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LIITE S24. Suomessa puheterapian palveluntuottajilla käytössä olevat arviointimenetelmät 
(AVH/MS/CP).  
 

AVH 
Vastanneiden lkm (%) Kyselylomakkeessa mainitut arviointimenetelmät 

Avo 
(n = 29) 

Laitos 
(n = 9) 

Afasian seurantatesti (Tsvetkova, Ahutina ja Pylajeva) 7 (24 %) 3 (33 %) 
Ala-asteen lukutesti ALLU  3 (10 %) 1 (11 %) 
BAT (Bilingual Aphasia Examination)  1 (3 %) 1 (11 %) 
BDAT (Boston Diagnostic Aphasia Examination) 16 (55 %) 6 (67 %) 
BNT (Boston naming test) 23 (79 %) 7 (78 %) 
CADL (Communicative Abilities in Daily Living)  1 (3 %) 0 (0 %) 
CBA (Northwestern Dysphagia Patient Check Sheet)  0 3 (33 %) 
CETI (Communicative Effectiveness Index) 6 (21 %) 2 (22 %) 
Frenchay Dysarthria Assessment 12 (41 %) 7 (78 %) 
GRBAS – äänenlaadun arviointi 7 (24 %)  2 (22 %) 
Kasvojen ja suun alueen häiriöiden tutkimus- ja hoito 
suunnitelma (Kukkonen ja Sjögren) 

6 (21 %) 2 (22 %) 

Lauseenymmärtämistutkimus (Pizzamiglio-testi) 19 (66 %) 6 (67 %) 
Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille 
(Niilo Mäki Instituutti) 

8 (28 %) 0 (0 %) 

Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille (Niilo 
Mäki Instituutti)  

13 (45 %) 0 (0 %) 

Lyhyt afasiatutkimus (Lempinen ja Söderholm) 24 (83 %)  1 (11 %) 
Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Niilo Mäki Instituutti) 18 (62 %) 0 (0 %) 
NOT-S (Pohjoismainen Orofakiaalinen testi) 2 (7 %) 0 (0 %) 
Sanasujuvuusarvio eli fluenssit (Laine)  7 (24 %) 2 (22 %) 
SAQOL-39 (Afaattisen henkilön elämänlaatu)  1 (3 %) 2 (22 %) 
Suun, nielun ja kurkunpään kliininen tutkimus (Sala ja 
Söderholm) 

5 (17 %) 3 (33 %) 

Token-testi (De Renzi) 23 (79 %) 8 (89 %) 
TSTI = Sensory, Oral, Peripheral Examination (DPNS-testi) 5 (17 %) 6 (67 %) 
WAB (Western Aphasia Battery) 12 (41 %) 7 (78 %) 
Lisäksi useita muita vastaajien mainitsemia arviointimenetelmiä ja 
erilaisia itse koostettuja/laadittuja välineitä arviointiin  
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MS 
Vastanneiden lkm (%) Kyselylomakkeessa mainitut arviointimenetelmät 

Avo 
(n = 12) 

Laitos 
(n = 5) 

Afasian seurantatesti (Tsvetkova, Akhutina ja Pylajeva) 0 (0 %) 1 (20 %) 
Ala-asteen lukutesti ALLU  0 (0 %) 0 (0 %) 
BAT (Bilingual Aphasia Examination)  1 (8 %) 0 (0 %) 
BDAT (Boston Diagnostic Aphasia Examination) 4 (33 %) 1 (20 %) 
BNT (Boston naming test) 4 (33 %) 3 (60 %) 
CADL (Communicative Abilities in Daily Living)  0 (0 %) 0 (0 %) 
CBA (Northwestern Dysphagia Patient Check Sheet)  0 (0 %) 1 (20 %) 
CETI (Communicative Effectiveness Index) 0 (0 %) 0 (0 %) 
Frenchay Dysarthria Assessment 4 (33 %) 4 (80 %) 
GRBAS – äänenlaadun arviointi 6 (50 %) 2 (40 %) 
Kasvojen ja suun alueen häiriöiden tutkimus- ja hoito suunnitelma 
(Kukkonen ja Sjögren) 

3 (25 %) 0 (0 %) 

Lauseenymmärtämistutkimus (Pizzamiglio-testi)  3 (25 %) 1 (20 %) 
Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille 
(Niilo Mäki Instituutti) 

1 (8 %) 0 (0 %) 

Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille (Niilo 
Mäki Instituutti)  

2 (17 %) 0 (0 %) 

Lyhyt afasiatutkimus (Lempinen ja Söderholm)  2 (17 %) 0 (0 %) 
Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Niilo Mäki Instituutti) 4 (33 %) 0 (0 %) 
NOT-S (Pohjoismainen Orofakiaalinen testi) 1 (8 %) 0 (0 %) 
Sanasujuvuusarvio eli fluenssit (Laine)  2 (17 %) 1 (20 %) 
SAQOL-39 (Afaattisen henkilön elämänlaatu)  0 (0 %) 0 (0 %) 
Suun, nielun ja kurkunpään kliininen tutkimus (Sala ja 
Söderholm) 

5 (42 %) 1 (20 %) 

Token-testi (De Renzi) 2 (17 %) 2 (40 %) 
TSTI = Sensory, Oral, Peripheral Examination (DPNS-testi) 2 (17 %) 3 (60 %) 
WAB (Western Aphasia Battery) 1 (8 %) 1 (20 %) 
Lisäksi useita muita vastaajien mainitsemia arviointimenetelmiä ja 
erilaisia itse koostettuja/laadittuja välineitä arviointiin  
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CP 
Vastanneiden lkm (%) Kyselylomakkeessa mainitut arviointimenetelmät 
Alle 16-v. 

n = 54 
Yli 16-v. 

n =18 
Ala-asteen lukutesti ALLU 4 (7 %) 0 (0 %) 
Auditiivinen diskriminaatiokuvasto (Sound Discrimination) 5 (9 %) 1 (6 %)  
BNT (Boston naming test) 19 (35 %) 6 (33 %) 
Boe Ege 28 (52 %) 2 (11 %) 
Boehmin peruskäsitetesti 31 (57 %) 1 (6 %) 
Bus Story -kerrontatesti 8 (15 %) 1 (6 %) 
CARS 4 (7 %) 2 (11 %) 
Dyspraksian arviointi (Mäenpää) 10 (19 %) 1 (6 %) 
EKI, Esikielellisen kommunikaation arviointi (Kieman ja Reid) 4 (7 %) 1 (6 %) 
Eva-testi puhekielen arvioimiseksi 6 (11 %)  0 (0 %) 
Frenchday Dysarthria Assessment 4 (7 %) 2 (11 %) 
German sananlöytämistesti 2 (4 %) 0 (0 %) 
GRBAS - äänenlaadun arviointi 3 (6 %) 2 (11 %) 
INCH- vuorovaikutuksen arviointimalli AAC-käyttöön 10 (19 %) 4 (22 %) 
ITPA (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) 34 (63 %) 3 (17 %) 
Kettu-testi (Korpilahti ja Eilomaa) 14 (26 %) 1 (6 %) 
Korpilahden lausetesti 35 (65 %) 5 (28 %)  
Kuuloerottelutesti (Korpilahti) 10 (19 %) 1 (6 %) 
Käsitekartoitus (Tolvanen) 3 (6 %) 0 (0 %) 
Lasten Token-testi (De Renzi) 3 (6 %) 0 (0 %) 
Lauseen ymmärtämistutkimus (Pizzamiglio-testi) 9 (17 %) 5 (28 %) 
MCDI, varhaisen kommunikaation ja kielenkehityksen 
arviointimenetelmä (The MacArthur Communicative 
Development Inventories) 

23 (43 %) 1 (6 %) 

MISU, kielenkehityksen arviointimenetelmä 8 (15 %) 0 (0 %) 
Morfologiatesti (Lyytinen) 7 (13 %) 2 (11 %) 
Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Niilo Mäki Instituutti) 18 (33 %) 4 (22 %) 
NOT-S (Pohjoismainen orofakiaalinen testi) 11 (20 %) 3 (17 %) 
Odell (muki-kuppi/Hyksin sanavarastotesti) 20 (37 %) 2 (11 %) 
PORTAAT-arviointimenetelmä/Pikku PORTAAT 11 (20 %) 0 (0 %) 
REEL 2 (Receptive - Expressive emergent language scale) 1 (2 %) 0 (0 %) 
Reynell 25 (46 %) 1 (6 %) 
Symbolinen leikkitesti (Lowe-Costello) 8 (15 %) 0 (0 %) 
Varhainen leikki ja sen arviointi (Lyytinen) 10 (19 %) 0 (0 %) 
WeeFim 0 (0 %) 0 (0 %) 
Lisäksi useita muita vastaajien mainitsemia arviointimenetelmiä ja 
erilaisia itse koostettuja/laadittuja välineitä arviointiin  

 

 


