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KUNTOUTUSLAITOKSEN PUHETERAPIAN NYKYKÄYTÄNNÖT 
 
TÄYTTÖOHJE 

Kyselyssä käytetään henkilöistä, joilla on CP-vamma käsitettä CP-kuntoutuja. Kyselyssä kartoitetaan 
vuosina 2008–2009 Teillä puheterapiaa saaneiden Kelan vaikeavammaisten CP-kuntoutujien tietoja. 
Vastatkaa kyselyyn omaan puheterapiakokemukseenne perustuen. Vastatkaa monivalintakysymyksiin 
rastittamalla sopiva vaihtoehto. Laittakaa lukumääräkysymyksiin numero myös silloin, kun vastauksena 
on nolla. Osa vastausvaihtoehdoista on jaoteltu kuntoutujien iän mukaan: alle 16-vuotiaat ja yli 16-
vuotiaat (ikäryhmä yli 16-vuotiaat pitää sisällään myös 16-vuotiaat). Vastatkaa kyselyyn vain sen ikäryh-
män osalta, josta Teillä on kuntoutujia terapiassa.  

 
 

 

A VASTAAJAN TAUSTATIEDOT  
Aluksi kysytään joitakin yleisiä Teitä ja työkokemustanne kuvaavia taustatietoja. 

1 Onko kuntoutuslaitoksessanne ollut vuosien 2007–2009 aikana Kelan kuntoutuspäätöksellä 
CP-kuntoutujia, jotka ovat saaneet puheterapiapalveluita? 

 Ei.  Vastatkaa kyselyn osioon G mielipiteitä ja kehitysehdotuksia, kiitos. 
 Kyllä.  Vastatkaa koko kyselyyn, kiitos. 

 

2 Vastauspäivämäärä ____/____ 2009 

3 Kuinka monta puheterapeuttia työskentelee tällä hetkellä kuntoutuslaitoksessanne  

yhteensä        _____ puheterapeuttia 

  CP-kuntoutujien parissa      _____ puheterapeuttia 

4 Toimitteko kuntoutuslaitoksessa… 

…työsopimussuhteisena työntekijänä?      kyllä  en 

…ammatinharjoittajana, jolta kuntoutuslaitos ostaa palvelut?   kyllä   en 
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B  KELAN CP-KUNTOUTUJIEN TAUSTATIEDOT 
 Vastatkaa kyselyyn vain sen ikäryhmän osalta, josta Teillä on kuntoutujia puheterapiassa. 

5 Arvioikaa, kuinka monta Kelan CP-kuntoutujaa Teillä on vuosittain puheterapiassa kuntou-
tuslaitosjaksojen aikana?  

 
 1–5 

hlöä 
6–10 
hlöä 

11–15 
hlöä 

16–20 
hlöä 

yli 20 
hlöä 

Yksilöllinen kuntoutusjakso alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kuntoutuskurssi  alle 16-v. 

yli16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Minulla ei ole alle 16-vuotiaita Kelan CP-kuntoutujia puheterapiassa   

Minulla ei ole yli 16-vuotiaita Kelan CP-kuntoutujia puheterapiassa   

6 Arvioikaa, kuinka moni Teillä puheterapiassa ollut Kelan CP-kuntoutuja on kuntoutusjaksol-
la 

 
 Ei ku-

kaan 
Harvat Melko 

useat 
Useat Kaikki 

Ensimmäistä kertaa alle 16-v. 
yli 16-v. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Toista tai kolmatta kertaa alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Neljättä tai sitä useampaa kertaa alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En osaa sanoa  
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7 Mikä taho on tyypillisesti laatinut Kelan CP-kuntoutujien kuntoutussuunnitelmat? 

 
 Ei kos-

kaan 
Har-
voin 

Melko 
usein 

Usein Aina 

Keskussairaala/erikoissairaanhoito alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Terveyskeskus/perusterveydenhuolto alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Muu taho, mikä? ______________________ 

Muu taho, mikä? _______________________ 

alle 16-v. 
yli 16-v. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Minulla ei ole tietoa, mikä taho on laatinut kuntoutussuunnitelmat    

8 Seuraavat väittämät koskevat CP-kuntoutujienne kuntoutussuunnitelmia ja aiempia puhete-
rapialausuntoja. Arvioikaa, miten usein väittämät pitävät paikkansa. (Kuntoutussuunnitelmalla 
tarkoitamme tässä yhteydessä kuntoutuksen järjestämisestä vastuussa olevan julkisen terveydenhuollon hoi-
tavan yksikön laatimaa kuntoutussuunnitelmaa).  

 
Ei kos-
kaan 

Har-
voin 

Melko 
usein 

Usein Aina 

a) Minulla on puheterapian alkaessa käytettävissä kuntoutu-
jan kuntoutussuunnitelma. 

     

b) Kuntoutussuunnitelmissa laitoskuntoutusjakson puhetera-
pian tavoitteet on määritelty tarkemmin kuin esim. ”Toiminta-
kyvyn ylläpitäminen/parantaminen”   

     

c) Kuntoutussuunnitelmissa on perusteltu laitoskuntoutuksen 
tarve.  

     

d) Kuntoutussuunnitelmissa on arvioitu laitoskuntoutuksen 
odotettavissa oleva hyöty toimintakyvyn kannalta  

     

e) Saan kuntoutussuunnitelmista tarvittavat tiedot puhetera-
pian käynnistämiseksi 

     

f) Minulla on riittävästi tietoa kuntoutujan kokonaiskuntoutus-
suunnitelmasta (esim. muista meneillään olevista terapioista 
ja niiden tavoitteista) 

     

g) Saan kuntoutujan aiemmat puheterapialausunnot pyytä-
mättä 

     

h) Pyydän tarvittaessa erikseen kuntoutujan aiempia puhete-
rapialausuntoja 

     

jatkuu seuraavalla sivulla 
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Ei kos-
kaan 

Har-
voin 

Melko 
usein 

Usein Aina 

i) Kuntoutussuunnitelmissa on kuvattu laitoskuntoutusjakson 
toteutussuunnitelma (esim. intensiteetti, sisältö tms.)  
 

     

j) Kuntoutussuunnitelmissa on määritelty kuntoutuksen toteu-
tumisen seuranta 

     

k) Saan kuntoutussuunnitelmista hoitavan tahon yhteystiedot      

l) Kuntoutussuunnitelmissa on kuvattu kuntoutujan voimava-
rat (esim. fyysinen ja/tai psyykkinen jaksaminen, motivaatio) 

     

m) Kuntoutussuunnitelmissa on kuvattu kuntoutujan läheisten 
mahdollisuudet tukea kuntoutujaa tämän tavoitteissa 

     

n) Kuntoutussuunnitelmissa kuntoutus (eri terapiat) on suun-
niteltu toteutettavaksi kuntoutujan ja tämän lähiympäristön 
voimavarat realistisesti huomioiden 

     

o) CP-kuntoutujan kuntoutussuunnitelmaan sisältyy laitoskun-
toutusjakson lisäksi avopuheterapiaa.  

     

9 Arvioikaa, kuinka usein Teillä kuntoutuslaitosjaksojen aikana puheterapiassa olevilla Kelan 
CP-kuntoutujilla on seuraavia ongelmia? 

 

 
 Ei kos-

kaan 
Har-
voin 

Melko 
usein 

Usein Aina 

Kielen kehityksen erityisvaikeus (SLI)  alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Puheen/kielen viivästynyt kehitys alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lukivaikeus  alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dysartria alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Puhekyvyttömyys (alalia, anartria) alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

jatkuu seuraavalla sivulla
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 Ei kos-

kaan 
Har-
voin 

Melko 
usein 

Usein Aina 

Verbaalinen apraksia  alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ääniongelma alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Änkytys  alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Oraalimotoriikan ongelmia (mm. syöminen, syljen 
hallinta) 

alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jokin muu, mikä _____________________ alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10 Arvioikaa, kuinka usein Teillä kuntoutuslaitosjaksojen aikana puheterapiassa olevilla Kelan 
CP-kuntoutujalla on seuraavia vammoja tai rajoituksista, jotka vaikuttavat suoraan puhee-
seen ja/tai kommunikaatioon ongelmia? 

 
 Ei kos-

kaan 
Har-
voin 

Melko 
usein 

Usein Aina 

Kehitysvamma alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Autismi/autistisia piirteitä alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kuulovamma  alle 16-v. 
yli 16-v. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Näköaistiin tai näön käyttöön liittyvät ongelmat 
(esim. visuaaliset hahmotusvaikeudet, toiminnal-
lisen näönkäytön ongelmat) 

alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Liikunnalliset rajoitteet (esim. käden käytön on-
gelmat, jotka vaikeuttavat esim. viittomista, osoit-
tamista ym.)  

alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jokin muu, mikä _____________________ alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jokin muu, mikä _____________________ alle 16-v. 

yli 16-v. 
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C MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ  
 Tässä osiossa selvitetään moniammatillisia yhteistyökäytäntöjä.  

 

11 Miten moniammatillista yhteistyötä on toteutettu kuntoutuslaitoksessanne?  

 
Ei kos-
kaan 

Har-
voin 

Melko 
usein 

Usein Aina 

Laadimme työryhmässä Kelan CP-kuntoutujan laitosjaksolle 
yhteisen asiakkaan laitoskuntoutusprosessia ohjaavan oman 
suunnitelman, joka sisältää laitosjakson kokonaistavoitteet. 

     

Sovimme työryhmässä siitä, miten kuntoutusjakson tavoitteet 
toteutetaan käytännössä.  

     

Kuntoutusjakson aikana jaamme tietoa eri ammattiryhmien 
kesken kuntoutujan suoriutumisesta. 

     

Kirjaamme yhteisesti sovitulla tavalla kuntoutumisprosessin 
vaiheet. 

     

Eri ammattiryhmät toteuttavat yhdessä yksilöterapiaa (yhteis-
terapiaa). 

     

Eri ammattiryhmät ohjaavat yhdessä ryhmäterapioita.      

Eri ammattiryhmät pitävät luentoja tai luentokeskusteluja yh-
teistyönä.  

     

Käytössämme on moniammatillisia terapian lähestymistapo-
ja/ menetelmiä (esim. NDT), joiden toteutuksesta sovimme 
yhteisesti työryhmässä. 

     

Kuntoutusjakson päätyttyä työryhmämme laatii kuntoutus-
jaksosta yhteisen kuntoutusselosteen. 

     

Koen moniammatillisen työryhmän suunnittelupalaverit hyö-
dyllisiksi kuntoutujan kuntoutusprosessin etenemisen kan-
nalta. 

     

12 Nimetkää tärkeysjärjestyksessä ne ammattiryhmät (3–5), joiden kanssa teette laitoksessan-
ne yhteistyötä CP-kuntoutujien kuntoutukseen liittyen. 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 
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13 Kehitetäänkö Teidän mielestänne laitoksessanne moniammatillista yhteistyötä? 

 Ei. Olisiko tarpeen kehittää?________________________________________________________ 

 Kyllä. Miten? ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

14 Kuinka usein olette kokoontuneet kehittämään moniammatillista yhteistyötä?  

 ______ kertaa edeltäneen 12 kuukauden aikana. 

15 Rastittakaa seuraavista ne kuntoutuslaitoksenne ulkopuoliset tahot, joiden kanssa teette yh-
teistyötä CP-kuntoutujien kuntoutukseen liittyen. Tämän jälkeen nimetkää valitsemienne yh-
teistyötahojen osalta 1–3 ammattiryhmää, joiden kanssa teette eniten yhteistyötä. 

  Ammattiryhmät (1-3), joiden kanssa teette eniten  
    yhteistyötä kyseisellä yhteistyötaholla 

 Lähettävä taho  _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 Muu julkinen terveys- ja/ _________________________________________________ 

tai sosiaalitoimi _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 Yksityiset palveluntuottajat  _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 Päivähoito _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 Koulu  _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 

jatkuu seuraavalla sivulla
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 Kuntoutusta tukevat muut  _________________________________________________ 

palvelut (esim. vammaisjärjestöt, _________________________________________________ 

paikalliset seurat)    _________________________________________________ 

 Kela  _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 Muu taho, mikä: _________________________________________________ 

_______________________ _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

16 Miten hyvin mielestänne nykyinen kuntoutusprosessi toimii CP-kuntoutujan puheterapiatar-
peen näkökulmasta? (Kuntoutusprosessin kululla tarkoitamme sitä, että erikoissairaanhoito/ perustervey-
denhoito tekee kuntoutussuunnitelman, asiakas hakee kuntoutusta ja näiden perusteella Kela tekee 
kuntoutuspäätöksen ja ostaa palvelun ammatinharjoittajalta ja/tai kuntoutuslaitokselta. Palveluntuottaja antaa 
palautteen Kelaan ja tekee tarpeellista yhteistyötä Kelan ja terveydenhuollon kanssa.)  

Erittäin Melko Melko Erittäin 
hyvin hyvin huonosti huonosti 

      

Mitkä asiat toimivat mielestänne hyvin?___________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Mitkä asiat toimivat mielestänne huonosti?_________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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17 Miten yhteistyötä laitoksenne ja kysymyksessä 15 mainittujen laitoksen ulkopuolisten taho-
jen välillä tulisi mielestänne kehittää?  

 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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D PUHETERAPEUTTINEN TUTKIMUS JA ARVIOINTI  

18 Kuinka usein teette puheterapian alkaessa seuraavia puheterapeuttisia tutkimuksia? 
 En   Melko 

  koskaan Harvoin usein Usein Aina 
  

Laaja-alainen tutkimus puheen, kielen, äänen,  alle 16-v        

kommunikaation ja nielemisen häiriöistä sekä  yli 16-v.        
niiden vaikeusasteesta 
___________________________________________________________________________________________ 
Tilannearvio tai täydentävä lisätutkimus puheen, alle 16-v         

kielen, äänen, kommunikaation tai nielemisen  yli 16-v.         
osa-alueista  

19 Mitä seuraavista osa-alueista arvioitte testein tai mittarein tutkiessanne CP-kuntoutujia? 

  En  Melko 
  koskaan Harvoin usein Usein Aina 

a) Orientaatio  alle 16-v.        
 yli 16-v.        

b) Oiretiedostus alle 16-v.        
 yli 16-v.        

c) Esikielelliset vuorovaikutustaidot (esim. alle 16-v.        

kontakti, leikki) yli 16-v.        

d) Puheen ymmärtäminen (esim. kielelliset alle 16-v.        
käsitteet ja lauserakenteet) yli 16-v.        

e) Kielellinen muisti  alle 16-v.        
 yli 16-v.        

f) Puheen tuotto (kielelliset taidot, kuten alle16-v.        
nimeäminen, käsitteet) yli 16-v.        

g) Puhemotoriikka (fonaatio, resonanssi, alle 16-v.        
artikulaatio, prosodia, puhenopeus ja/tai yli 16-v.        
-rytmi) 

h) Lukeminen alle 16-v.        
 yli 16-v.        

i) Kirjoittaminen alle 16-v.        
 yli 16-v.        

j) Laskeminen alle 16-v.        
 yli 16-v.        

jatkuu seuraavalla sivulla 
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En  Melko 
  koskaan Harvoin usein Usein Aina 

k) Puhujan ja/tai hänen keskustelukumppa- alle 16-v.        
ninsa kommunikaatiostrategiat yli 16-v.        
l) Hengitys alle 16-v.        
 yli 16-v.        

m) Orofakiaalisen alueen sensomotoriikka alle 16-v.        
(esim. ilmeet ja syljenhallinta) yli 16-v.        

n) Nieleminen  alle 16-v.        
 yli 16-v.        

o) Ruokailutilanteen ja -tavan arvio alle 16-v.        
(mm. asento, tuoli, ruuan koostumus, yli 16-v.         
välineet, syömis-/syöttötekniikka) 

p) Puhetta tukevien ja korvaavien  alle 16-v.         
kommunikointikeinojen käyttö (”AAC-arvio”) yli 16-v.        

q) Arkielämän selviytyminen alle 16-v.        
(vuorovaikutus, ruokailu) yli 16-v.        

r) Elämänlaatu  alle 16-v.        
 yli 16-v.        

s) Fyysisen ympäristön edistävä tai  alle 16-v.        
rajoittava vaikutus yli 16-v.        

t) Sosiaalisen ympäristön (esim. läheisten alle 16-v.        
ja/tai yhteiskunnan asenteiden) edistävä yli 16-v.        
tai rajoittava vaikutus 

20 Merkitse rastilla, mitä edellä mainituista osa-alueista arvioitte yleensä jollain muulla tavoin 
kuin mittarein tai testein? 

 a) orientaatio 
 b) oiretiedostus 
 c) esikielelliset vuorovaikutustaidot 
 d) puheen ymmärtäminen 
 e) kielellinen muisti 
 f) puheen tuotto 
 g) puhemotoriikka 

 h) lukeminen 
 i) kirjoittaminen 
 j) laskeminen 
 k) puhujan ja/tai hänen keskustelu-

kumppaninsa kommunikaatiostrategiat 

 l) hengitys 
 m) orofakiaalisen alueen sensomotoriik-

ka 
 n) nieleminen 
 o) ruokailutilanteen ja -tavan arvio 
 p) puhetta tukevien ja korvaavien kom-

munikaatiokeinojen käyttö 
 q) arkielämän selviytyminen 
 r) elämänlaatu 
 s) fyysisen ympäristön edistävä tai rajoit-

tava vaikutus 
 t) sosiaalisen ympäristön edistävä tai ra-

joittava vaikutus 
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21 Rastittakaa kaikki säännöllisesti Kelan CP-kuntoutujilla käyttämänne arviointimenetelmät, 
jotka teette joko kokonaan tai osittain. 
          alle 16-v. yli 16-v. 

En käytä testejä          
Reynell           
BoEge           
ITPA             
Korpilahden lausetesti          
Boehmin peruskäsitetesti         
BNT (Boston nimentätesti)         
Symbolinen leikkitesti (Lowe-Costello)        
Varhainen leikki ja sen arviointi (Lyytinen)       
EKI, Esikielellisen kommunikaation arviointi (Kiernan ja Reid)     
REEL 2 (Receptive – Expressive emergent language scale)     
MCDI, varhaisen kommunikaation ja kielenkehityksen arviointi-     
menetelmä (The MacArthur Communicative Developmental Inventories) 
Eva-testi puhekielen arvioimiseksi         
Kettu-testi (Korpilahti & Eilomaa)        
MISU, kielenkehityksen arviointimenetelmä       
PORTAAT-arviointimentelmä/Pikku PORTAAT       
Lauseen ymmärtämistutkimus (Pizzamiglio –testi)      
Lasten Token –testi (De Renzi)        
CARS           
Kuuloerottelutesti (Korpilahti)         
Auditiivinen diskriminaatiokuvasto (Sound Discrimination)     
Odell (muki-kuppi/Hyksin sanavarastotesti)       
Käsitekartoitus (Tolvanen)         
Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Niilo Mäki Instituutti)     
Morfologiatesti (Lyytinen)         
Ala-asteen lukutesti ALLU         
Frenchay Dysarthria Assessment        
GRBAS – äänenlaadun arviointi        
NOT-S (Pohjoismainen Orofakiaalinen testi)       
INCH- vuorovaikutuksen arviointimalli AAC-käyttöön      
WeeFim           
Bus Story kerrontatesti         
Dyspraksian arviointi (Mäenpää)        
German sananlöytämistesti         
Jokin muu (esim. itse laatimanne), mikä_________________________    
Jokin muu (esim. itse laatimanne), mikä_________________________    
Jokin muu (esim. itse laatimanne), mikä_________________________    
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22 Mikäli käytätte ruotsinkielisiä arviointimenetelmiä, luetelkaa ne CP-kuntoutujien arvioinnissa 

käyttämänne arviointimenetelmät, joita ei ollut edellä listattu.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

23 Mikäli teette laitoskuntoutusjakson alkaessa puheterapeuttisia tutkimuksia, kertokaa lyhyes-
ti, miksi koette ne tarpeellisina? 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

24 Onko teillä kuntoutujaa arvioidessanne käytössänne hoitovastuussa olevan terveydenhuol-
lon yksikön käyttämät keskeiset arviointi- tai testitulokset? 

 Kyllä 
 Ei. Pyydättekö niitä? ________________________________________________________________ 

25 Tulisiko hoitovastuussa olevan terveydenhuollon yksikön käyttämät testit ja arviointimene-
telmät olla käytössänne? 

 Kyllä, mitkä?__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Ei, miksi ei?__________________________________________________________________________ 
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26 Miten seuraatte Kelan CP- kuntoutujan puheterapian tavoitteiden toteutumista laitoskuntou-
tusjakson aikana? 

 
  En 

koskaan 
Har-
voin 

Melko 
usein 

Usein Aina 

alle 16-v. a) Havainnoimalla kuntoutujaa vastaanot-
totilanteessa 

yli16-v.  

alle 16-v. b) Havainnoimalla kuntoutujaa arkielä-
män tilanteissa. 

yli 16-v. 

alle 16-v. c) Testeillä ja/tai arviointimenetelmillä. 

yli16-v. 

alle 16-v. d) Videoimalla/äänittämällä kuntoutujaa, 

yli16-v. 

alle 16-v. e) Keskustelemalla kuntoutujan kanssa. 

yli16-v. 

alle 16-v. g) Kuntoutujan itsearviointilomakkeella. 

yli16-v. 

alle 16-v. h) Omaisten/läheisten täyttämällä arviointi-
lomakkeella. 

yli16-v. 

alle 16-v. i) Muulla tavoin, miten? ______________ 

_________________________________ yli16-v. 

 

27 Arvioitteko CP-kuntoutujien sosiaalisen ympäristön (keskustelukumppanien) kommunikaa-
tiostrategioiden/taitojen (esim. AAC:n hyödyntäminen) kehittymistä? 

  En  

  Kyllä, miten_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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28 Onko Teillä käytössänne riittävästi arviointimenetelmiä, joilla voitte osoittaa asiakkaan kun-
toutuksen vaikuttavuuden?  
 

 Kyllä, luettele mitä?__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
  

 Ei. Miksi? ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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E  PUHETERAPIAN TAVOITTEET 

29 Minkälaisia ovat tyypilliset yhteisesti asiakkaan kanssa sovitut kuntoutussuunnitelman mu-
kaiset puheterapian tavoitteet yksilöllisillä laitoskuntoutusjaksoilla… 

a) alle 16-vuotiailla? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

b) yli 16-vuotiailla? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

30 Minkälaisia ovat tyypilliset yhteisesti asiakkaan kanssa sovitut kuntoutussuunnitelman mu-
kaiset puheterapian tavoitteet kuntoutuskurssien aikana… 

a) alle 16-vuotiailla? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

b) yli 16-vuotiailla? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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31 Minkälaisiin CP-kuntoutujien puheterapian tavoitteisiin/asioihin voidaan mielestänne nimen-
omaan laitoskuntoutusjaksolla keskittyä paremmin kuin avokuntoutuksessa? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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F  PUHETERAPIAN TOTEUTUS JA SISÄLTÖ 

32 Arvioikaa, kuinka monta kertaa viikossa tyypillisesti toteutatte alle 16-vuotiaan Kelan CP-
kuntoutujan puheterapiaa? 

 Yksilöllisellä kuntou-
tusjaksolla 

Kuntoutuskurssilla 

 krt/vk min/krt krt/vk min/krt 

Yksilöpuheterapia     

Ryhmämuotoinen puheterapia tai pariterapia (kun-
toutujia on samanaikaisesti useampia)  

    

Moniammatillinen yksilöterapia (kaksi- tai useampi 
terapeutti ohjaa yhtä potilasta samanaikaisesti)  

    

Moniammatillinen ryhmäterapia (kaksi- tai useampi 
terapeutti ohjaa ryhmää samanaikaisesti) 

    

33 Arvioikaa, kuinka monta kertaa viikossa tyypillisesti toteutatte yli 16-vuotiaan Kelan CP-
kuntoutujan puheterapiaa? 

 Yksilöllisellä kuntou-
tusjaksolla 

Kuntoutuskurssilla 

 krt/vk min/krt krt/vk min/krt 

Yksilöpuheterapia     

Ryhmämuotoinen puheterapia tai pariterapia (kun-
toutujia on samanaikaisesti useampia)  

    

Moniammatillinen yksilöterapia (kaksi- tai useampi 
terapeutti ohjaa yhtä potilasta samanaikaisesti)  

    

Moniammatillinen ryhmäterapia (kaksi- tai useampi 
terapeutti ohjaa ryhmää samanaikaisesti) 
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34 Arvioikaa, kuinka kuntoutuslaitoksessanne toteutuvat seuraavat Kelan CP- kuntoutujien 
kommunikaatiota, vuorovaikutusta ja syömistä tukevat seikat?  

 
Erittäin 

huo-
nosti 

Huo-
nosti 

Keksi-
tasoi-
sesti 

Hyvin Erittäin 
hyvin 

Eri tiloissa on käytetty sanallisen informaation lisäksi 
visuaalisia vihjeitä, kuten esim. värejä, kuvia ja/tai sym-
boleita. 

     

Henkilökunta toteuttaa kuntoutujan kommunikaatioon ja 
vuorovaikutukseen annettuja ohjeita 

     

Henkilökunta toteuttaa kuntoutujan syömiseen ja nie-
lemiseen annettuja ohjeita      

Kuntoutujilla on mahdollisuus saada käyttöönsä puhet-
ta tukevia tai korvaavia kommunikaatiovälineitä      

Jokin muu, mikä__________________________ 
 
_______________________________________  

     

35 Sisältääkö Teillä puheterapiassa olevien Kelan CP-kuntoutujien puheterapia seuraavia osa-
alueita?  

 Ei  Melko 
  koskaan Harvoin usein Usein Aina 

Orientaation tukeminen alle 16-v.        
 yli 16-v.         

Oirekuvan tiedollinen jäsentäminen (yleinen alle 16-v.        
tieto ja kuntoutujan oirekuvan analysointi) yli 16-v.       

Puheen ymmärtämisen vahvistaminen alle 16-v.       
 yli 16-v.       

Kielellisen muistin vahvistaminen alle 16-v.        
 yli 16-v.       

Puheen tuoton kielellisten taitojen vahvista- alle 16-v.        
minen (mm. nimeäminen, kertovan ilmaisun yli 16-v.       
vahvistaminen)  

Apraksian kuntoutus alle 16-v.        
 yli 16-v.       

 

jatkuu seuraavalla sivulla 
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 Ei  Melko 

  koskaan Harvoin usein Usein Aina 

Lukemisen harjoitukset (mm. grafeemi– alle 16-v.        
foneemianalyysi, luetun ymmärtäminen)   yli 16-v.        

Kirjoittamisen harjoitukset alle 16-v.        
 yli 16-v.        

Vuorovaikutustaitojen edistäminen alle 16-v.        
(mm. kuntoutujan tai hänen keskustelu- yli 16-v.        
kumppaninsa kommunikaatiostrategioiden kehittäminen) 

Puhetta tukevien, korvaavien tai kompen- alle 16-v.        
soivien apuvälineiden/keinojen suunnittelu, yli 16-v.        
suositusten teko, käytön kokeilu ja/tai ohjaus 
(mm. kommunikointikansio, -laite, viittomat, aakkostaulu) 

Rentoutusharjoitukset alle 16-v.        
 yli 16-v.       

Hengitysharjoitukset alle 16-v.        
 yli 16-v.        

Fonaatioharjoitukset alle 16-v.        
 yli 16-v.        

Resonanssiharjoitukset alle 16-v.         
 yli 16-v.       

Artikulaatioharjoitukset alle 16-v.        
 yli 16-v.       

Prosodiaan, puhenopeuteen ja –rytmiin alle 16-v.        
liittyvät harjoitukset yli 16-v.       

Puheen tuottoon (motoriikkaan) liittyvien alle 16-v.        
kompensaatiostrategioiden harjoittelu yli 16-v.       
(esim. puherytmin hidastaminen, epäselvien sanojen kirjoittaminen) 

Orofakiaalisen alueen sensomotoriikan alle 16-v.        
kuntoutus (esim. syljenhallinta, kojeet) yli 16-v.       

Nielun ja kurkunpäänalueen sensomotorii- alle 16-v.        
kan kuntoutus (esim. lihasharjoittelu, yli 16-v.       
stimulaatio, hypersensitiivisyyden vähentäminen) 

 

jatkuu seuraavalla sivulla 
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 Ei  Melko 

  koskaan Harvoin usein Usein Aina 

Ruokailutilanteen tai -tavan ohjaus ja alle 16-v.        
muokkaus (esim. asento, ruokailuvälineet, yli 16-v.       
ruuan koostumus, syömistekniikka) 

Kannanotto ruokailuun ja nielemiseen liittyen alle 16 v.        
(esim. suun kautta ruokailuun siirtymiseksi, yli 16 v.       
tai ravitsemusletkun laittamiseksi) 

Lähihenkilöiden (omaiset, avustajat, päiväkodin alle 16-v.        
tai koulun henkilökunta) ohjaus yli 16-v.        
Muu, mikä? _________________________ alle 16-v.        
__________________________________ yli 16-v.        
Muu, mikä? _________________________ alle 16-v.        
__________________________________ yli 16-v.        

36 Sisältyykö kuntoutuksessanne olevien CP-kuntoutujien puheterapiaan yleensä itsenäinen, 
(läheisten tai avustajan tuella toteutettava) harjoittelu?  

alle 16-v.  Ei  Kyllä 
yli 16-v.   Ei  Kyllä 
 
Jos vastasitte kyllä, kuvailkaa lyhyesti, minkä tyyppisiä harjoituksia kuntoutujat tekevät?  

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

37 Käytättekö puheterapian tavoitteiden saavuttamisen tukena hyödyksenne vertaistukea? 

alle 16-v.  En  Kyllä 
yli 16-v.   En  Kyllä 

 
Jos vastasitte kyllä, kuvailkaa lyhyesti, miten vertaistukitoiminta on toteutettu? 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

Jos vastasitte en, kertokaa lyhyesti, miksi ette käytä vertaistukea hyödyksenne? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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38 Oletteko ohjanneet kuntoutuksessanne olevia CP-kuntoutujia osallistumaan kuntoutumista 
tukeviin palveluihin, kuten CP-liiton, Invalidiliiton tai muiden tahojen järjestämiin palveluihin 
tai harrasteryhmiin? 

En   
koskaan Harvoin Melko usein Usein Aina 

alle 16-v.      

yli 16-v.      

39 Alle 16-vuotiaan Kelan CP-kuntoutujan omaisten ohjaus. 
 

A. Miten toteutatte alle 16-vuotiaan Kelan CP-kuntoutujan niiden omaisten/perheen ohjausta, 
jotka ovat mukana laitosjaksoilla,… 

 
a) yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla? 

 
 
 
 

 
b) kuntoutuskursseilla? 

 
 
 
 

 
B. Miten toteutatte alle 16-vuotiaan Kelan CP-kuntoutujan niiden omaisten/perheen ohjausta, 
jotka eivät ole mukana laitosjaksoilla,… 
 
a) yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla? 

 
 
 
 

 
b) kuntoutuskursseilla? 
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40 Yli 16-vuotiaan Kelan CP-kuntoutujan omaisten ohjaus. 
 

A. Miten toteutatte yli 16-vuotiaan Kelan CP-kuntoutujan niiden omaisten/perheen ohjausta, 
jotka ovat mukana laitosjaksoilla,… 
 
a) yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla? 

 
 
 
 

 
b) kuntoutuskursseilla? 

 
 
 
 

 
B. Miten toteutatte yli 16-vuotiaan Kelan CP-kuntoutujan niiden omaisten/perheen ohjausta, 
jotka eivät ole mukana laitosjaksoilla,… 
 
a) yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla? 

 
 
 
 

 
b) kuntoutuskursseilla? 

 
 
 
 

 

41 Kuinka monen Teillä vuosina 2008–2009 puheterapiassa olleen CP-kuntoutujan puhetera-
pian olette toteuttaneet jollakin muulla kuin suomen kielellä?  

ruotsiksi ____ henkilön  

jollakin muulla kielellä, millä? ________________________ ____ henkilön 
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42 Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista yksi Teidän toimintaanne parhaiten kuvaava terapi-
an ”lähestymistapa tai filosofia”. 

 alle 16-v.      yli 16-v. 

  Petö (konduktiivinen pedagogiikka)    Petö (konduktiivinen pedagogiikka) 

  NDT (Bobath)      NDT (Bobath) 

  Gerland (Doman)      Gerland (Doman) 

  Vojta       Vojta 

  Hanen       Hanen 

  Jokin muu, mikä _______________________  Jokin muu, mikä _______________________ 

  En toteuta puheterapiaa minkään yksittäisen    En toteuta puheterapiaa minkään yksittäisen  

 lähestymistavan mukaan.    lähestymistavan mukaan. 

43 Millaista CP- kuntoutujien puheterapiaan liittyvää erityisosaamista teillä on kuntoutuslaitok-
sessanne? Mainitkaa erityisosaamisen alueet.  
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44 Millaisia dokumentointitapoja käytätte puheterapiassa? 
    En 

koskaan 
 

Harvoin 
Melko 
usein 

 
Usein 

 
Aina 

a) Kirjaan terapiakerran aikana 
käytetyt menetelmät. 

alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

b) Kirjaan kuntoutujan toiminta-
kykyyn, toimintaan ja ympäris-
töön liittyvät havainnot 
laitosjakson eri vaiheissa. 

alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c) Kirjaan kuntoutujan kanssa 
yhdessä terapiakerran jälkeen 
kuntoutujan tärkeiksi kokemia 
asioita. 

alle 16-v. 

yli 16-v.v 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

d) Tilastoin asiakkaan käyntitie-
dot.  

alle 16-v. 

yli 16-v.v 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e) Käytän kirjaamisessa puhete-
rapianimikkeistöä (esim. otsikoin-
nissa).  

alle 16-v. 

yli 16-v.v 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

f) Käytän kirjaamisessa jotain 
muuta kansallista luokitusta 
(esim. hoidon tarve tai hoitotyön 
toimintoluokitus).  

alle 16-v. 

yli 16-v. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

45 Miten kuntoutuslaitoksessanne toteutuneen CP-kuntoutujan puheterapian tiedot välittyvät 
eteenpäin avopalveluja toteuttavalle puheterapeutille ja kuntoutusta suunnittelevalle taholle? 

 

 

 

 

46 Oletteko käyttänyt kuntoutuspalautteen lähettämiseen Kelan ”Palaute vaikeavammaisten 
lääkinnällisestä kuntoutuksesta” -lomaketta  

 En 

 Kyllä 
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47 Oletteko laatinut Kelan CP-kuntoutujia koskien muita lausuntoja kuin kuntoutuspalautteita? 

 En ole laatinut muita lausuntoja 

 Kyllä, olen laatinut myös muita lausuntoja. 

48 Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, valitkaa seuraavista vaihtoehdoista, mitä muita 
lausuntoja olette vuosina 2008–2009 laatinut ja arvioikaa, kuinka monta lausuntoa olette kir-
joittanut. 

 Kunnan sosiaalitoimeen ja/tai terveystoimeen erilaisia etuuksia varten   ________lausuntoa 
(esim. kuljetuspalveluiden, henkilökohtaisen avustajan tarpeen suositteleminen)  

 Kotihoitoon (kotipalvelu ja/tai kotisairaanhoito)     ________lausuntoa 
 Apuvälineisiin liittyvät lausunnot       ________lausuntoa 

 Muita lausuntoja, mitä_______________________________________  ________lausuntoa 

 Muita lausuntoja, mitä_______________________________________  ________lausuntoa 
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G MIELIPITEITÄ JA KEHITYSEHDOTUKSIA 

49 Valitkaa seuraavista viisi (5) tärkeintä asiaa, jotka mielestänne eniten edesauttavat CP-
kuntoutujien puheterapian tavoitteiden saavuttamista  

 Kuntoutujan korkea motivaatio 
 Kuntoutujan sitoutuminen terapiaan 
 Kuntoutujan vireystila ja jaksaminen 
 Hyvä terapiasuhde  
 Kuntoutujan läheisten osallistuminen ja 

kannustus 
 Intensiivinen ( 2 krt/vk) terapia  
 Vähintään ___ viikkoa kestävä kuntou-

tusjakso (merkitse viivalle mielestäsi so-
piva kesto) 

 Joustava, muunneltavissa oleva puhete-
rapian toteutus  

 Kuntoutujan resurssit ja taidot 
 Kuntoutujan ikä 
 Harjoittelu todellisissa arkitilanteissa 

 Kuntoutujan logopedisen häiriön tarkka 
määrittäminen 

 Hyvät terapiatilat 
 Korkealaatuiset kuntoutusmateriaalit ja 

välineet 
 Täsmälliset terapiatavoitteet 
 Realistiset terapiatavoitteet 
 Terapeutin ammattitaito ja pätevyys 
 Moniammatillinen työskentely 
 Kuntoutujan elämän ja elinympäristön 

ymmärtäminen 
 Kuntoutusjakson toteutuminen kuntoutu-

jan kannalta oikea-aikaisesti 
 Jokin muu, mikä___________________ 

50 Valitkaa seuraavista mielestänne viisi (5) puheterapeutin ammattitaidon ylläpitämisen kan-
nalta tärkeintä asiaa  

 Yliopistollinen jatkokoulutus (erikoistumis-
koulutus, lisensiaatti, tohtori) 

 Lyhyehkö täydennyskoulutus, kongressit, 
seminaarit (esim. ISAAC; SPTL:n päivät, 
Puhe ja kieli yhdistyksen päivät) 

 Menetelmiin (esim. NDT, Castillo-Morales) 
tai testeihin keskittyvät koulutukset 

 Terapeuttisiin taitoihin ja vuorovaikutus-
taitoihin keskittyvät koulutukset (esim. 
Motivational Interview, ryhmädynamiikka) 

 Oppimiseen ja oppimistyyleihin ja           
-teorioihin liittyvä koulutus  

 Näyttöön perustuvan hoitokäytännön ja 
tieteellisen tutkimustiedon etsimiseen ja 
arviointiin keskittyvät koulutukset   

 Uusimman tieteellisen tiedon seuraami-
nen kansainvälisistä julkaisuista  

 Säännöllinen keskustelu ja ajatusten 
vaihto samankaltaista työtä tekevien pu-
heterapeuttikollegoiden kanssa  

 Säännöllinen keskustelu ja ajatusten 
vaihto muiden kuntoutusalan ammatti-
laisten kanssa 

 Terapiassa olevien asiakkaiden suuri lu-
kumäärä 

 Jokin muu, mikä___________________ 
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51 Tunnetteko ICF- luokituksen eli Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvä-
lisen luokituksen (International Classification of Functioning, Disability and Health)? 

 En ole koskaan kuullut luokituksesta 
 Olen kuullut luokituksesta, mutta en ymmärrä sitä 
 Tiedän luokituksen pääpiirteissään 
 Tiedän luokituksen ja osaan selittää sen muille 
 Tiedän luokituksen ja hyödynnän sitä käytännön työssä 

52 Miten suhtaudutte näyttöön perustuvaan puheterapiaan (evidence based speech therapy)?  

 Hyvin epäillen  
 Epäillen  
 Neutraalisti 
 Myönteisesti 
 Hyvin myönteisesti 
 En osaa sanoa 

53 Minkälainen olisi mielestänne CP-kuntoutujan ideaalinen laitoskuntoutusjakso puheterapian 
näkökulmasta. Kertokaa näkemyksenne seuraavista asioista: 

a) Puheterapeutin tapaamisten viikoittainen määrä  

 
 
 
 

b) Puheterapiakäynnin kesto  

 
 
 
 

c) Puheterapian toteutusmuoto (esim. yksilö, ryhmä, ohjaus, moniammatillinen)  

 
 
 
 

d) Yhteistyö ja tiedonsiirto (esim. avopalveluntuottajien ja kuntoutusta suunnittelevan tahon kanssa)  

 
 
 
 

e) Muuta  
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54 Miten yleisesti kehittäisitte CP-kuntoutujien kuntoutuskäytäntöjä nykyistä paremmiksi? 
Käyttäkää tarvittaessa paperin kääntöpuolta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Muita kommenttejanne 
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