Big 
Universe, verrattu etäkäyntejä vs. 
lähikäynnit, reaaliaikainen 
etäkuntoutus

6 x etäkuntoutus + 5 x kasvokkain 
kuntoutus. Kerronnassa käytetyt 
siirtymäsanat

Kerrontataidot kehittyivät merkitsevästi kuntoutuksen 
aikana. Etäkuntoutuksessa muutos oli siirtymäsanoissa 
21 % - 91 %, kasvokkain kuntoutuksessa kuntoutuja 
käytti vain 68 % opittuja sanoja. Osallistuja vastasi 
suotuisammin etäharjoitteluun.

Vaihto etäkuntoutuksesta kasvokkain 
kuntoutukseen vaikutti kuntoutujaan. 
Tapaustutkimus, tulokset ei yleistettävissä.

Boisvert 2012 
(2) USA

Tapaustutkimus Tarkastella lähiympäristön 
etäohjausta ja sen vaikutusta 
kuntoutukseen

Autismi, n = 1, 11 v/opiskelija Ohjaava kliinikko tarkkaili opiskelijaa ja 
asiakasta reaaliaikaisesti monitorista, ja 
ohjasi opiskelijaa etänä, opiskelijalla 
bluetooth headset yhteydessä 
kännykkään, kuntoutus videoitiin 
reaaliaikainen etäkuntoutus/ohjaus

1 x 60 min, joka toinen viikko, 10 vk:n ajan. 
Etäohjaus menetelmänä käytetty Active 
Consultation opiskelijalle, joka mallinsi 
puhelaitteen käyttöä kuntoutujalle 
kasvokkain

Kuntoutuja oppi käyttämään kahden symbolin pituisia 
ilmauksia, pyytämään sekä kommentoimaan 
puhelaitteellaan. Puhelaitteen käyttö monipuolistui 
jakson aikana. Opiskelija piti ohjausmenetelmästä ja sitä 
voidaan pitää toimivana etäkuntoutusmuotona.

Tapaustutkimus, tulokset ei yleistettävissä.

Carey 2012 
Australia

Soveltuvuus-
tutkimus

Selvittää, sopiiko Camperdown-
änkytysmenetelmä nuorille etänä 
toteutettuna

Keskivaikea änkytys, n = 3, 
13/15/16 v

Videoneuvottelu (Skype), web-kamera, 
sähköposti, pt:llä myös Pamela for 
Skype (audio- ja 
videonauhoitusohjelma) reaaliaikainen 
(+lähetetyt puhenäytteet)

1-2 x vk, 30-60 min/kerta, 16-22 vk:n ajan, 
Camberdown-ohjelma, ei tapaamisia 
kasvokkain, arviot: ennen kuntoutusta ja 
jälkeen (1 pv, 6 kk, 12 kk): änkytyksen 
määrä (%SS), terapiakertojen määrä 
ohjelman pysyvyys-vaiheeseen 
pääsemiseen, tulosten pysyvyys, 
tyytyväisyys, puheen luonnollisuus, 
välttämiskäyttäytyminen, oma kokemus 
änkytyksen asteesta

Ryhmänä änkytys väheni 83 % kuntoutuksen aikana, ja 
tulosten pysyvyys seurannassa oli 93 % (6 kk) ja 74 % (12 
kk). Terapiasessioita tarvittiin keskimäärin 18 ja tunteja 
11 h, mikä on taloudellinen tulos. Osallistujat ja heidän 
vanhempansa pitivät etäkuntoutusta helppona, 
kätevänä ja mukavana, ja siksi he suosivat etäterapiaa 
kasvokkaisen kuntoutuksen sijaan. Camperdown-
ohjelma näyttää olevan tehokas ja vaikuttava nuorten 
änkytyksen etäkuntoutukseen.

Jakson aikana 2/3 osallistujista ei tullut 
muutosta änkytyksestä johtuvaan 
välttämiskäyttäytymiseen.

Edwards 2012 
USA

Kirjallisuus-
katsaus, pääosin 
vertaisarvioiduista 
artikkeleista, 1995-
2011

Koota yhteenveto 
etäkuntoutuksen 
soveltuvuudesta puheterapian ja 
audiologian alalla

Useita häriöryhmiä (kuulo, 
neurologiset 
kommunikaatiovaikeudet, ääni, 
dysfagia, änkytys, puhe- ja 
kuulohäiriöt), aikuisia ja lapsia

Reaaliaikainen etäkuntoutus, 
videoneuvottelu

Lukuisia Tutkimukset pohjautuivat ajatukseen tuottaa palveluita 
kaikille tasapuolisesti riippumatta siitä, missä asuu. 
Tutkimusten mukaan etäkuntoutus on vaikuttava 
(effective) aikuisten ja lasten arviointiin ja 
kuntoutukseen etänä. Etä- ja kasvokkaisessa 
kuntoutussa on saatu hyvin samanlaisia tuloksia.

Etäkuntoutuksessa joitakin rajoituksia liittyen 
teknologiaan (esim. äänenlaatu) ja häiriön 
vakavuusasteeseen. Jatkotutkimusta tarvitaan.

Erickson 2012 
Australia

Soveltuvuus-
tutkimus

Tarkastella, soveltuuko 
itsenäisesti toteutettu 
selainpohjainen etäkuntoutus-
ohjelma aikuisille, jotka 
änkyttävät

Krooninen änkytys, n = 2, 22/30 v Selainpohjainen änkytyksen 
kuntoutusohjelma, jota kuntoutujat 
käyttivät itsenäisesti (stand-alone 
Internet speech restructuring), 9 
vaihetta, tutkijat näkivät koska asiakas 
käyttänyt ohjelmaa/kuinka paljon/millä 
tasolla, ajasta riippumaton 
etäkuntoutus

Camperdown-ohjelma (pohjana/mallina), 
ei lähitapaamisia (ensitapaaminen 
kasvokkain) 35 x 4 vk:n ja 26 x 6 vk:n 
aikana, arviot: %SS, nauhoitettu 10 min 
puhelinkeskustelu x 2, itsearvio, 
välttämiskäyttäytyminen, OASES (Overall 
Assessment of the Speaker’s Experience of 
Stuttering)

Äkytys väheni (59% ja 61%) terapian aikana, ja terapian 
tavoitteet saavutettin. Osallistujien oma arvio 
änkytyksen asteesta väheni, samoin 
välttämiskäyttäytyminen.Menetelmä oli tehokas ilman 
kuntouttajan läsnäoloa. Lisäksi asiakkailta säästyi aikaa 
ja rahaa, ja kuntoutuksessa sai edetä omaa tahtia.

Kuntoutuksessa saavutettu änkytyksen 
väheneminen oli vähäisempää kuin aiemmissa 
Camperdown-menetelmän etäkuntoutus 
tutkimuksissa, joissa reaaliaikainen 
etäkuntotus.
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Goehring 2012 
USA

Kirjallisuus-
katsaus v. 2006-2012

Arvioida etäkuntoutuksen 
sopivuutta henkilöille, joilla on 
sisäkorvaistute

Sisäkorvaistute Videoneuvottelu Sisäkorvaistutteen sovitus tai ohjelmointi Tutkimuksissa on todettu, että puheprosessori-ohjelmat 
ja testit ovat etänä tehtynä vastaavat kuin kasvokkain 
tehtynä ja etäkuntoutus on monilta osin sopiva 
vaihtoehto.

Puheen havaitsemissa on saatu huonompia 
tuloksia etänä kuin kasvokkain ympäristöstä 
johtuen (mm. jälkikaiunta, häiriöäänet). Muita 
haasteita etäkuntoutuksessa sisäkorvaistutte 
käyttäville ovat korvaukset, lisenssit, 
yhtenevien arviointimenetelmien puute ja 
palvelun validioinnin puute lapsi-asiakkaille.

Houston 2012, 
USA

Kuvailla pienille kuulovammaisille 
lapsille suunnattua 
etäkuntoutusta

Kuulovamma, lapset Videoneuvottelu Varhaisen puuttumisen malli Alustavat tulokset tukevat varhaisen intervention 
toteuttamista etänä videoneuvottelun välityksellä. 
Etäkuntoutus on perhekeskeisempää kuin perinteinen 
kasvokkainen kuntoutus. Internetin nopeus on oleellinen 
tekijä etäkuntoutuksen onnitumiseksi. Mikäli 
ammattilaiset omaksuvat etämenetelmät, yhä 
useammat kuulovammaiset lapset (etenkin 
syrjäseuduilla) voivat saada kuntoutusta, johon heillä on 
oikeus.

Lisää tutkimusta tarvitaan menetelmän 
tehokkuudesta

McDougall 
2012, Kanada

Vertailu-
tutkimus, pilotti

Selvittää AAC-arvioinnin 
soveltuvuutta etämenetelmin 
toteutettavaksi

AAC-käyttäjät, ikä 6-21 v Tietokoneella toteutettu arviointi Test of Aided Symbol Performance (TASP) -
arviointimenetelmä, ryhmät tekivät arvion 
ensin joko etänä tai perinteisesti 
kasvokkain, 2 kk myöhemmin toinen 
arviointi etänä tai kasvokkain vertailun 
vuoksi

Eri arviointitilanteiden välillä ei ollut merkitseviä eroja. 
Etäkuntoutus lupaava tapa arvioida AAC-tarvetta.

Theodoros 
2012, Australia

katsaus useista 
tutkimuksista

Yhteenveto 
etäkuntoutus/arviointi 
tutkimuksista puheterapiassa

Aikuisia ja lapsia: neurogeeniset 
kommunikaatiovaikeudet, 
äänihäiriöt, änkytys, kielihäiriö, 
artikulaatio, lukihäiriö, dysfagia, 
dysartria, apraksia, Parkinson

Käytettyjä etälaitteita/ohjelmia: 
puhelin, videopuhelin, videoneuvottelu, 
digitaaliset avustajat

Arviointi ja kuntoutus Tutkimuksissa havaittuja etäkuntoutuksen hyötyjä 
yleisesti ovat mm. parempi ajankäyttö ja intensiteetti, 
mahdollisesti paremmat tulokset asiakkaalle sekä se, 
että kuntoutusympäristönä on oma ympäristö, jolloin 
taitojen yleistyminen on tavallisesti helpompaa. 
Asiakkaiden itsenäisyys (self-management) on parempi 
eikä välimatka ole este kuntoutuksen saamiselle. 
Asiakkaat ja terapeutit yleisesti suhtautuvat positiivisesti 
etäkuntoutukseen.

Kustannuksia on tutkittu vasta vähän. 
Haasteena on sekä terapeuttien että 
asiakkaiden asenteiden muuttaminen.

Turkstra 2012, 
USA

Vertailututkimus Verrata keskustelun arviointia 
etänä ja kasvokkain aivovamma-
kuntoutujilla

Keskivaikea-vaikea aivovamma 
(TBI), n = 20, 21-69 v

Videoneuvottelu. Tietokone, kamera, 
mikrofoni. e-avustaja, klinikalla 
toteutettu, nauhoitetut tapaamiset, 
reaaliaikainen etäkuntoutus

1 arviointikerta, jossa etä- ja kasvokkain 
arviot (satunnaistettu kumpi ensin) 
Menetelmänä Mediated Discourse 
Elicitation protocol, materiaalit 
AphasiaBankistä. Arvioinnissa keskustelu, 
kuvan kuvailu, tarinan tuottaminen, 
proseduraalinen kuvailu. Määrälliset ja 
laadulliset tulokset.

Ryhmien välille ei ollut tuloksissa merkitsevää eroa. 
Tulokset tukevat videoneuvottelun käyttöä TBI-
potilaiden arvioinnissa, ainakin niillä henkilöillällä, joilla 
on riittävät kognitiiviset kyvyt siihen. Osallistujien 
palaute etäarvioinnista oli positiivista.

Etäarviointi toteutettu klinikalla viereisessä 
huoneessa.

Ward 2012a 
Australia 

Soveltuvuus-
tutkimus

Tarkastella tekijöitä, jotka 
vaikuttavat nielemisarvioinnin 
tekemiseen etänä

Dysfagia, n = 10 (aiemmasta 
tutkimuksesta otos)

Videoneuvottelu, e-avustaja, 
reaaliaikainen + videonauhoitukset 
tapaamisesta

Nielemisen arviointi etänä ja kasvokkain 
yhtäaikaisesti, tämän tutkimuksen 
kyselylomakkeen täytti vain etänä oleva pt

Arviointi onnistui menestyksekkäästi videoneuvottelun 
välityksellä. Onnistumisen kannalta tärkeää on, että 
osallistujalla on e-avustaja, potilaiden eritasoiseen 
toimintaan mukaudutaan ja menetelmät ovat joustavia.

Löytyi joitakin tekijöitä jotka vaikeuttivat 
etäarviota, mm. puhe- ja äänihäiriö, 
kuulohäiriö, dyskinesia sekä käytös- ja 
emotionaaliset ongelmat.
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Ward 2012b 
Australia 

Soveltuvuus-
tutkimus

Soveltuuko nielemisarviointi 
etäkuntoutukseen, vertailu 
kasvokkain toteutettuun arvioon

Dysfagia (taustalla mm. 
syöpä/neurologinen sairaus), n = 
40, 25-94 v

Videoneuvottelu, web-kamera, läppäri-
tietokone, mikrofoni, kamera, jaettu 
näyttö, internet 128 kbps, e-avustaja, 
klinikalla toteutettu reaaliaikainen 
etäkuntoutus + nauhoitukset 
tapaamisista

Yhtäaikaisesti toteutettu etä ja kasvokkain 
tapahtuva arvio. Arvio: clinical swallowing 
examination (CSE), tyytyväisyys-kysely 
etäpt:lle

Puheterapeuttien yksimielisyys eri tilanteissa 
toteutetuissa arvioinneissa oli hyvä: Oraali-, 
oromotorisista, ja faryngaaleista toiminnoista samaa 
mieltä 75-100%, sopivasta ruoka- ja nestekonsistenssista 
79-100% ja aspiraatioriskistä 79-100%. Nielemisarvio 
vaikuttaa olevan validi ja reliaabeli toteutettuna 
videoneuvottelun välityksellä. Etäterapeutti oli 
tyytyväinen videoneuvotteluun ja piti laitteita 
helppokäyttöisinä.

Etäpuheterapeutin kyselyn mukaan 15% 
potilaista etämenetelmä ei ollut riittävä 
arviointiin äänen ja videon laatuun liittyvien 
haasteiden vuoksi.

Constantinescu 
2011 Australia

RCT Tutkia LSVT-etäkuntoutuksen 
validiteettia ja reliabiliteettia 
Parkinson-kuntoutujilla, vertailu 
etäkuntoutuksen ja kasvokkain 
toteutetun kuntoutuksen välillä

Parkinson, lievä-keskivaike 
hypokineettinen dysartria, n = 
34, ikä 54-85 v

videoneuvottelu, internetyhteys 128 
kbps, web-kamera, kuuloke-mikrofoni, 
akustinen puheprosessori. Klinikalla 
toteutettu. reaaliaikainen + nauhoitetut 
videot tapaamisista

LSVT-menetelmä äänen voimakkuuden ja 
puheen ymmärrettävyyden kehittämiseen. 
60 min x 4/vk, 4 vk:n ajan joko etänä tai 
kasvokkain toteutettu kuntoutus. Arviot: 
äänen akustiset omimnaisuudet, puheen 
ymmärrettävyys, tyytyväisyyskyselyt

Harjoittelussa tapahtui merkitsevää edistymistä 
akustisissa mittauksissa, äänenlaadussa ja puheen 
ymmärrettävyydessä. Ryhmien välillä ei ollut 
merkitsevää eroa tuloksissa. LSVT onnistui 
videoneuvottelun välityksellä, se oli helppokäyttöinen ja 
käyttäjäystävällinen, ja osallistujat olivat erittäin 
tyytyväisiä. Etäkuntoutus näyttää olevan validi ja 
reliaabeli Parkinson-kuntoutujille, joilla on 
hypokineettistä dysartriaa.

Joitakin ongelmia oli ajoittain nettiyhteydessä, 
raportit äänen ja kuvan laadusta vaihtelivat. 
Auditiivinen palaute kuntoutujalle ei ollut 
mahdollista etätapaamisissa, kasvokkaisissa 
tapaamisissa käytössä oli kasettinauhuri.

Dechene 2011 
Kanada

Soveltuvuus-
tutkimus, ei 
kontrolliryhmää.

Tarkastella etäkuntoutuksen 
soveltuvuutta afasian anomian 
kuntoutukseen kotona

Afasia, anomia, n = 3, 65 v+ Videoneuvottelulaitteisto (Tandberg), 
kosketusnäyttö tabletti PC,  
reaaliaikainen etäkuntoutus 
(muutamalla ekalla kerralla toinen pt 
läsnä asiakkaan kotona, koska 
pilottitutkimus)

2 x vk, 6 vk:n ajan, yht. 12 kertaa. 
Nimeäminen (Harjoitellut A-stimulit ja 
harjoittelemattomat B-kontrollistimulit). 
Arviot: nimeämiskuntoutuksen 
vaikuttavuus ja tyytyväisyyskysely

Osallistujien nimeämistaidot kehittyivät harjoitelluissa A-
stimuleissa. Nimeämisen kuntoutus oli tehokasta, ja 
osallistujat erittäin tyytyväisiä kuntoutukseen 
videoneuvottelun välityksellä. Etäkuntoutus näyttää 
sopivan neurologisten kielihäiriöiden kuntoutukseen.

Asiakkaalla käytössä kaksi ruutua (toinen 
etäyhteyttä varten ja toinen materiaaleja 
varten), joka häiritsi osin keskittymistä.

Furr 2011 USA Ei varsinainen 
tutkimus, raportti 
etäkuntoutuksen 
mahdollisuuksista ja 
kokemuksista huuli-
suulakihalkio 
kuntoutujien kohdalla

Kuvailla kehitysmaissa 
toteutunutta 
etäarviointia/kuntoutusta, jota 
toteutetaan henkilöille joilla 
suulakihalkio

Suulakihalkio, n = 13, 4-24 v Videoneuvotteluohjelmisto iChat, web-
kamera, mikrofoni, kuuloke-mikrofoni, 
e-avustaja, lisälaite: USB-connected 
handheld digital
scope, internetyhteys 3mbps, klinikalla 
toteutettu, reaaliaikainen etäkuntoutus

Puheen arviointi ja/tai kuntoutus, n. 15-25 
min/kerta

Asiakkaat hyväksyivät etämenetelmän ja edistymistä 
tapahtui puheen ymmärrettävyydessä ja 
hyper/hyponasaalisuudessa. Mahdollinen kielimuuri tai 
vuorovaikutuksen virtuaalisuus ei haitannut arvioinnin 
tehokkuutta.

Malandraki 
2011, USA

Kohorttitutkimus Tarkastella etämenetelmän 
soveltuvutta ja hyödyllisyyttä 
nielemisen arvioinnissa 
(fluoroskopiassa)

Aivoverenkierronhäiriö tai pää-
/kaulasyöpä n = 32, 50-75 v

räätälöity etämenetelmä nielemisen 
arviointiin (TESS=teledynamic 
evaluation software system), 
puhelinyhteys, toteutettu sairaalassa, e-
avustaja läsnä, reaaliaikainen 
etäkuntoutus + tapaamisista 
nauhoitukset

Orofaryngeaalinen nielemisen arviointi 
(fluoroskopia), arviointi etänä ja 
kasvokkain peräkkäin satunnaisessa 
järjestyksessä, arviot: nielemisen vaikeus, 
penetraatio/aspiraatio, hoitosuositukset.

Kasvokkain ja etänä toteutetut arviot olivat hyvin 
verrattavissa toisiinsa. Etäarviointi näyttää olevan 
hyödyllinen ja soveltuva nielemisen arviointiin, hyvä 
kaukana asuville ja niihin maihin joissa ei 
"nielemisspesialistia".

Haasteita etäarvioinnissa ovat mm. 1-2 s 
viiveet videossa ja kuvan laadussa.

Mashima 2011, 
USA

Yhteenveto useista 
tutkimuksista

Etäkuntoutuksen 
soveltuvuudesta ja hyödyistä 
ääniterapiassa ja nielemisen 
arvioinnissa

Dysfagia, äänihäiriö, PD, 
dysartria, pään/kaulan alueen 
leikkauksista johtuvat 
puheongelmat

Käytössä videoneuvottelu, 
videopuhelin. Tarvittavia lisälaitteita: 
digitaliinen 
otoskooppi/endoskooppi/fluoroskoopp
i, dokumenttikamera.

Lukuisia Tehdyissä tutkimuksissa nielemisen arviointi ja 
ääniterapia etänä olivat verrattavissa kasvokkain tehtyyn 
arviointiin ja kuntoutukseen. Etämenetelmä on 
äänihäiriöiden kuntoutukseen sopiva, koska 
kuntoutuksen tiheys/intensiteetti saadaan korkeaksi. 
Kliininen vaikuttavuus ja tyytyväisyys (terapeutin ja 
asiakkaan) ovat olleet positiivisia. Etäkuntoutus 
potentiaalinen vaihtoehto, etenkin silloin kun 
terapeuteista on pulaa.

Ei sovi jos tarvitaan fyysistä kontaktia (esim. 
palpaatio), visuaalisen ja äänisignaalin oltava 
riittävä
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Rende 2011, 
USA

3 tapaus-tutkimusta Selvittää etäkuntoutuksen 
soveltuvuutta afasia-
kuntoutujille (eri 
kuntoutusohjelmia)

Afasia, n = 9; 1. n = 1, 2. n = 7, 3. 
n = 1 -> globaaliafasia)

Eri videoneuvotteluohjelmistot. 1: 
gmail video call sekamalli 
(reaaliaikainen etäkuntoutus + 
kasvokkain käynti joka toinen) 2: 
ooVoo, kannettava tietokone, kamera, 
mikrofoni reaaliaikainen 3: Skype, 
kannettava tietokone, sähköposti, e-
avustaja reaaliaikainen

1: puheen muokkaus (accent modification 
program), kotiharjoitukset 13 x yht. 13 vk. 
2: puheilmaisun harjoittelu (Constraint 
Induced language Therapy, CILT-
menetelmä), 4 x/vk, 3 h/pv. 2 osallistujaa 
yhtäaikaa. Arviot: WAB, Boston, Cinderella-
story, Action. 3: 1 x 60 min/vk, 2 
lukukautta

Tutkimus 1: 72 % saavutti terapiassa kohdeäänteet, 45 % 
lausetasolla. Tutkimus 2: 57 % osallistujista oli 
merkitsevää edistymistä verbaalisessa kielentuotossa, ja 
ihmissuhteet lisääntyi. Tutkimus 3: Jargon väheni ja 
kyllä/ei -vastausten luotettavuus parani 0->86-88%. 
Etäkuntoutus näyttää olevan potentiaalinen afasia-
kuntoutujalle.

Tutkimus 3. Satunnaisia teknisiä ongelmia 
ilmeni ja 3 sekunnin viivettä.

Theodoros 
2011, Australia

Kirjallisuus-
katsaus

Kuvailla etämenetelmien hyötyjä, 
haasteita, tulevaisuuden 
näkymiä, osoittaa etäterapian 
validiteettia ja reliabiliteettia 
aikuisneurologisten 
kommunikaatihäiriöiden, 
äänihäiriöiden yms 
kuntoutuksessa

Useita erilaisia aikuisneurologisia 
häiriöitä sekä äänihäiriö, änkytys, 
kielihäiriö, dysfagia, artikulaatio 
jne.

Käytettyjä etälaitteita/ohjelmia: 
puhelin, videopuhelin, videoneuvottelu, 
digitaaliset avustajat, 
tietokoneohjelmia

Arviointi ja kuntoutus Etäkuntoutuksella on potentiaalia tarjota valideja ja 
kustannustehokkaita palveluita kommunikaatio- ja 
nielemishäiriöisille asiakkaille tasapuolisesti. 
Etämenetelmän käyttö optimoi kuntoutuksen 
ajoituksen, intensiteetin ja jaksottamisen. 
Etämenetelmien käyttö voi parantaa hoidon laatua. 
Taitojen yleistyminen on parempaa kun kuntoutus 
tapahtuu omassa ympäristössä, toiminnalliset tulokset 
olleet hyviä ja tyytyväisyys suuri.

Haasteita ovat mm. asenteet, koulutus, 
teknologogiayhteydet ja korvaukset.

Tsanas 2011, 
UK

Tarkastella Parkinsonin taudin 
etenemisen seuraamisessa 
puhetestejä (monitorointi, ei 
diagnosointi) ilman 
klinikkakäyntejä

Idiopaattinen parkinsonin tauti, n 
= 42, 36-85 v, (laajasta 
tietokannasta)

Etämonitorointi, tietokone, mikrofoni, 
digitaalinen avustaja (at-home testing 
device = AHTD),kuntoutuja toteuttaa 
testit itsenäisesti kotoa ajasta 
riippumaton etäkuntoutus

Parkinsonin taudin 
monitorointimenetelmä (Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale = UPDRS). 
Asiakas tekee kotona nauhoituksen, USB-
tikulla puheterapeutille analysoitavaksi. 6 
kk ajan, viikottaiset testit.

Etänä toteutettuna monitorointimenetelmä oli tarkka, 
käyttökelpoinen, tehokas.

Wainer 2011, 
USA

Kirjallisuus-
katsaus vertais-
arvioiduista 
tutkimuksista, 
n = 14

Yhteenvetoa tutkimuksista, joissa 
on käytetty tietokoneohjelmia tai 
virtuaalimaailmaa 
kommunikaatiotaitojen 
kuntoutuksessa henkilöillä, joilla 
autismin kirjon häiriöitä

Autismin kirjon häiriöt, 
3-40 v

Ajasta riippumattomat 
tietokoneohjelmat ja 
virtuaalitodellisuuden pelit

Erilaisia kuntoutusmenetelmiä kielen, 
tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen 
harjoitteluun

Yleisesti harjoitelluissa taidoissa (sosiaaliset taidot, 
tunteet, kommunikaatio jne.) tapahtui edistymistä. 
Taitojen yleistymisessä oli vaihtelua. Mikäli käytettiin 
vertailuryhmiä, ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa 
tuloksissa tai tietotekniikkaryhmä suoriutui 
kontrolliryhmää paremmin. Ohjelmat olivat riittävän 
yksinkertaisia itsenäiseen käyttöön. Tietotekniikan 
hyödyntäminen autismin kirjon häiriöiden 
kuntoutuksessa vaikuttaa lupaavalta.

Etäkuntoutuksen tehokkuudesta tässä 
yhteydessä vasta rajallisesti näyttöä.

Carey 2010, 
Australia

RCT Arvioida, onko etänä toteutettu 
Camperdown-ohjelma yhtä hyvä 
kuntotusvaihtoehto aikuisille 
änkyttäjille kuin kasvokkain 
toteutettuna

Änkytys, n = 40 (20 vs. 20), 18 v+ puhelin
sekamallin etäkuntoutus; puhelin + 
ääninauhoitukset

Camperdown-änkytysohjelma. 
Kotiharjoituksia. Arvio: änkytyksen määrä, 
vaikuttavuus (aika), puheen luonnollisuus, 
oma arvio, tyytyväisyys.

Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa änkytyksen 
määrässä. Etäryhmällä vähemmän kuntoutukseen 
käytettyä aikaa (221 min), tulokset säilyivät 12 kk 
seurannassa. Osallistujat kokivat etäkuntoutuksen 
helpoksi. Camperdown-ohjelma vaikuttaa olevan 
tehokas, sopiva ja toteuttamiskelpoinen vaihtoehto 
aikuisten änkyttäjien kuntoutukseen etänä.

Constantinescu 
2010a, 
Australia

Tapaustutkimus Selvittää LSVT-
ääniterapiamenetelmän 
soveltuvuutta ja käytettävyyttä 
etäkuntoutuksessa

Äänihäiriö, idiopaattiinen 
Parkinsonin tauti n = 1, 65 v

PC-koneella toimiva 
videoneuvotteluohjelmisto kotona, 
128kbit/s internetyhteys

LSVT-menetelmä, 16 x etäkuntoutusta Kuntoutuja edistyi merkitsevästi puheäänen 
voimakkuuden ylläpitämisessä sekä äännön kestossa. 
Huomattavia positiivisia muutoksia myös honotuksen ja 
karheuden väheneminen sekä puheen 
ymmärrettävyydessä. Asiakas hyvin tyytyväinen 
etäkuntoutukseen, jatkossa toivoisi etäkuntoutusta 
vaikka kasvokkaista kuntoutusta olisi saatavilla. LSVT 
näyttäytyy soveltuvan ja olevan vaikuttava 
etämuodossa.

Internetyhteydessä, kuvan ja äänen laadussa 
muutaman kerran haasteita.
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Constantinescu 
2010b, 
Australia

Soveltuvuus-
tutkimus

Selvittää etäkuntoutuksen 
soveltuvuutta Parkinsonin tautiin 
liittyvien puhe- ja äänihäiriöiden 
arvioinnissa

Parkinson, hypokineettinen 
dysartria, n = 61, 52-89 v

Videoneuvottelu, 128 kbps 
internetyhteys, klinikalla toteutettu, 
sekamalli (reaaliaikainen + tapaamisien 
videoiden perusteella tehtiin tulkintoja 
sillä heikko yhteys esti sen 
reaaliaikaisessa tapaamisessa)

Kaksi puheterapeuttia arvioi yhtäaikaisesti, 
kasvokkain ja videoneuvottelun 
välityksellä. Arvio: artikulaatio, 
oromotoriset funktiot, akustiset 
mittaukset, puheen ymmärrettävyys, 
tyytyväisyyskysely

Puheterapeutit olivat 80 % samaa mieltä ääni-, 
oromotoriikka, artikulaatio-, ja ymmärrettävyysarvioissa. 
Etäarviointi vaikuttaa olevan validi ja reliaabeli ääni- ja 
puhehäiriöiden arviointiin Parkinson-kuntoutujilla. 
Osallistujat olivat myönteisiä etäarviota kohtaan, ja 
pitivät sitä käyttäjäystävällisenä.

Kaikki mittausparametrit eivät saavuttaneet 
hyväksyttävää yksimielisyyttä tilanteiden välillä 
tiukemmassa analyysissa. Haasteita aiheuttivat 
mm. äänenlaatu, valot/varjot, web-kameran 
tarkentamisen puuttuminen, häiriöäänet ja 
ääniviivästymät. Ongelmat korostuivat vaikea-
asteisen dysartrian kohdalla.

Halpern 2010, 
USA

terapia kasvokkain vs. 
LSVT Companion 
kotona

arvioida LSVT Companion 
soveltuvuutta Parkinson-
potilaiden kuntoutukseen

Parkinson, hypokineettinen 
dysartria, n = 16 (immediate n = 
8, delayed n = 8 + historical n = 
13), immediate-ryhmä sai 
kuntoutusta 1 x kk ajan, jonka 
aikana delayed-ryhmä ei saanut 
kuntoutusta ja toimivat ei-
kuntoutus verrokkeina. Delayed-
ryhmä sai 1 kk kuntoutuksen 
arviointijakson jälkeen. 
Kasvokkaisesta kuntoutuksesta 
historical-verrokkiryhmä on 
aiemmasta tutkimuksesta.

Lee Silverman Voice Treatment 
Companion (kotiharjoittelu), LSVT 
LOUD sekamalli (ajasta riippumaton 
etäkuntoutus + kasvokkain tapaamiset)

Ääniterapia 60 min x 4 x/vk, yht 16 x (9 x 
LSVT LOUD terapiaa kasvokkain, 7 x 
Companion kotona itsenäisesti). 
Tavoitteena äänenlaadun ja puheen 
voimakkuuden parantaminen. Arviot: Alku-
, loppu ja 6 kk seuranta, akustiset 
mittaukset, havainto, ääni- ja 
puheluokitus, Voice Handicap Index.

Osallistujat pystyivät itsenäisesti käyttämään LSVT-
Companionia kotona ja pitivät sitä hyödyllisenä. 
Merkitsevää edistystä äänenpainetasossa, verrattavissa 
kasvokkaisen kuntoutuksen verrokkeihin. Myös 
äänenlaatu koheni. LSVT-Companion näyttää soveltuvan 
etänä toteutettuna Parkinson-potilaille, joilla 
hypokineettistä dysartriaa.

Koettu haitta äänen ongelmista (Voice 
Handicap Index) ei muuttunut kuntoutuksen 
myötä. Tutkijat ehdottavat, että Parksinon 
kuntoutujan voi olla vaikea havaita omia 
haasteita äänessään lähtötasolla.

Lasker 2010, 
USA

Tapaustutkimus Selvittää kehittääkö 
etäkuntoutus puheentuottoa 
henkilöllä, jolla on vaikea 
apraksia

vaikea apraksia, keskivaikea-
vaikea afasia, n = 1, 28 v

Videoneuvotteluohjelmisto skype, 
klinikalla/kotona, sekamallin 
etäkuntoutus (reaaliaikainen + 
puhelaite-kotiharjoitukset)

2 x/vk etänä + 2 x/vk kasvokkain. 
Menetelmänä motor learning guided 
approach (=  MLG), kotiharjoittelu 
puhelaitteella 15 min/pv, yht. 12 kk, 50 
min/x, 4 x/vk

Edistystä tapahtui verbaalisessa tuotossa, puheen 
luonnollisuudessa ja ymmärrettävyydessä. Tulokset 
olivat samanlaisia etä- ja kasvokkaisessa kuntoutuksessa. 
Osallistuja arvosti sitä, ettei tarvinnut matkustaa ja 
osallistuisi terapiaan etänä uudestaan. Tämän 
tutkimuksen menetelmä on tehokas ja soveltuu 
etäkuntoutukseen. Etäkuntotutus voi olla yhtä tehokasta 
kuin kuntoutus kasvokkain.

Osallistujan mielestä etäharjoittelu oli 
raskaampaa kuin kasvokkainen harjoittelu 
teknisten ongelmien vuoksi.

Swanepoel 
2010, Pohjois-
Afrikka

Systemaattinen 
kirjallisuus-
katsaus vertais-
arvioiduista 
tutkimuksista

Yhteenveto audiologian ja 
etäkuntoutuksen tutkimuksista

Kuulovamma, tinnitus, CI, 
aikuisia ja lapsia

Reaaliaikainen, ajasta riippumaton, 
sekamalli

Lukuisia; seulonta, arviointi, kuntoutus, 
ohjaus

Etänä toteutettu tinnituskuntoutus, neuvonta, seulonta, 
kuulovamman vahvistaminen ja diagnosointi on 
reliaabelia ja vaikuttavaa verrattuna perinteisiin 
menetelmiin.

Potilaiden kokemuksista tarvitaan lisää tietoa, 
koska niistä on saatu erilaisia tuloksia.

Waite 2010, 
Australia

Soveltuvuus-
tutkimus

Tarkastella lasten kielihäiriöiden 
arviointimenetelmän sopivuutta 
etäkuntoutukseen

Lievästä merkittävään 
kielihäiriöön tai ei vielä arvioitu, 
mutta epäily kielihäiriöistä, n = 
25, 5-9 v

Videoneuvottelu, räätälöitu 
etäkuntoutusjärjestelmä, 
reaaliaikainen, internetyhteys 128 kbs, 
nauhoitukset

Pt-arviointi etänä ja kasvokkain 
yhtäaikaisesti. 4 osiota standardoitusta 
testistä (Clinical Evaluation of Language 
Funadamentals, CELF-4)

Etänä toteutetut arvioiden tulokset eivät poikenneet 
merkitsevästi kasvokkain toteutetuista 
arviointituloksista. Tulosten mukaan etäkuntoutus 
soveltuisi lasten kielen arvioimiseen.

Muutamia teknisiä haasteita kuten heikohko 
internetyhteys ja siitä johtuvat äänen 
katkokset. Kosketusnäytön mahdollisuus 
tallentaa vain yksittäinen vastaus.

Hill 2009a 
Australia

Soveltuvuustutkimus Soveltuuko etäkuntoutus 
apraksian arviointiin

Apraksia, +lievä-keskivaikea 
afasia (taustalla 
aivoverenkierronhäiriö) n = 11, 
16-78 v

Räätälöity videoneuvotteluohjelmisto, 
2 web-kameraa ,kuulokkeet, 
internetyhteys 128 kbit/s. Sairaalassa 
toteutettu, reaaliaikainen + nauhoitetut 
videot tapaamisista

Yhtäaikainen pt-arviointi etänä ja 
kasvokkain. Apraxia Battery for Adults, 
ABA-2. Asiakastyytyväisyyskysely.

Arviossa kasvokkain ja etänä ei ollut merkitseviä eroja. 
Osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä etäarviointiin. 
Puheterapeuttien yksimielisyys apraksian vaikeusasteen 
arvioinnisa oli korkea, 90,91%. Etäkuntoutus soveltuu 
apraksin arvioimiseen.

Vaikean apraksian kohdalla kasvokkain tehty 
arviointi saattaa olla parempi. Ongelmia 
aiheuttivat mm. se, ettei kirjoittaminen ollut 
mahdollista, äänen- ja kuvanlaatu ja 
internetyhteys.
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Hill 2009b 
Australia

Soveltuvuus-
tutkimus

Tarkastella dysartrian arvioinnin 
reliabilitettia ja validiteettia 
etäkuntoutksessa

Dysartria, (taustalla 
aivoverenkierronhäiriö/aivovam
ma) n = 24, 16-78 v

Räätälöity videoneuvottelu, 
nauhoitukset ja ruudun jako, 
reaaliaikainen, internetyhteys 128 kpbs

Dysartria-arvioinnit sekä standardisoiduilla 
testeillä ja epävirallisilla 
arviointimenetelmillä yhtäaikaisesti 
kasvokkain ja etänä, 
asiakastyytyväisyyskysely

Ei merkitseviä eroja löydettävissä kahden 
arviointitilanteen välillä. Korkea asiakastyytyväisyys 
etäarviointiin.

Aikaisemman tutkimuksen haasteena heikon 
internetyhteyden aiheuttamat katkokset 
äänessä ja kuvassa ratkaistiin lataamalla 
ennakkoon materiaalit esitettäväksi. Tämä 
pidensi arvioihin kuluvaa aikaa ja luonnollista 
kulkua, heikentävä vaikutus mahdollisesti 
kuntoutujan keskittymiseen.

Kairy 2009, 
Kanada

Systemaattinen 
kirjallisuus-
katsaus

Yhteenveto etäkuntotuksen 
kliinisistä tuloksista, prosesseista, 
kustannuksista. Etäkuntoutuksen 
hyödyntäminen 
terveydenhuollossa ja 
vaikuttavuuden arviointi

Mm: neurologia, 
sydän/selkäydinvamma, änkytys, 
äänihäiriö (huom. muutakin kuin 
puheterapiaa), lapsia ja aikuisia

Videoneuvottelu, videopuhelut Kuntoutus ja seuranta Etäkuntoutuksen tulokset ovat positiivisia, ja tulokset 
ovat samanlaisia tai jopa parempia kuin perinteisessä 
kasvokkain tapahtuvassakuntoutuksessa. Tyytyväisyys 
etämenetelmiin on korkea (asiakkailla korkeampi kuin 
terapeuteilla), osallistuminen hyvä, potentiaalinen 
säästöihin. Todisteet etäkuntoutuksen tehokkuudesta ja 
vaikuttavuudesta lisääntyvät, mutta tarvitaan lisää 
tutkimusta.

Konsultointi voi viedä enemmän aikaa 
etäkuntoutuksessa.

Manheim 
2009, USA

Delayed treatment 
design

Tarkastella keskustelutaidoissa 
tapahtuvia muutoksia kotona 
toteutetun etäkuntoutuksen 
jälkeen afasia-kuntoutujilla

Krooninen afasia, n = 20, 26-78 v Aphasia Scripts-tietokoneohjelma, jossa 
harjoitellaan pt:n kanssa suunniteltu 
keskusteluskripti. Ohjelmassa avatar 
antaa palautetta ja ohjausta. Aluksi 
runsaasti vihjeitä, vähennetään 
vähitellen. Kannettava tietokone. 
sekamalli (ajasta riippumaton 
etäkuntoutus + kasvokkain)

Kasvokkain tapaamiset pt:n kanssa 
aloituskäynnit 5 x, sen jälkeen 9 vk:n 
intensiivinen kotiharjoittelu 
tietokoneohjelmalla 30 min/pv, pt:n 
viikoittainen seuranta kasvokkain. Arviot 4 
x: Communication Difficulty (CD)
subscale of the Burden of Stroke Scale 
(BOSS).

Itsearvioitu puhumisen vaikeus väheni merkitsevästi. 
Tulokset pysyivät seurannan aikana. Tulokset 
kotiharjoittelusta tietokoneella afasiapotilailla 
positiivisia,mutta lisätutkimusta tarvitaan.

Pieni otos, suuntaa-antava tulos. Tulokset 
perustuvat kuntoutujien omaan arvioon, ei 
kliinisiä testejä.

Reynolds 2009 
USA

Kirjallisuus-
katsaus, n = 62

Arvioida etämenetelmiä 
kuntoutuksessa ja arvioinnissa 
puheterapiassa

Mm. neurologisia häiriöitä, 
äänihäiriö, artikulaatio, änkytys, 
lapsia ja aikuisia

Videoneuvottelu yleisin (ei välttämättä 
sovi kaikille häiriötyypeille, näyttä 
sopivan ainakin artikulaatioon ja 
änkytykseen), puhelin, personal digital 
assistant, videpuhelin, satelliitti

Lukuisia Korkealaatuisissa tutkimuksissa (5 kpl) aikuisilla: 
etäkuntoutus ja kasvokkain tapahtuva kuntoutus ovat 
verrattavissa toisiinsa, mutta etäkuntoutus ei voi korvata 
täysin perinteistä kuntoutusta vaan täydentää sitä.

Kahdessa tutkimuksessa epäselvät tulokset: 
etäkuntotus vei enemmän terapeutin aikaa, 
teknologian opettaminen vaikeaa 
(alkuperäiskansa australiassa). Lisätutkimusta 
tarvitaan.

Ward 2009, 
Australia

Vertailututkimus Arvioida alaryngeaalista (= 
tuotettu muulla kuin 
kurkunpäällä) puhetta ja 
nielemistä etänä

Laryngektomia potilaita, n = 10 Räätälöity videoneuvottelu, 
reaaliaikainen, nauhoitukset

Verrattiin nielemisen, puheen ja 
kommunikoinnin arvioita 
(oraalimotoriikka, puhe, nieleminen ja 
stoma) kasvokkain ja etänä, jotka tehtiin 
yhtäaikaisesti 2 puheterapeutin toimesta

Verrattavissa olevat menetelmät, ei merkitseviä eroja 
arviointitilanteiden välillä. Puheterapeutit ja asiakkaat 
hyvin tyytyväisiä.

Cherney 2008, 
USA

Tapaustutkimus Kuvailla tietokoneohjelman 
käyttöä keskusteluskriptien 
kotiharjoittelussa henkilöillä, 
joilla on afasia

Afasia + kognitiivinen vaje, n = 3, 
50-75 v

Aphasia Script -tietokoneohjelma, 
yksilöllisesti räätälöity, avatar ohjaa ja 
antaa palautetta, sekamalli (ajasta 
riippumaton etäkuntoutus + viikottaiset 
kasvokkain tapaamiset)

3 skriptiä kehiteltiin jokaiselle (3 
vk/skripti). Tavoite kotiharjoittelua 30 
min/pv, 9 vk:n ajan (aikatavoite ei aina 
täyttynyt), viikoittain tapaaminen pt:n 
kanssa kasvokkain

Tuloksissa oli vaihtelua: 2/3 osallistujaa edistyi 2 
skriptissä, 1 osallistujalla ei tapahtunut muutosta. 
Yleisesti tapahtui edistystä verbaalisessa 
kommunikaatiossa, muissa tilanteissa. Osallistujat olivat 
tyytyväisiä ohjelmaan. Tietokoneella tehty 
keskusteluskripti-harjoittelu saattaa olla tehokasta 
ihmisille, joilla afasia. Harjoittelu etänä on myös edullista 
ja hyvä lisä kasvokkaiseen kuntoutukseen.

Pieni otos



Sivu 9

Gillam 2008, 
USA

RCT Vertailla eri 
kuntoutusmenetelmiä kielellisen 
ja auditiivisen prosessoinnin 
kuntoutuksessa lapsilla, joilla on 
kielihäiriö

Vaikea ja keskivaikea kielihäiriö, 
n = 216, 6-9 v

Klinikalla toteutettu. 
Etäkuntoutusryhmissä erilaisia 
tietokonepelejä; 1. 7 eri tietokonepeliä, 
joissa harjoiteltiin auditiivista 
prosessointia muokatun puheen avulla, 
2. Auditiivisen prosessoinnin 
harjoittelupelejä mutta ilman 
muokattua puhetta, 3. yleiseen 
oppimiseen liittyviä tietokonepelejä 
ajasta riippumaton etäkuntoutus

1 h 40 min, 5 x vk, 6 vk:n ajan. 4 ryhmää: 1. 
7 peliä, joissa auditiivisen prosessoinnin 
harjoituksia ja muokattua puhetta, 2. 
auditiivisen prosessoinnin harjoitukset, 3. 
oppimista tukevat tietokonepelit, 4. 
kasvokkain tapahtuva laajempi kielellinen 
kuntoutus. Arviot: kielellinen ja 
auditiivinen prosessointi, seuranta 3 kk / 6 
kk.

Kaikissa ryhmissä tapahtui merkitsevää edistymistä. 1. ja 
2. ryhmissä lapset saivat enemmän pisteitä fonologisessa 
tietoisuudessa 6kk seurannassa. 1. ryhmän pelit eivät ole 
tehokkaampia kehittämään kielellisiä taitoja ja 
temporaalista prosessointia kuin interventiot, jotka eivät 
sisällä muokattua puhetta.

Jarvis-Selinger 
2008, Kanada

Kirjallisuus-katsaus, n 
= 225

Tarjota tietoa etämenetelmien 
videoneuvottelun käytöstä 
terveydenhuollossa

Ei mainittu, useilta eri aloilta 
kuten lääketieteen, 
puheterapian, hoitotyön, 
sosiaalityön yms aloilta

Videoneuvottelu Lukuisia Jotta videoneuvottelua voidaan optimaalisesti 
hyödyntää, käytetyn teknologian tulee olla kehittynyttä 
ja luotettavaa, vaaditaan näyttöä menetelmän 
tehokkudesta, varmuutta palvelujen laadusta, 
osallistujien valmiutta tulee arvioida, teknistä tukea 
tulee olla saatavilla, henkilökunnan oltava valmiita 
muutokseen ja käytettäviä protokollia tulee kehittää.

Lewis 2008, 
Australia

RCT Arvioida Lidcombe-
änkytyskuntoutusmenetelmän 
vaikuttavuutta etämuodossa

Lievä-keskivaikea änkytys, n = 22, 
3-6 v 
(9 kuntoutusryhmään, 13 
kontrolliryhmään)

Puhelinyhteys ja ajasta riippumattomat 
menetelmät (videoesimerkit, 
sähköpostiyhteys, puheen 
nauhoitukset)

Lidcombe-menetelmä 8 viikon ajan 
(keskimäärin 49 x), Arviot: änkytyksen 
määrä, vanhempien kyselylomake

Änkytys väheni merkitsevästi etäkuntoutus ryhmässä, 69 
% osallistujista oli vähemmän änkytystä verrattuna 
kontrolliryhmään. Etäkuntoutus on tulosten perusteella 
verrattavissa kasvokkain toteutettuun kuntoutukseen.

Etäkuntoutus vei kolme kertaa enemmän aikaa 
ja rahaa palveluntuottajan näkökulmasta.

Mashima 2008, 
USA

Kirjallisuus-
katsaus, n =  40

Tarkastella etämenetelmien 
käyttöä puheterapiassa

Änkytys, äänihäiriö, 
neurogeeniset 
kommunikaatiohäiriöt, dysfagia, 
lasten puhe- ja kielihäiriöt

Vvideoneuvottelu, videopuhelin, 
videofluoroskopia, 
videoneuvotteluohjelmistot, faksi, 
puhelin jne.

Arviointi ja kuntoutus Videoneuvottelu käyttökelpoinen, tehokas ja 
potentiaalinen tapa tuottaa palveluja syrjäseuduille ja 
sinne missä on pula terapeuteista. Etämenetelmien 
käyttö voi säästää aikaa ja rahaa. Asiakastyytyväisyys on 
yleensä hyvä, ja myös puheterapeutit ovat omaksuneet 
etämenetelmät vaikka ovat olleet aluksi epäileväisiä.

Haasteina ovat mm. se, että aloittaminen 
kallista (välineet) ja eettiset asiat. Lisää 
tutkimusta tarvitaan etäkuntoutuksen 
vaikuttavuudesta ja kustannuksista.

Theodoros 
2008a, 
Australia

Vertailututkimus Selvittää soveltuuko etänä 
toteutettu kielellinen arviointi 
ihmisille, joilla on afasia

Lievä-vaikea afasia, n = 32, 21-80 
v

Videoneuvottelu, internetyhteys 128 
kbits/s, kosketusnäyttö, nauhoitukset, 
reaaliaikainen etäkuntoutus

Kaksi eri puheterapeuttia arvioi 
yhtäaikaisesti kasvokkain ja etänä. 
Standardisoidut arviot: Boston Diagnostic 
Aphasia Evaluation (BDAE-3), Bostonin 
nimeämistesti (BNT), 
asiakastyytyväisyyskysely

Arvioinnissa ei ollut eroja tilanteiden välillä. Afasian 
diagnosoinnissa oli 90,6 %:n yksimielisyys. Osallistujat 
olivat hyvin tyytyväisiä etämenetelmään (mukavuuteen, 
äänen- ja kuvanlaatuun). Afasian tyyppi ja vaikeusaste 
voidaan arvioida luotettavasti etänä ja on verrattavissa 
kasvokkain tehtyyn arviointiin.

Vain 60 % osallistujista piti etäarviointia 
helpompana vaihtoehtona kuin kasvokkain 
toteutettua. Heikohko internetyhteys vaikutti 
kuvan ja äänen laatuun.

Theodoros 
2008b, 
Australia

Yhteenveto etä-
kuntoutuksesta

Yhteenveto etäkuntoutuksen 
hyödyistä ja haasteista 

Puheterapian alalta: lapset 
(änkytys, kielihäiriö), aikuiset, 
nielemis- ja 
kommunikaatiovaikeudet (esim. 
afasia, dysartria, Parkinson)

Videopuhelin, videoneuvottelu, 
virtuaalimaailma,

Arviointi, kuntoutus, konsultointi Etäkuntoutuksella on saatu positiivisia 
kuntoutustuloksia, ja kuntoutus etänä ja kasvokkain ovat 
verrattavissa toisiinsa. Etäkuntoutuksella on potentiaalia 
vaikuttaa merkitsevästi kuntoutuksen tulokseen, 
todisteet vaikuttavuudesta lisääntymässä. Etäkuntoutus 
on hyvä kaukana asuville, fyysisesti ja ekonomisesti 
alakynnessä oleville, ja hoidon laatu voi parantua, kun 
kuntoutuksen ajoitus/intensiteetti/kesto voidaan 
optimpoida asiakkaalle.

Haasteita aiheuttavat mm. terapeuttien 
asenteet, protokollat, vähäiset työkalut 
etäarviointiin/kuntoutukseen, luvat/lait sekä 
potilaiden sopivuus/sopimattomuus 
etäkuntoutukseen.

Styles 2008 UK Kyselytutkimus Tarkastella AAC-palveluiden 
tarjoamista etänä

12 ryhmää (AAC:tä käyttävä 
asiakas, arvioiva pt, 
lähihenkilö/lähipt)

Videoneuvottelu 768 kbit/s, 
reaaliaikainen

AAC-arviointikäynti sekä 6 ryhmällä lisäksi 
siitä seurannut ohjauskäynti, 
asiakastyytyväisyyskyselyt

AAC-palveluita voidaan tarjota tehokkaasti 
videoneuvottelulaitteiden välityksellä. Asiakkaat olivat 
88 % tyytyväisiä arviointitilanteeseen etänä ja 
etäohjauskäyntiin tyytyväisyys oli 95 %

Puheterapeutien kyselyissä kävi ilmi, että pt:t 
olivat asiakkaita paljon kriittisimpiä 
etäarvioinnista ja sen toteuttamisesta
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Tindall 2008, 
USA

Vertailututkimus Tarkastella LSVT-
äänikuntoutuksen soveltuvuutta 
etäkuntoutukseen

Idiopaattinen Parkinsonin tauti, 
dysartria, n = 24

Videopuhelimet kuntoutujien kotiin, 
reaaliaikainen

LSVT-ääniterapia menetelmä, 4 vk:n ajan 
päivittäin. Verrattua etäkuntoutuksena 
toteutetttua ja kasvokkain toteutettua 
kuntoutusta.

Asiakastyytyväisyyksien mukaan videopuhelimien 
välityksellä toteutettuun LSVT-ääniterapiaan oltiin hyvin 
tyytyväisiä. Etäkuntoutusmuoto säästi kuntoutujilta 
aikaa ja rahaa.

Brundage 
2007, USA

Katsaus VR:n 
soveltuvuudesta 
kuntoutuksessa

Kuvailla VR:n hyötyjä 
kuntoutuksessa aikuisille, jotka 
änkyttävät

Änkytys (lievästä vaikeaan), vaihe 
1: n = 20, 20-50 v. Vaihe 2: 10 
änkyttäjää, 10 kontrollia. Vaihe 
3: kaikki edellä olevat

Virtuaalinen todellisuus Änkytyskuntoutusmenetelmät Vaihe 1: Haastava ja helppo haastattelu, haastavassa 
haastattelussa oli enemmän änkytystä kuin neutraalissa, 
ja änkytys esiintyi samanlaisena tosielämässä ja 
virtuaalitodellisuudessa. Vaihe 2: Haastattelu live ja VR-
yleisölle, Ei eroja VR:ssä, kun haastava/neutraali yleisö, 
ei eroja tosielämässä ja virtuaalimaailmassa, ei 
myöskään kontrolleilla. Vaihe 3: fysiologiset 
tuntemukset, VR koettiin realistisena. VR on validi ja 
potentiaalinen työkalu änkytyksen systemaattiseen ja 
kontrolloituun arviointiin ja kuntoutukseen.

Palmer 2007, 
UK

Vertailututkimus Vertailla kasvokkaisen 
kuntoutuksen ja 
etäkuntoutuksen vaikutuksia 
kuntoutujilla, joilla on dysartria

Pitkäkestoinen, stabiili dysartria, 
n = 7, 36-80 v

Tietokoneohjelma, pt räätälöi 
yksilöllisesti tavoitteet, sekamallin 
etäkuntoutus (kasvokkain + 
tietokoneohjelma harjoittelua kotona), 
kaikki arviot ja kuntoutus toteutettu 
kotona

ABAC/ACAB: A = 6 vk ei kuntoutusta, B = 6 
vk kasvokkaista kuntoutusta + 
kotiharjoittelu (paperitehtävät), C =  6 vk 
tietokoneharjoittelua (yhdessä pt:n kanssa 
ja itsenäisesti kotiharjoitteluna), 40-60 
min/vk

Osallistujilla puhe koheni, artikulaation tarkkuus, 
respiraation kontrolli ja prosodiikka koheni. 
Kuntoutukset olivat yhtä tehokkaita. Kuntoutujilla, joilla 
vaikea dysartria tietokoneohjelma oli tehokkaampi kuin 
kasvokkain toteutettu harjoittelu. Tietokone voi olla 
tehokas dysartrian kuntoutukseen, etenkin jos 
terapiresurssit vähäiset ja henkilöllä on vaikea dysartria.

Etäkuntoutus eli tietokoneharjoittelu vei 
enemmän aikaa (37 %) kuin kasvokkain 
toteutettu kuntoutus.

Schröder 2007, 
Saksa

Eksploratiivinen 
tutkimus

Selvittää, kenelle 
afasiakuntoutujalle etäkuntoutus 
soveltuu ja mitkä ovat 
soveltuvuustekijät

Lievä-vaikea afasia, n = 75, 21-83 
v, (49 etäkuntoutusryhmään, 26 
kasvokkain toteutettuun 
kuntoutusryhmään)

EvoCare-tietokoneohjelma, tietokone, 
kosketusnäyttö, sekamalli (kasvokkain 
+ajasta riippumaton etäkuntoutus) 
Etäkuntoutus sis. kasvokkain +itsenäistä 
tietokoneharjoittelua, pt:n ja asiakkaan 
tietokoneet yhteydessä, harjoittelun 
seuraaminen ja muokkaaminen 
mahdollista

EvoCare-etäkuntoutus vs. kasvokkain 
toteutettu kuntoutus. 21-108 päivää 
riippuen kuinka kauan kuntoutuja oli 
klinikalla.

Etäkuntoutukseen soveltuvia kuntoutujia oli 2/3 kaikista. 
Allokaation kannalta oli merkityksetöntä aivovamman 
tyyppi ja laajuus, masennus, sensomotoriset ja 
kongnittiviset puutteet, kun käytettiin EvoCare-
tietokoneohjelmaa. Etäkuntoutus-ryhmällä selkeästi 
enemmän käyntejä (5.7/vko) kuin kasvokkain 
tapahtuvassa kuntoutuksessa (2.3/vko).

9 kuntoutujaa päätti lisänä olevan 
tietokoneharjoittelun kesken tutkimuksen. 5 
kohdalla harjoitukset olivat liian helppoja, 4 ei 
hyväksynyt kuntoutusmenetelmää. 
Tutkimuksen perusteella vain liikuntavaikeus 
etäkuntoutukseen osallistumisen rajoittavana 
tekijänä.

Wu 2007, 
Taiwan

Vaikuttavuustutkimus Tarkastella kotona toteutetun 
tietokoneharjoittelun vaikutuksia 
kuulovammaisten lasten puheen 
tunnistuksen kuntoutuksessa

Kuulovamma, n = 10 
(3 käytössä kuulolaite, 7 käytössä 
sisäkorvaistute), 
5-10 v

Tietokoneohjelma puheen tunnistuksen 
harjoitteluun, toteutettu kotona ajasta 
riippumaton etäkuntoutus

30 min/pv, 5 pv/vk, 10 vk:n ajan, mm. 
äänteiden erotteluharjoituksia, seuranta 
arviot: 1, 2, 4, 8, 10 vk kuntoutuksen 
jälkeen

Merkitsevää edistymistä tapahtui toonien 
(mandariinikiina), vokaalien ja konsonanttien 
tunnistamisessa. Tulokset säilyivät 2kk harjoittelun 
jälkeen. Tietokone-harjoittelu oli ajallisesti sopiva ja 
edullinen. Kohtuullinen määrä auditiivistä harjoittelua 
tietokoneella päivittäin (+minimaalinen määrä 
valvontaa) voi tehokkaasti kehittää kuulovammaisten 
lasten puheen tunnistusta.

Hill 2006, 
Australia

Pilottitutkimus Tarkastella etäkuntoutuksen 
soveltuvuutta dysartrian 
arvioimiseen

Dysartria neurologisissa 
sairauksissa, n = 19

Videoneuvottelu, internetyhteys 128 
kbits, reaaliaikainen + nauhoitetut 
videot ja ääninauhoitukset

Arviointi etänä ja kasvokkain 2-3 päivän 
välillä. Arvioinneissa käytetty dysartria-
arviointimenetelmiä (Frenchay Dysarthria 
Assessment, FDA ja Assessment of 
Intelligibility of Dysarthric Speech), 
nauhoitukset puheesta sekä dysatrian 
vaikeustason arvio.

Arvioinnit kohtasivat 80 % eri tilanteissa, joten 
etäkuntoutuksessa toteutettua arviointia voidaan pitää 
verrattavana kasvokkain toteutettuun arviointiin. 
Asiakastyytyävisyys oli korkea. Motoristen 
puheongelmien arviointi soveltuu etäkuntoutukseen.

Toistettu arviointitilanne. Muutamat FDA-
arviointimenetelmän tuloksista ei vastannut 
toisiaan tilanteiden välillä.
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Cohen 2005, 
UK

RCT Tarkastella tietokoneohjelman 
tehokkuutta kuntoutuksessa 
lapsilla, joilla on kielellinen 
erityisvaikeus

Vaikea-asteinen kielellinen 
erityisvaikeus, n = 77, (ryhmä 1: n 
= 23, ryhmä 2: n = 27, ryhmä 3: n 
= 27), 6-10 v, kontrolliryhmä ei 
saanut kuntoutusta

Tietokoneohjelma, joka suunniteltu 
auditiivisen prosessoinnin harjoitteluun 
ja sisältää muokattua puhetta. Vertailu 
kaupallisiin tietokoneohjelmiin, jotka 
tukevat kielellisiä taitoja, toteutettu 
kotona, ajasta riippumaton 
etäkuntoutus

3 ryhmää: 1. tietokonepelejä, joissa 
painopiste auditiivisen prosessoinnin 
harjoittelussa ja muokatussa puheessa, 
suositus n. 90 min/pv, 5 pv/vk, 6 vk:n ajan, 
2. kaupallisia kielelliseen harjoitteluun 
suunnattuja tietokonepelejä, suositus n. 30 
min/pv, 5 pv/vk, 6 vk:n ajan, ryhmä 3: ei 
kuntoutusta. Kaikki jatkoivat omaa 
puheterapiakuntoutusta tutkimuksen ajan. 
Seuranta 9 vk / 6 kk. Arviot: kielelliset 
arviot.

Kaikkien suoristukset paranivat merkitsevästi, mutta 
tietokoneella harjoittelusta ei ollut lisähyötyä. 
Auditiivisen prosessoinnin harjoitteluun suunnitteltu 
ohjelma paransi lasten taitoja yhdellä kielen osa-alueella 
(kielellinen tietoisuus). Tutkimus ei tue auditiiviseen 
prosessointiin suunnitellun tietokoneohjelman 
tehokkuutta kielellisen erityisvaikeuden kuntoutuksessa.

Lasten meneillään oleva puheterapiakuntoutus 
saattoi vaikuttaa tuloksiin, sillä 
kontrolliryhmäkin edistyi.

Mahendra 
2005, USA

Kliininen raportti 3 
tutkimuksesta, jotka 
poimittu laajemmasta 
systemaattisesta 
kirjallisuus-
katsauksesta

Arvioida tietokone-avusteisen 
kognitiivisen intervention (CACI) 
sopivuuutta dementia-
kuntoutujien kuntoutukseen

Dementia/Alzheimer (lievistä 
keskivaikeisiin kognitiivisiin 
vaikeuksiin), n = 24 (17 
tutkimushkl, 7 verrokkia), 49-90 v

Ajasta riippumaton Tietokoneavusteinen kognitiivinen 
interventio (CACI)

Tietokoneavusteisella interventiolla saatu positiivisia 
muutoksia käytöksessä (esim. tehtävissä tulee 
vähemmän virheitä ja menee vähemmän aikaa). 
Tietokoneavusteisesti interventiosta voi hyötyä 
kuntoutujat, joilla on lievä tai keskivaikea dementia ja 
episodisen muistin ongelmia. Kuntoutujalla oltava kyky 
osallistua interventioon sekä riittävä kuulo, näkö ja 
käden motoriikka.

Rajallisesti tutkittu aihe

Myers 2005, 
Kanada

Tapaustutkimus Kuvailla pään ja kaulan alueen 
syöpien etäkuntoutusta

Pään ja kaulan alueen syövistä 
johtuvat laryngektomiat, n = 3

Videoneuvottelu Rajallisesti raportoitu 3 etäkuntoutuksen 
tapaustutkimusta. Tavoitteena 1. puheen 
ja pysokologisen tuen tarjoaminen, 2. tuen 
sekä ääni- ja nielemisohjauksen 
tarjoaminen, 3. ääniproteesin käyttö ja 
kuntoutus

Todettu etäkuntoutus hyödylliseksi ja lupaavaksi 
menetelmäksi pään ja kaulan alueen syöpiin liittyvässä 
puheterapeuttisessa kuntoutuksessa

Sicotte 2003, 
Kanada

Soveltuvuus-
tutkimus

Änkytyskuntoutuksen 
soveltuvuus etäkuntoutukseen

Vaikea änkytys, n = 6, lapset ja 
nuoret

Videoneuvottelu, reaaliaikainen Kuntoutusmenetelmää ei tarkemmin 
määritelty

Änkytys väheni kuntoutuksen aikana; aloittaessa 13-36 
% änkytystä puheessa ja kuntoutuksen päättyessä 2-26 
% änkytystä puheessa. Osa ylläpiti taitoja vielä 6 kk 
seurannassa, joilloin änkytystä ilmeni 4-32 %. 
Änkytyksen kuntoutus soveltuu etäkuntoutukseen.
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