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ETÄPUHETERAPIAA VAI PUHUVIA PÄITÄ? – LASTEN ÄÄNNEVIRHEIDEN 
VIDEOVÄLITTEINEN ARVIOINTI- JA KUNTOUTUSKOKEILU 
 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia havaintoja voidaan tehdä 
alle kouluikäisten lasten äännevirheiden videovälitteisestä puheterapeuttisesta arvioinnista ja 
kuntoutuksesta sekä millaisia erityispiirteitä videovälitteiseen etäpuheterapiaan liittyy. Lisäksi 
kartoitettiin tutkimukseen osallistuneiden lasten, heidän perheidensä ja muun henkilökunnan 
kokemuksia etäkuntoutuksesta. 
 
Tutkimus  toteutettiin  monitapaustutkimuksena. Videovälitteisen  arvioinnin  ja  kuntoutuksen 
havainnointi  ja  etäpuheterapian  erityispiirteiden  keruu  toteutettiin  etäkuntoutusjaksojen 
aikana  osallistuvan  observoinnin  keinoin. Lasten,  heidän  perheidensä  sekä  avustavan  ja 
hallinnollisen henkilökunnan kokemuksia kartoitettiin kyselytutkimusten avulla.  
 
Tutkimukseen osallistui kolme alle esikouluikäistä poikaa (Lapsi A, B ja C), joilla oli yksi tai 
useampi  äännevirhe  (/r/,  /s/ ja/tai  vokaalivirheitä). Kuntoutusta  tarjottiin videovälitteisesti 
etälaitteiden  avulla  Oulusta  lapsen  kotikuntaan. 16  kerran  etäkuntoutusjakson  aikana  lasten 
äännevirheet arvioitiin videovälitteisesti NOT-S, Bus Story ja SAMA-ERI -testeillä. Lapsella 
oli jokaisella  etäpuheterapiakerralla  vieressään aikuinen  avustaja  (vanhempi,  päiväkodin  tai 
koulun avustaja). 
 

Lapsi  A  oppi  etäkuntoutusjakson  aikana  tuottamaan  /r/:n  täryn  sekä  /r/-äänteen  apuäänteenä 
toimivan /d/-äänteen  sanan  keskellä.  Lapsi  B  oppi erottamaan etuvokaalit  /y/,  /ö/  ja  /ä/ 
takaisista vokaaliäänteistä /u/, /o/ ja /a/, ja tuottamaan äänteet normin mukaisesti spontaanissa 
puheessa.  Lisäksi  hän  oppi  tuottamaan /r/:n  täryn  ja /d/-ääneen  sanan  alussa.  Lapsi  C  tuotti 
/s/-äänteen /t/-apuäänteen kanssa, mutta /r/-äänteen täryä ei etäjakson aikana saatu aikaan. 
 
Etäpuheterapian erityispiirteet puheterapeutin osalta liittyivät suurelta osin taktiilisen aspektin 
puuttumiseen  terapeutin  ja  asiakkaan  välillä. Tämän  vuoksi kuntoutusmateriaali  tuli 
suunnitella etukäteen videovälitteisessä ympäristössä toimivaksi. 
 
Kyselytutkimuksessa  havaittiin, että vaikka  vanhemmat  suhtautuivat ennen 
etäkuntoutusjakson  alkamista epäileväisesti  videovälitteistä  puheterapiaa  kohtaan oli 
perheiden  antaman kokonaisarvosanan keskiarvo 4,0  (Likertin  asteikolla 1–5,  1=huono, 
5=erinomainen). Avustaneiden henkilöiden kokonaisarvosana etäkuntoutusjaksosta oli 5,0 ja 
hallinnollisen  henkilön  4,0. Kaikki  perheet  osallistuisivat  uudelleen  etäkuntoutusjaksolle  ja 
suosittelisivat videovälitteistä puheterapiaa myös muille.  
 
Tämän  tutkimuksen  tulokset olivat yhdensuuntaisia  muiden  aihepiirin  tutkimusten  kanssa, 
vaikka pienen aineiston koon vuoksi tulokset olivat suuntaa antavia. 
 
Avainsanat: etäpuheterapia, videovälitteinen puheterapia, etäkuntoutus, äännevirheet, 
artikulaatiovirheet  



 

ESIPUHE 

 

Tämä  pro  gradu -tutkielma  ei  olisi  valmistunut  ilman  useiden  henkilöiden  myötävaikutusta. 

Suurimmat  kiitokset  kuuluvat  ohjaajalleni  dosentti  Anneli  Ylihervalle  sekä  Tutoris  Oy:n 

Pohjois-Pohjanmaan  aluekeskuksen  väelle. Haluan  kiittää  Annelia  hänen 

ennakkoluulottomuudestaan  ja  rohkeudestaan  ottaa  minut  ohjaukseensa  etäaiheeni  kanssa. 

Olen  saanut  häneltä  ammattitaitoista  ja  oivaltavaa ohjausta  aina  sitä  tarvitessani, vaikka 

graduni  aihe ei ollut  hänelle entuudestaan  tuttu. Tutoris  Oy:n  toimitusjohtaja  Laura  Juvalaa 

haluan kiittää mahdollisuudesta yhteistyöhön Tutoriksen kanssa. Pro graduni toteuttaminen ei 

olisi  ollut  mahdollista  ilman  Tutoriksen  lainaamia  etälaitteita sekä heidän  järjestämiään 

asiakaskontakteja. Erityisesti  haluaisin  kiittää Oulun aluejohtaja  Arja  Kangasta,  joka  tarjosi 

etäkuntoutuksen  aikana aktiivisesti tukeaan omista  kiireistään  huolimatta. Puheterapeutti 

Johanna  Holmilta  sain  ystävällisiä  neuvoja etäkuntoutusta  koskien. Myös  Oulun  Tutoriksen 

toimiston väeltä sain jatkuvasti apua laitteiston käyttöön.  

 

Kiitoksen  ansaitsevat lisäksi tutkimukseen  osallistuneet  lapset  ja  heidän  perheensä.  Ilman 

heidän  ennakkoluulottomuuttaan  tämän  tutkimuksen  toteuttaminen  ei  olisi  ollut  mahdollista. 

Myös avustavat  ja  hallinnollisesta  puolesta  vastaavat  henkilöt  auttoivat  mahdollistamaan 

tutkimuksen käytännön toteutuksen. 

 

Onnekseni minulla on myös useita rakkaita ystäviä, joita saan kiittää pro gradu -tutkielmani 

valmistumisesta. Kiitos  Helille pro  graduni  oikolukemisesta ja neuvoista  gradun  toteutusta 

varten.  Vertaistukea  gradun  tekoon  olen yhtälailla  saanut Ankulta,  Jaanalta  ja  Immiltä. 

Ystäväni Anni ja Atte ovat puolestaan tarjonneet paljon kaivattua vastapainoa gradun teolle. 

Perhettäni  haluaisin kiittää  kärsivällisyydestä ja  tuesta  sekä erityisesti veljeäni 

lastenhoitoavusta gradun  tekoa  varten. Ollia  haluan  kiittää hänen  antamastaan tuesta  sekä 

illoista, jotka hän syksyllä vapautti minulle gradun kirjoittamista varten. 

 

 

Omistan tämän pro gradu -tutkielman rakkaalle pojalleni, joka on opettanut minulle useita 

(myös gradun teossa tarvittavia) tärkeitä taitoja: pitkäjänteisyyttä, ajanhallintaa ja 

priorisointia.  
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”Siinä on vaan ikkuna välissä.” 
(Kommentti videopuhelun toiminnasta KÄKÄTE-tutkimuksessa,2013)
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1 JOHDANTO 

 

Videovälitteistä puheterapiaa  (etäpuheterapiaa) on hyödynnetty jo  useiden  vuosien  ajan 

muun  muassa Ruotsissa  ja  Yhdysvalloissa  (ASHA,  2010; Hill,  2010). Tutkimuksissa 

etäkuntoutuksen on havaittu soveltuvan kaiken ikäisille logopedisille asiakasryhmille (ASHA, 

2002). Videoneuvottelulaitteiston  käyttö kuntoutuksen  välikappaleena mahdollistaa 

reaaliaikaisen,  kahdensuuntaisen  audio- ja  videoyhteyden  muodostamisen  puheterapeutin  ja 

asiakkaan välille maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta.  

 

Etäpuheterapiasta  ei  ole  toistaiseksi  saatavilla  lainkaan  kotimaista tieteellistä tutkimustietoa. 

Tätä pro  gradu -tutkimusta  kirjoittaessani etäpuheterapia  ei ole vielä yleistynyt  Suomessa 

laajempaan kliiniseen  käyttöön  eikä Suomen  viranomaistahoilla  (Valvira,  Kela)  tai  Suomen 

Puheterapeuttiliitolla  ei  toistaiseksi  ole  kantaa  etäpuheterapiaa  kohtaan tai virallista 

ohjeistusta sen toteuttamiseksi.  

 

Tässä  monitapaustutkimuksena  toteuttamassani  pro  gradu -tutkielmassa  pyrin  kartoittamaan 

erityispiirteitä  ja  yksityiskohtia,  joita  videovälitteisesti  toteutetussa puheterapeuttisessa 

arvioinnissa  ja  kuntoutuksessa tulee  huomioida. Lisäksi  pyrin  selvittämään kolmen 

tapaustutkimuksen  pohjalta  tutkimukseen osallistuneiden  lasten  ja  heidän  avustajinaan 

toimineiden vanhempien ja aikuisten tyytyväisyyttä videovälitteiseen puheterapiaan.  

 

Kiinnostuin  tutkimaan  etäpuheterapiaa  kirjoitettuani  kandidaatintutkielman 

aikuisneurologisten kommunikaatiohäiriöiden videovälitteisestä arvioinnista. Toivon, että pro 

graduni  kannustaa  myös  muita  opinnäytteiden  ja  jatkotutkimusten  tekijöitä  perehtymään 

aiheeseen  syvällisemmin.  Toivon  lisäksi,  että  puheterapian  videovälitteinen  toteuttaminen 

mahdollistaisi kuntoutuksen piiriin pääsyn myös niille asiakkaille, jotka eivät muutoin pysty 

saamaan  kuntoutusta  maantieteellisen  epätasa-arvon  ja  resurssivajeen  vuoksi.  Ovatko 

etäpuheterapeutit vain  puhuvia  päitä,  vai  voidaanko  etäpuheterapialla  kuntouttaa alle 

kouluikäisten lasten äännevirheitä perinteistä puheterapiaa vastaavalla tavalla? 
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1.1 Videovälitteinen puheterapia 

 

Videovälitteisellä puheterapialla  (etäpuheterapia) tarkoitan  pro  gradu -tutkimuksessani 

videopuhelun  välityksellä  toteutettua  puheterapeuttista  kuntoutusta  (American  Speech-

Language-Hearing  Association,  2010).  Pro  gradu -tutkielmassani  käytän videovälitteistä 

puheterapiaa,  etäpuheterapiaa ja etäkuntoutusta rinnakkaisina  termeinä  samaa  ilmiötä 

kuvaavina  tekstin  sujuvuuden  vuoksi. Videovälitteisesti  toteutettu  puheterapia  on 

Yhdysvaltojen  puheterapeuttiliiton  (American  Speech-Language-Hearing  Association, 

ASHA) hyväksymä tapa toteuttaa puheterapeuttista kuntoutusta (American Speech-Language-

Hearing  Association,  2010).  ASHA  käyttää  etäpuheterapiasta  nimitystä telepractice, mutta 

kirjallisuudesta  löytyy sellaisia termejä, kuten online  speech  therapy (Theodoros,  Russell, 

Hill,  Cahill  &  Clark,  2003), speech  teletherapy (Scheideman-Miller,  Clark,  Smeltzer, 

Carpenter,  Hodger  &  Prouty,  2002)  sekä speech  therapy  via  videoconferencing 

(Constantinescu, Theodoros, Russell, Ward, Wilson & Wootton, 2010). 

 

Kommunikaatiohäiriöiden  videovälitteisellä  hoidolla  tarkoitetaan  videoneuvottelulaitteiston 

avulla  toteutettua  puheterapeuttista  arviointia  ja/tai  kuntoutusta  (ASHA,  2005b)  sekä 

kuntoutuksen jälkeistä seurantaa ja ylläpitoa (Kully, 2005). Videovälitteisesti voidaan lisäksi 

seuloa  ja  ennaltaehkäistä  kommunikaatiohäiriöitä  (ASHA,  2002)  sekä  tarjota  konsultaatiota 

(ASHA, 2005a). 

 

 

1.1.1 Videovälitteisen puheterapian historia 

 

Ensimmäinen  puheterapeuttista  etäkuntoutusta  käsittelevä  tutkimus  toteutettiin  ja  julkaistiin 

Yhdysvalloissa  Wertzin,  Dronkersin  ja Bernstein-Ellisin (1987)  toimesta.  Etäkuntoutusta  oli 

jo  tarjottu  yhdysvaltalaisessa  veteraanisairaalassa  afaattisille  henkilöille  lankapuhelimen 

välityksellä  1970-luvun  puolessa  välissä  (Hill  &  Theodoros,  2002),  mutta  Wertzin  ym.  

(1987) tutkimuksessa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa sekä ääni- että videoyhteyttä. Wertz 

vertaili  perinteisessä  puheterapiatilanteessa  toteutettua  arviointia  videolaitteiden  välityksellä 

toteutettuun  arviointiin  havaiten  niiden  keskinäisen  yhdenmukaisuuden.  Myöhemmin  Wertz 

ym. (1992) toteuttivat uuden vastaavanlaisen tutkimuksen samoin tuloksin.  
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Wertzin  ja  hänen  tutkimusryhmänsä  käynnistämä  videovälitteisen  puheterapian  tutkimuksen 

ansiosta  Minnesotan  osavaltiossa  sijaitseva  Mayo-klinikka  lähti  hyödyntämään  etälaitteistoa 

puheterapia-asiakkaidensa  videovälitteisessä  arvioinnissa  ja  konsultaatioissa  (Hill  & 

Theodoros,  2002).  Vaikka  Mayo-klinikan  puheterapeutit  hyödynsivät  etäpuheterapiaa  osana 

kliinistä  työtä,  erityisesti  laajojen  ja  jälkiseurantaa  sisältävien  etäpuheterapiatutkimusten 

puute  on  kuitenkin  ilmeinen.  Videovälitteistä  puheterapiaa  koskevia  tieteellisiä  tutkimuksia 

alkoi  ilmestyä  enemmän  2000-luvun  vaiheessa.  Ensimmäiset  tutkimukset  käsittelivät  muun 

muassa änkytyksen, artikulaatiovirheiden ja nielemisvaikeuksien puheterapeuttista arviointia.  

 

Lasten  puheterapeuttisen  etäarvioinnin  ja -kuntoutuksen  osalta  on  saatavilla  useita 

tutkimuksia.  Äännevirheiden  arvioinnin  ja  kuntoutuksen (ks.  1.4)  lisäksi  etälaitteistoa  on 

hyödynnetty tutkimuksissa muun muassa lasten luku- ja kirjoitustaitojen arvioinnissa (Waite, 

Theodoros, Russell & Cahill, 2010), monikielisten ja -kulttuuristen lasten arvioinnissa (Eriks-

Brophy,  Quittenbaum,  Anderson  &  Nelson,  2008)  sekä  lasten  puheen  tuoton  ja 

ymmärtämisen taitojen arvioinnissa (Waite, Theodoros, Russell & Cahill, 2010). 

 

 

1.1.2 Videovälitteisen puheterapian kliininen käyttö muualla 

 

ASHA  hyväksyi  virallisesti  etäpuheterapian  käytön  Yhdysvalloissa  vuonna  2005  (ASHA, 

2010). Tuolloin liitto laati kattavan ohjeistuksen siitä, mitä puheterapeuttien tulisi huomioida 

toteuttaessaan  etäpuheterapiaa.  Yhdysvaltojen  lisäksi  australialaisessa  Queenslandin 

yliopistossa  on  toteutettu  videovälitteisen  puheterapian  tutkimusta  jo  pitkään  (Theodoros, 

Russell,  Hill,  Cahill  &  Clark,  2003).  Myös  Skotlannissa  on  kokemuksia  videovälitteisen 

puheterapian käytöstä (Hill, 2010).  

 

Ruotsissa, erityisesti Västerbottenin maakunnassa, etäpuheterapiaa tutkitaan ja hyödynnetään 

kunnallisessa  kliinisessä  työssä  laajamittaisesti (Hill,  2010).  Ruotsalaisessa Uumajan 

yliopistossa  on  tutkittu  videovälitteisen  etäpuheterapian  hyödyntämistä  muun  muassa  lasten 

puheen  arvioinnissa  (Wellenius  &  Wikström,  2006)  sekä  afaattisten  henkilöiden 

kuntoutuksessa (Lindholm & Strömberg, 2008).  
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1.1.3 Videovälitteinen puheterapia Suomessa 

 

Simberg  esitteli  ”telemaattisen  kaukoterapian” vuoden  2000  Puheterapeutti-lehdessä 

kognitiivisesti  kuormittavana  ja  teknisesti  epävarmana  uutena  välineenä  (Simberg,  2000). 

Simbergin mukaan videopuhelu soveltui tuolloin puheterapeuttisen kuntoutuksen saralla vain 

lähinnä  konsultaatio- ja  ohjauskäyttöön  laitteiston  ja  yhteyden  heikon  toimivuuden  vuoksi. 

Yksitoista  vuotta  myöhemmin  Puheterapeutti-lehteen  ilmestyi  artikkeli  Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin ja EU:n yhteisestä etäpuheterapiahankkeesta (Ahonen, 2011). Teknologian 

kehityttyä myös  asenteet  etäpuheterapiaa  kohtaan  olivat  huomattavasti  positiivisemmat. 

Pudasjärvellä  toteutettu  pilottikokeilu  jäi kuitenkin kokeiluasteelle  videoneuvottelulaitteiden 

korkean  hinnan  vuoksi. Videovälitteinen  puheterapia  on  mainittu  sivumennen muutamissa 

suomalaisissa  lähteissä  (Karppi,  2011; Lehtihalmes,  2004; Vesterinen,  2010;  Vuononvirta, 

2011). Etäpuheterapiasta ei ole vielä tiettävästi saatavilla kotimaista tieteellistä tutkimusta.  

 

 

1.1.4 Videovälitteisen puheterapian erityispiirteet 

 

Etäpuheterapia  tarjoaa  huomattavia  etuja  suhteessa  perinteiseen  puheterapiaan  nimenomaan 

puheterapeuttisen  kuntoutuksen  saatavuuden  kannalta  (ASHA,  2010).  Etäpuheterapian 

käytössä  tulee  kuitenkin  huomioida  tiettyjä  erityispiirteitä,  jotta  kuntoutuksen  laatu saadaan 

mahdollisimman  yhteneväiseksi  perinteisen  puheterapian  kanssa.  Videovälitteisen 

puheterapian  erityispiirteet  liittyvät  etäkuntoutukseen  osallistuviin  henkilöihin,  käytettävään 

teknologiaan sekä terapeutin ja asiakkaan ympäristön ominaisuuksiin (Kuvio 1, s. 7).  

 

Vaikka  puheterapian  laajempi  saatavuus  ja  alueellisen  tasa-arvon  parantuminen  ovat 

etäpuheterapian  huomattavia  etuja,  tulee  asiakkaiden  valinta  etäkuntoutukseen  suorittaa 

yksilöllisesti  ja  harkiten  (ASHA,  2005a).  Koska  suurin  eroavaisuus  etäpuheterapian  ja 

perinteisen  puheterapian  välillä  on  fyysisen  kosketuksen  puuttuminen,  tulee  se  huomioida 

asiakasvalinnan  ja  arvioinnin  sekä  kuntoutuksen  suunnittelun  yhteydessä. ASHA:n 

ohjeistuksen pohjalta esimerkiksi lihastoiminnan ja -voimakkuuden arviointia ei nykyisellään 

voida toteuttaa videovälitteisesti fyysisen kosketuksen puuttumisen vuoksi.  
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Taulukko  1. Videovälitteisessä  puheterapiassa  huomioitavat erityispiirteet. (ASHA,  2005a;  ASHA,  2005b, 

ASHA, 2010). 

 

Asiakas - asiakkaan merkittävät kuulon ja/tai näön vaikeudet 
- asiakkaan kognition ja/tai tarkkaavaisuuden vaikeudet 
- kykenee istumaan tietokoneen edessä ja käyttämään konetta 
- puheen ymmärtämisen merkittävät vaikeudet, suullisten ohjeiden 
mukaan toimiminen 

- asiakkaan ja perheen halu osallistua videovälitteisesti toteutettuun 
puheterapiaan 

Etäpuheterapeutti - teknisten perustaitojen omaaminen mahdollisten ongelmatilanteiden 
ratkaisemiseksi 

- halu toteuttaa kuntoutusta videovälitteisesti  

e-Helper - onko sama avustaja saatavilla jokaiselle etäpuheterapiakerralle? Onko 
olemassa korvaava avustaja? 

- mikä on avustajan koulutus ja ammatti? Voidaanko tietoa 
etäpuheterapiakerroilta välittää e-Helperin kautta kotiin? 

Muut henkilöt - ymmärrys etäpuheterapiaa ja sen toimintaperiaatteita kohtaan sekä sitä, 
miten etäpuheterapia toimii käytännössä? 

- halu osallistua etäpuheterapian toteuttamiseen ja kehittämiseen 

Etäarviointi 
 

- testimateriaalin muuntaminen sähköiseen muotoon, onko käytettävissä 
jo sellaisenaan 

- testin normitus videovälitteisesti käytettäväksi 
- testitulosten kirjaaminen 

Etäkuntoutus 
 

- normaalia pidemmän ajan varaaminen etäkuntoutuksen toteuttamiselle 
- etäkuntoutusmateriaalin suunnittelu ja tekeminen 
- etäkuntoutuskerran normaalia terapiakertaa lyhyempi pituus 

Teknologia 
 

- laitteisto 
- ohjelmisto 
- lisälaitteet (webkamera, kuulokkeet, faksi) 
- tietoliikenneyhteydet 

Fyysinen ympäristö - tilan äänimaailma, akustiikka ja ulkopuoliset äänet 
- tilan valaistus 
- tilan kalustus ja mahdollisuus muutella kalustusta 
- tilan sijainti, esteettömyys ja muu käyttö 
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1.2 Lasten äännevirheiden arviointi ja kuntoutus 

 

Suomen  kielessä  /r/- ja  /s/ -äänteet  opitaan  yleensä  viimeisinä  (Haapanen,  2012).  Tämän 

vuoksi  yleisimpiä  äännevirheitä  5-vuotiailla  ovat  juuri  /r/- ja  /s/-äänteiden  virheet 

(Savinainen-Makkonen  &  Kunnari,  2004).  Lisäksi  /r/-äänteen  niin  kutsuttuna  apuäänteenä 

yleisesti  käytetyn  /d/-äänteen  tuotto  voi  olla  haasteellista  vielä  esikouluikäisille  lapsille. 

Vokaaleissa  esiintyvät  äännevirheet  ovat  harvinaisempia,  mutta  vokaaleista niin  kutsutut 

etuvokaalit  (/ä/, /ö/  ja  /y/)  tuottavat  eniten  ongelmia.  Äännevirheiden  esiintyvyys  on  pojilla 

suurempaa  kuin  tytöillä.  25  prosentilla  pojista  esiintyi  äännevirheitä  koulun  ensimmäisellä 

luokalla,  viidennellä  luokalla  vielä  11  prosentilla  (Yliherva,  Mäki  &  Laatikainen,  2012). 

Luotonen  (1995)  arvioi  äännevirheiden  esiintyvyyden  olevan  5-vuotiailla  suomalaislapsilla 

32,5 prosenttia. 

 

Virheellisten  äänteiden  kohdalla  lapsi  joko  korvaa  puheessaan  äänteen  jollakin  toisella 

äänteellä (esimerkiksi /r/ korvautuu /l/-äänteellä ja /s/ /t/-äänteellä) tai jättää ääneen kokonaan 

tuottamatta (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2004). Äänteen tuottaminen sanan keskellä on 

lapselle  helpompaa  kuin  sanan  alussa. Äännevirheen  kuntoutus  on  helpompaa  silloin,  kun 

lapsi  jättää  äänteen  kokonaan  ääntämättä,  kuin  että  hän  käyttäisi  ääntymäpaikaltaan  väärää 

äännettä.  

 

Puheterapeutti  arvioi  ja  kuntouttaa  alle  kouluikäisten  lasten  äännevirheitä.  Kouluikään 

tultaessa  vastuu  arvioinnista  ja  kuntoutuksesta  siirtyy erityisopettajalle  (Rantala,  1995). 

Lasten  äännevirheiden  arviointi  perustuu  oraalialueen  rakenteen  ja  toiminnan,  äänteen 

spontaanin  tuoton sekä  äänne-erojen  havaitsemisen  arviointiin  (Savinainen-Makkonen  & 

Kunnari,  2004;  Vinson,  2001).  Etuhampaiden  lähteminen  tulee  huomioida  äännevirheiden 

arvioinnissa 5–6 -vuotiaiden osalta.  

 

Äännevirheiden (/r/,  /s/,  ja /ä/,  /ö/,  /y/) kuntoutuksessa  edetään  systemaattisesti  portaittain 

(Savinainen-Makkonen  &  Kunnari,  2004).  Perinteinen  äännekuntoutus  alkaa  yksittäisen 

äänteen  (esimerkiksi  /r/- tai  /s/ -äänteen)  harjoittelemisesta puheterapeutin  tarjoaman 

visuaalisen,  kinesteettisen ja  auditiivisen  puhemallin  avulla  (Lipetz  &  Bernhardt,  2013). 

Äänne  pyritään  ensin  tuottamaan  norminmukaisesti  oikein  yksittäisenä,  irrallisena  äänteenä. 
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Kun  äänne  on  opittu  tuottamaan  oikein,  lähdetään  norminmukaista  äännettä  yleistämään 

puheeseen tavujen, sanojen ja lopulta lauseiden ja spontaanin puheen tasolla (Kuvio 2). 

 

 

 

Kuvio 2. Perinteisen äänneterapian eteneminen alhaalta ylöspäin /r/-äänteen kuntoutuksessa. (Mukailtu lähteestä 

Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2004) 
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1.3 Lasten äännevirheiden arvioinnin ja kuntoutuksen saatavuus Suomessa 

 

Suomalaisen  terveydenhuoltoalan  yleinen  työvoimapula  koskettaa  myös  puheterapeuttien 

ammattikuntaa  (Kangas,  2011).  Logopedian  alan  koulutuspaikkojen  määrä  ei  vastaa 

resurssitarvetta ja  valmistuneet  puheterapeutit  jakautuvat  alueellisesti  hyvin  epätasaisesti. 

Vasta  valmistuneet  puheterapeutit  jäävät  monesti  koulutuspaikkakunnalleen  tai  muuttavat 

suuriin  keskuksiin.  Suurin  pula  puheterapeuteista  vuonna  2011  oli  Kankaan  (2011)  mukaan 

Lapissa,  Itä-Savossa  ja  Pohjois-Karjalassa.  Pohjois-Pohjanmaan  alueella  puheterapeutteja 

Kangas arvioi olevan Suomessa eniten suhteessa väestön määrään. Terapeuttipulaa on pyritty 

ratkaisemaan  muun  muassa  kuntoutusjaksoja  lyhentämällä  ja  tiivistämällä  sekä  siirtämällä 

puheterapeutin  työn  painopistettä  enemmän  suorasta  kuntoutustyöstä  ohjaus- ja 

konsultointipainotteiseksi (Karhu, 2011).   

 

Karhun  (2011)  mukaan  puheterapiaa  joudutaan  resurssipulan  vuoksi  kohdentamaan 

vaikeampien  puheen  ja  kielen  häiriöiden  kuntouttamiseen.  Lievemmät  puhehäiriöt,  kuten 

yksittäiset  äännevirheet,  jäävät  usein  sairaanhoitopiirien  arvioiden  mukaan kokonaan 

hoitamatta.  Osalla  kouluikäisten  lasten  erityisopettajista  on  valmiuksia  kuntouttaa 

alkuopetusikäisten  lasten  yleisimpiä  äännevirheitä  (Eerola,  2005).  Eerolan  mukaan 

erityisopettajien osaamisen ja kiinnostuksen taso puheopetusta kohtaan kuitenkin vaihtelee, ja 

puheopetuksen tunteja vähennetään siitäkin huolimatta, ettei tarve ole vähentynyt.  

 

 

1.4 Tutkimuksia lasten äännevirheiden videovälitteisestä arvioinnista ja kuntoutuksesta 

 

Lasten äännevirheiden videovälitteistä kuntoutusta on tutkittu muun muassa Yhdysvalloissa ja 

Australiassa  (ks.  Taulukko  2,  s.  11).  Tutkimustulokset  sekä  äännevirheiden  videovälitteisen 

arvioinnin  että  kuntoutuksen  osalta  ovat  lupaavia,  mutta  tutkijat  painottavat  tarvetta  aiheen 

lisätutkimukselle.   

 

Äännevirheiden  videovälitteisen  arvioinnin  osalta  on  havaittu,  että  äänteiden  arviointi  sekä 

videovälitteisesti että perinteisesti toteutettu puheterapia vastaavat toisiaan /r/- ja /s/-äänteiden 

osalta  (Waite,  Cahill,  Theodoros,  Busuttin  & Russell,  2006).  Arviointi  oli  yhdenmukaista 
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siitäkin  huolimatta,  että  Waite  ym.  (2006)  toteuttivat  äännevirheiden  arviointia  koskevan 

tutkimuksensa  huomattavan  hitaalla,  dial-up  modeemin  tasoisella  internet-yhteydellä  (128 

kbits/s) reaalimaailman tietoliikenneinfrastruktuuria mallintaen.  

 

Arvioinnin  lisäksi  äännevirheiden  kuntoutus  videovälitteisesti  suhteessa  perinteiseen 

puheterapiaan on havaittu yhtä tehokkaaksi (Grogan-Johnson, Alvares, Rowan & Creaghead, 

2010).  Tyytyväisyys  videovälitteistä  menetelmää  kohtaan  asiakkaiden  osalta  on  havaittu 

erittäin  hyväksi  ja  teknologian  hyödyntämisestä  huolimatta  peruuntuneiden  terapiakertojen 

määrä  vastasi  kahdessa  eri  ympäristössä  toisiaan.  Äännevirheiden  videovälitteisellä 

kuntoutuksella on saatu  aikaan  huomattavaa  kuntoutuksellista  edistymistä  (Grogan-Johnson, 

ym. 2011).  Tästä  huolimatta  puheterapeuteille  toteutetussa  kyselytutkimuksessa  havaittiin, 

että  mielipiteet  etäkuntoutuksen  soveltuvuudesta  äännevirheiden  kuntoutukseen  vaihtelevat 

(Tucker, 2012b). 

 

Tucker (2012a)  raportoi  tutkimuksessaan  puheterapeuttien  kokeneen  äännevirheiden 

kuntoutuksen  toteuttamisen  videovälitteisesti  aluksi  haastavana.  Kielen  liikkeiden 

havaitseminen ja liikkeiden ohjaaminen koettiin haastavana. Koska kielen täryä aikaansaavan 

tremulaattorin  kaltaisia  apuvälineitä  ei  pystytä  oletusarvoisesti  hyödyntämään 

etäkuntoutustilanteessa,  voidaan  tukeutua  enemmän  esimerkiksi  oraalialueen  kaavakuvien 

piirtämiseen kielen oikean paikan havainnollistamiseksi.  
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Taulukko 2. Tutkimuksia videovälitteisen puheterapian käytöstä lasten äännevirheiden arvioinnissa ja 

kuntoutuksessa sekä osallistuneiden kokemuksia etäpuheterapiasta. 

 

 

Tutkijat Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusaineisto Menetelmät Tulokset 

 
Waite, Cahill, 
Theodoros, 
Busuttin & Russell 
(2006) 

 
Tutkia, eroaako lasten 
äänteiden arviointi 
riippuen siitä, 
toteutetaanko arviointi 
kasvotusten vai 
videovälitteisesti.  

 
N=6 4;3–6;8v.  
äännevirheistä lasta.  

 
Sanatasoisen 
artikulaation ja 
oraalialueen 
rakenteen 
arviointi 
simultaanisti 
F2F ja etänä 
 

 
Yhdenmukaisuus 
arviointiympäristö
jen välillä oli 
erittäin korkea. 

Crutchley & 
Campbell (2010) 
 
 
 
 
 
 
Crutchley, Dudley 
& Campbell (2010) 
 
 
 
 
Grogan-Johnson, 
Alvares, Rowan & 
Creaghead (2010) 
 

Tutkia mm. 
äännevirheisten lasten 
vanhempien sekä koulun 
henkilökunnan 
tyytyväisyyttä 
etäkuntoutusta kohtaan. 
 
 
Tutkia äännevirheiden 
arviointia F2F ja etänä ja 
verrata niiden 
luotettavuutta 
 
 
Verrata perinteisesti ja 
videovälitteisesti 
toteutetun 
äännekuntoutuksen 
tehokkuutta ja 
tyytyväisyyttä 

N=13 opettajaa, 3 
koulun johtajaa ja 8 
vanhempaa. 
 
 
 
 
 
N=5 äännevirheistä 
lasta 
 
 
 
 
N=38 4–12 v. 
äännevirheistä lasta.   
 

Tyytyväisyys-
kysely 
 
 
 
 
 
 
GFTA-2 
 
 
 
 
 
GFTA-2 sekä 
tyytyväisyyden 
tutkiminen 

Menetelmään 
oltiin erittäin 
tyytyväisiä. 
Koulujen johtajien 
tyytyväisyys oli 
korkeinta.  
 
 
Etä- ja F2F-
arviointien 
havaittiin olevan 
hyvin 
yhdenmukaisia.  
 
 
Tehokkuus 
toisiaan vastaavaa 
sekä etänä että 
F2F. Tyytyväisyys 
havaittiin erittäin 
hyväksi.  

 
 
Grogan-Johnson, 
Gabel, Taylor, 
Rowan, Alvares & 
Schenker (2011) 

 
 
Verrata videovälitteisesti 
ja kasvotusten toteutetun 
äännekuntoutuksen 
tuloksia. 

 
 
N=13 6;3–11;11 v.  
äännevirheistä lasta.  

 
 
GFTA-2 

 
 
Etäkuntoutuksen 
tulokset vastasivat 
perinteistä 
kuntoutusta. 

Tucker (2012a) Selvittää 
puheterapeuttien 
asenteita etäkuntoutusta 
kohtaan. 

N=5 kouluikäisten 
kanssa 
työskentelevää 
puheterapeuttia 

Haastattelu Videovälitteisesti 
toteutettu 
artikulaatioterapia 
koettiin 
haastavaksi 
fyysisen 
kosketuksen 
puuttumisen takia 
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Tucker (2012b) 

 
Selvittää etäpuheterapian 
käyttöä eri häiriöryhmien 
kesken, mm. 
äännevirheiden 
kuntoutuksessa. 

 
N=170 
puheterapeuttia 

 
Kysely 

 
Äännevirheet 
koettiin 
haastaviksi 
kuntouttaa etänä, 
kuitenkin lähes 
puolet 
etäterapeuteista 
kuntoutti 
äännevirheitä. 

 
Waite, Theodoros, 
Russell & Cahill 
(2012) 

 
Arvioida lasten puheen 
ymmärrettävyyttä sekä 
oraalialueen rakenteita ja 
motoriikkaa 
videovälitteisesti. 
 

 
N=20 4–9 v.  lasta. 

 
Oraalialueen 
motoriikan ja 
rakenteiden 
arviointi  

 
Arviointi onnistui 
hyvin, vain 
diadokokinesia 
haastava 
arvioitava. 

Gabel, Grogan-
Johnson,Alvares, 
Bechstein & Taylor 
(2013) 

Arvioida etäpuheterapian 
tehokkuutta vertaamalla 
edistymistä mm. 
äännevirheiden 
terapiassa etänä ja F2F 

N=71 5–15 v. lasta.  Verrattiin 
etäterapian 
tuloksia 
kansallisiin 
NOMS-
tuloksiin 
 

Etänä edistyi 85% 
lapsista,F2F 
NOMS:n 
perusteella edistyi 
78.4% 

GFTA-2: Goldman Fristoe Test of Articulation-2. F2F: perinteinen, kasvotusten toteutettu puheterapia. 
NOMS: National Outcomes Measurement System. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän  pro  gradu -tutkielman  tavoitteena  on  tarkastella  videovälitteisesti  toteutettuun 

puheterapeuttiseen  arviointiin  ja  kuntoutukseen  liittyviä havaintoja suhteessa  perinteisesti 

toteutettuun  puheterapiaan. Lisäksi  tutkimuksessa  tarkastellaan  tutkimuksen  toteutukseen 

osallistuneiden tahojen kokemuksia etäpuheterapiasta. 

 

 

1. Millaisia  havaintoja  voidaan  tehdä videovälitteisesti  toteutetun  puheterapian 

toimivuudesta alle kouluikäisten lasten äännevirheiden 

 

a.   arvioinnissa 

b. kuntoutuksessa? 

 

2. Mitkä erityispiirteet korostuivat videovälitteisessä puheterapiassa? 

 

3. Miten tutkimukseen  osallistuneet  lapset,  heidän  avustajinaan  toimineet  aikuiset  sekä 

käytännön  järjestelyihin  osallistuneet  tahot kokivat videovälitteisesti  toteutetun 

puheterapian, ja mitkä seikat vaikuttivat kokemukseen? 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Tutkimusaineisto 

 

Tämän  pro  gradu -tutkimuksen  aineisto  koostui  kolmesta vuonna  2007  syntyneestä 

äännevirheisestä lapsesta (A, B, C). Lisäksi aineistoa saatiin lasten, heidän perheidensä sekä 

etäpuheterapiaan  osallistuneiden  tahojen  täyttämästä  kyselylomakkeesta.  Perheille  kysely 

toteutettiin  etäpuheterapiajakson  puolessa  välissä  sekä  sen  päätyttyä. Etäkuntoutuksen 

puolessa välissä toteutetussa kyselyssä tiedusteltiin perheiden kokemuksia etäpuheterapiasta, 

tyytyväisyyttä  kuntoutukseen  ja  sen  sisältöön sekä  heidän  toiveitaan  jakson  jälkimmäiselle 

puolikkaalle. Loppukysely  oli  jaoteltu kuuteen  osa-alueeseen,  jotka  olivat etäkuntoutus  ja 

harjoitusmateriaali,  teknologia  ja  laitteisto,  kuntoutukseen  osallistuneet  henkilöt,  käytännön 

järjestelyt, yhteenveto sekä tutkimukseen osallistuneen lapsen itsensä antamat vastaukset. 

 

Äännevirheiset  lapset  valittiin  tämän  tutkimuksen  etäpuheterapiajaksolle  kuntien 

terveyskeskusten  ylilääkärien  toiveesta,  koska  kuntien  resurssitilanne  äännevirheiden 

kuntouttamiseksi  on  heikko.  Ylilääkärit  valitsivat  tutkimukseen  soveltuvat  lapset  oman 

terveyskeskuksensa  piiristä.  Tutkimukseen  haettiin  /r/- ja/tai  /s/-äännevirheisiä  lapsia. 

Tutkimukseen  pyrittiin  löytämään  sukupuoleltaan,  iältään  sekä  äännevirheiltään 

mahdollisimman samankaltaisia  lapsia. Poissulkukriteereiksi  asetettiin  aiemman 

etäpuheterapiaa  käsittelevän  tieteellisen  kirjallisuuden (ASHA,  2005b) pohjalta  merkittävät 

aistivammat (näön ja/tai kuulon merkittävät ongelmat), tarkkaavuuden tai kognition ongelmat 

tai  se,  ettei  suomen kieli  ollut  heidän  äidinkielensä.  Lapsella  tuli  lisäksi  olla  mahdollisuus 

saada  etäterapiakerroille viereensä aikuinen avustaja,  niin  kutsutuksi e-Helperiksi (Grogan-

Johnson  ym.,  2010). Tutkimukseen  haettiin  luvat  lapsien  kotikuntien  terveyskeskusten 

ylilääkäreiltä sekä lasten vanhemmilta (Liitteet 1 ja 2). 

 

Tutkija (E.I.)  toteutti  etäpuheterapiajakson  lapsille Tutoris  Oy:n  tarjoaman 

videoneuvottelulaitteiston  avulla internetin kautta Oulusta  lasten  omaan  kotikuntaan. Lasten 

omassa  kotikunnassa  toimiva  puheterapeutti  arvioi  tutkimukseen  osallistuneet  lapset 

helmikuussa  2013  Fonologiatestin  avulla  ja  kirjoitti  heidän puheen  tuotostaan  yhteenvedon 

(Taulukko 3, s. 15). 
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Taulukko 3. Tutkittavien lasten tiedot ennen etäkuntoutusjakson alkamista. 

 

 

 

 

 

Nimi  
(ikä, sukup.) 

Sijainti Äännevirhe(et) 
Fonologiatestin  
pisteet 

Avustaja 

 
Lapsi A  
(5;6v. poika) 

 
Pohjois-Suomi, 
etälaitteet 
olemassa jo 
valmiina kunnan 
koululla 

 
/r/-virhe (epäsystemaattinen 
korvautuminen, /r/ à /h/, /v/, 
omissio tai assimilaatio ”kuukku” à 
kurkku, ”vivveä” à  vihreä). 
ei tuota /d/ sanan keskellä. 
sananalkuista /h/-voittosuutta 
(”hukka” à sukka,  
”haippa” à vaippa). 
/l/ ja /j/ puuttuvat sanan keskellä. 

 
Äänteen ja tavun 
pituus: 24/26 (erittäin 
heikko); sanan 
pituus: 16/18 (erittäin 
heikko); äänteiden 
yhdistely: 36/83 
(erittäin heikko);  
 
kokonaispisteet 
76/127,  
<1 persentiili 
 

 
Äiti, isä tai 
isovanhempi 

Lapsi B  
(5;2v. poika) 

Itä-Suomi, 
etälaitteet 
toimitettiin 
päiväkodille 

/r/-virhe (systemaattinen 
korvautuminen, /r/ à /l/). 
etuvokaalit /yöä/ muuntuvat 
takaisiksi /uoa/. 
ei tuota /d/ sanan keskellä. 

Äänteen ja tavun 
pituus: 26/26 
(erinomainen); sanan 
pituus: 18/18 
(erinomainen); 
äänteiden yhdistely: 
64/83 (erittäin 
heikko);  
 
kokonaispisteet 
108/127,  
=8 persentiili 
 

Äiti, 
lastentarhan-
opettaja, 
päiväkodin 
avustaja 

Lapsi C  
(5;8v. poika) 

Itä-Suomi, 
etälaitteet 
toimitettiin oman 
kodin kellariin 

/r/-virhe (systemaattinen 
korvautuminen, /r/ à /l/). 
/s/-virhe (systemaattinen 
korvautuminen, /s/ à /t/, /s/ à /ts/). 
/y/ ja /ö/ varioivat /u/:n ja /o/:n 
kanssa. 

Äänteen ja tavun 
pituus: 26/26 
(erinomainen); sanan 
pituus: 18/18 
(erinomainen); 
äänteiden yhdistely: 
56/83 (erittäin 
heikko);  
 
kokonaispisteet 
100/127,  
<1 persentiili 
 

Äiti, isä tai 
isovanhempi 
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3.2 Aineiston keruu ja analyysi 

 

Pro  gradu -tutkielmani aineisto  on  kerätty  helmikuun  ja  toukokuun  2013  välillä. 

Etäkuntoutusjaksot ajoittuivat  helmikuun  ja  toukokuun  välille,  ja kyselyiden vastaukset 

saatiin huhtikuussa  ja  toukokuussa. Helmikuussa,  ennen  etäkuntoutusjakson  alkamista, 

lapsille tehtiin Fonologiatesti  heidän  oman  kuntansa  puheterapeutin  toimesta. Fonologiatesti 

toteutettiin  kesäkuussa  2013 Lapsi  A:lle ja elokuussa  2013 Lapsille  B  ja  C. Tutkimukseni 

tueksi  sain  jokaisesta  lapsesta  Fonologiatestin  toteuttaneelta  puheterapeutilta yhteenvedon 

lapsen äännevirheistä ja yleisestä kielellisestä tasosta.  

 

Ennen etäkuntoutusjakson  alkamista  etäkuntoutustilannetta  pilotoitiin ottamalla  yhteys 

tutkimuksessa  käytettävällä  laitteistolla  3G-mobiilidatayhteydessä  olevaa  kannettavaan 

tietokoneeseen. Puoli  tuntia  kestäneessä  pilotoinnissa  havainnointiin  etäkuntoutuksen  ja 

perinteisesti  toteutettavan  kuntoutuksen  eroja.  Lisäksi tutkimuksen  ulkopuoliselle  lapselle  

toteutettiin  pilotoinnin  yhteydessä puolet  SAMA-ERI-testin vokaalierottelusta 

puheterapeuttiseen  kuntoutukseen riittävä  audioyhteyden  varmistamiseksi. Äänne-erojen 

välittyminen videoneuvottelulaitteiston  kautta  varmistettiin  niin,  että  kaksi  puheterapeuttia, 

lapsen  vieressä  istuva  terapeutti  ja  videopuheluyhteyden  päässä  oleva  puheterapeutti, 

arvioivat lapsen suoriutumista testissä samanaikaisesti ja vertasi lopuksi tuloksia keskenään. 

Tulokset osoittautuivat lähes yhdenmukaisiksi (eriävä merkintä yhdessä 15 testiosioista). 

 

Etäkuntoutusjakson  ensimmäisellä  ja  toisella  kerralla toteutettiin videovälitteisesti 

tutkimuksen osallistuneille lapsille Pohjoismainen Orofakiaalinen seulontatesti (NOT-S), Bus 

Story -testi, sekä  SAMA-ERI -testi. Testit  toteutettiin  yllä kuvatussa järjestyksessä  kaikille 

lapsille. Ensimmäisellä  etäterapiakerralla toteutettiin NOT-S- ja  Bus  Story -testit  sekä 

vokaalien erottelun SAMA-ERI -testistä. Konsonanttien minimiparien erottelu SAMA-ERI -

testissä toteutettiin kaikille lapsille toisella etäterapiakerralla.  

 

Lasten  terapiajakson  kotitehtävien  teko  toteutettiin  niin,  että  E.I.  lähetti  lapsille  ennen 

kuntoutuksen  alkua  kansion,  jossa  oli  yleistä  tietoa  äännevirheistä  ja  niiden  kuntoutuksesta 

sekä  neljä  kotitehtävää.  Kansiota  täydennettiin  lähettämällä  terapian  edetessä  lapsille 

henkilökohtaisesti  muokattuja  kotitehtäviä  paperisena  postitse.  Jokaiselle  lapselle  lähetettiin 
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kolme  lisää  silloista  taitotasoa  vastaavia  tehtäviä  kolme  kertaa.  Etäkuntoutusjakson 

alkuvaiheessa perheille lähetettiin muutamia kotitehtäviä sähköpostitse. 

 

Etäarviointi  ja -kuntoutuskerrat videoitiin kuvaamalla videoruutuja hoitavan  puheterapeutin 

(E.I) näkymästä. Teknisten  ongelmien  vuoksi A-lapselta puuttuu  9.  kerran  videointi, B-

lapselta 14. kerta ja C-lapselta 11. kerta. Teknisiä ongelmia ilmeni kameran akun kestossa. 

 

Tämä  pro  gradu -tutkimus  toteutettiin  monitapaustutkimuksena  (n=3). Havaintoja 

videovälitteisen  kuntoutuksen  toimivuudesta  lasten  äännevirheiden  arvioinnissa  ja 

kuntoutuksessa  sekä  etäpuheterapian  erityispiirteitä  kartoitettiin  tässä  tutkimuksessa 

osallistuvan  observoinnin  keinoin.  Osallistuvassa  havainnoinnissa,  eli  observoinnissa tutkija 

nimensä mukaisesti  osallistuu  tutkittavaan  toimintaan  ja  tilanne  on  vapaasti  muotoutuva 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2000).  

  

Etäkuntoutukseen osallistuneiden lasten, heidän perheidensä sekä avustaneen henkilökunnan 

kokemuksia tutkittiin  kahden  kyselyn  avulla. Kaikki  perheet  vastasivat  sähköpostitse 

lähetettyyn  kyselyyn  (N=3).  Kuntoutuksen  päätyttyä  perheille  ja  avustaneille  tahoille 

lähetettiin paperinen kysely jonka he postittivat takaisin. Kyselyyn vastasivat kaikki perheet 

(N=3)  ja  kaikki  avustajat  (N=2). Kyselytutkimus  on  tutkimuksena  tehokas  ja  huolellisesti 

suunniteltuna  antaa  laajasti  tietoa  kyselyä  kartoittavasta  aiheesta  (Hirsjärvi,  Remes  & 

Sajavaara, 2000). Kyselylomaketta pilotoitiin yhdellä toisen puheterapeutin asiakkaalla ennen 

kyselyn lähettämistä.  

 
 

3.3 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

 

Lasten  kotikuntien  ylilääkärit  myönsivät  luvat  tutkimukseen  osallistumiselle helmikuussa 

2013  (ks.  LIITE  4).  Vanhempien  allekirjoittamat  suostumusasiakirjat  saatiin  20.  ja  21. 

helmikuuta.  Tutkittavien  lasten  henkilöllisyys  salataan  käyttämällä  tutkimuksessa  lapsista 

nimiä  A,  B  ja  C.  Lisäksi  lasten  kotikuntia  käsitellään  maantieteellisesti  epätarkasti. 

Tutkimusaineistosta  tallennettu videointi  säilytetään  sähköisessä  muodossa asianmukaisesti 

vuoden  2014  loppuun  saakka. B-lapsen  kohdalla  päädyttiin  eettisistä  syistä ja paikallisten 
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resurssien  merkittävän vajeen vuoksi kuntouttamaan  /r/-äänteen  lisäksi  myös  takaisiksi 

muuntuvia  etuvokaaleja  /ä/,  /ö/  ja  /y/,  koska  ne  aiheuttivat huomattavaa  epäselvyyttä  lapsen 

puheeseen. Etäkuntoutusjakson  aikana  työnohjausta  ja  kuntoutustyön  seurantaa toteutti pro 

gradu -tutkimusta ohjannut dosentti Anneli Yliherva sekä Tutoris Oy:n etäprojektin vastaava 

Arja Kangas. 
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4 TULOKSET 

 

Tässä  luvussa  käsittelen  tulokset äännevirheiden videovälitteisessä arvioinnissa  ja 

kuntoutuksessa havaituista erityispiirteistä  sekä  tutkimukseen  osallistuneiden  kokemuksia 

etäkuntoutuksesta. Tulosten käsittely etenee tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä.  

 

 

4.1 Videovälitteinen puheterapia lasten äännevirheiden arvioinnissa 

 

Tutkittavien  lasten  etäpuheterapiajakso  koostui 2  kertaa  viikossa  toteutuneesta 16  kerran 

kuntoutusjaksosta.  Kahdella  ensimmäisellä  etäkuntoutuskerralla  lapsille  toteutettiin  puheen 

tuoton  arviointi.  Arviointikerroilla  lapsilta testattiin  äänteiden  auditiivista  erottelua, 

oraalimotorisia  taitoja  sekä  kohdeäänteen/-äänteiden (/r/- ja/tai  /s/-äänteiden)  spontaania 

tuottoa (Taulukko 4). 

 

NOT-S -testin  tarkoituksena  oli  antaa  tietoa  lapsen  oraalimotorisesta  tasosta.  NOT-S 

toteutettiin  näyttämällä  paperista  kuvastoa  kameraan  Lapselle  A.  Lapsille  B  ja  C  NOT-S -

kuvasto  skannattiin  sähköiseen  muotoon  ja  esitettiin  heille  Microsoft  PowerPoint -esityksen 

muodossa videoneuvottelulaitteiston tiedostonjako-ominaisuuden kautta (Kuva 1). Bus Story 

-testillä  pyrittiin  kartoittamaan  lasten  spontaania kerrontaa ja puheäänteiden spontaania 

tuottoa. SAMA-ERI -testin  toteuttamisen  ajaksi  puheterapeutin  webkamera  käännettiin 

kuvaamaan  taustalla  olevaa  seinää,  jotta  lapset  eivät  pystyneet  turvautumaan  äänteiden 

erottelua mittaavassa testissä huulion tarjoamiin visuaalisiin vihjeisiin.  

 

Kuvaston  skannaamisen  lisäksi  NOT-S-testin  toteutusta  muokattiin  vastaamaan 

videovälitteisesti  toteutetun  arviointitilanteen  realiteetteja  fyysisen  kosketuksen puuttumisen 

vuoksi.  Kohta 4 Purentalihasten ja leuan toiminta, NOT-S-testin kuva 6 (Pure takahampaan 

voimakkaasti  yhteen:  ei  havaittavissa  selvää  epäsymmetristä  aktivoitumista,  kun  pidetään 

kahta  sormea  leukalihaksen  [musculus  masseter]  päällä  molemmin  puolin  kasvoja) 

toteutettiin e-Helperin avulla. 
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Taulukko 4. Tutkittavien lasten äännevirheiden videovälitteisesti toteutetun arvioinnin tulokset. 

 

 

4.2 Videovälitteinen puheterapia lasten äännevirheiden kuntoutuksessa 

 

Tässä  tutkimuksessa  pyrittiin  selvittämään  miten  videovälitteinen  puheterapia  toimii  alle 

kouluikäisten  lasten  kuntoutuksessa (Kuva  2,  Kuva  3). Tutkimukseen  osallistuneilla  lapsilla 

oli  /r/- ja/tai  /s/-äännevirhe  tai  vokaalien  äännevirhe  (/ä/ à /a/,  /ö/ à /o/,  /y/ à /u/). 

Fonologiatesti  toteutettiin  lapsille oman  kunnan  puheterapeutin  toimesta ennen 

etäkuntoutuksen alkamista ja sen päätyttyä (Taulukko 5, s. 21). 

  

Nimi 
NOT-S  
Tutkimus /haastattelu 

Bus Story 
SAMA-ERI 
(vok.) 

SAMA-ERI 
(kons.) 

Lapsi A 0 pistettä / 1 piste (6B,”Puhe”, 
puhe epäselvää yhden tai 
useamman äännevirheen tai 
nasaalisuuden vuoksi). 

Hemmä (lehmä), hunan 
kanssa (junan kanssa), 
hyksin (yksin), 
peluuttaa (peruuttaa), 
hyppäsi haijan yli 
(aidan), kalkasi 
(karkasi), nostulri 
(nosturi). 
 

30 / 32 pistettä 38 / 50 pistettä 

Lapsi B 1 piste (III, ”Tavat”, imetkö tai 
puretko kynsiä, sormia tai 
muita esineitä päivittäin) / 4 
pistettä (3 ”Mimiikka”, Kuva 
4, näytä hampaat; Kuva 9B 
nuole huulet ympäriinsä; 
Kuva 10C puhalla  posket 
täyteen ilmaa ja pidättele; 6B 
Puhe puhe epäselvää yhden 
tai useamman äännevirheen 
tai nasaalisuuden vuoksi). 
 

Viheltaa pillillä 
(viheltää), huppas aian 
uli (hyppäs aidan yli). 

31 / 32 pistettä 48 / 50 pistettä 

Lapsi C 0 pistettä / 1 piste (6B,”Puhe”, 
puhe epäselvää yhden tai 
useamman äännevirheen tai 
nasaalisuuden vuoksi). 

Pollliiti (poliisi), 
maateudulle 
(maaseudulle), ylitti 
koljata titä (yritti 
korjata sitä). 

23 / 32 pistettä 47 / 50 pistettä 
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Taulukko 5. Tutkittavien lasten äännevirheet etäkuntoutusjakson päättymisen jälkeen. 

 

  

Nimi  
(ikä, sukup.) 

Äännevirhe(et) ja niiden muutos 
Fonologiatestin  
pisteet (5-vuotiaiden suoriutumisen 
normeilla) 

 
Lapsi A  
(5;10v., poika) 

 
/r/-virhe (epäsystemaattinen 
korvautuminen, /r/ à /h/, /v/, ”kukku” 
à kurkku, ”vivveä” à  vihreä). 
tuottaa /d/:n sanan keskellä 
sananalkuista /h/-voittosuutta (”hukka” 
à sukka,  
”haippa” à vaippa). 
/l/ ja /v/ puuttuvat sanan keskellä, /j/ 
tulee. 
 
tuottaa hieman uvulaarisen täryn. 
pystyy tuottamaan sanatasolla esim. 
drotta, dratti. 
 

 
Äänteen ja tavun pituus: 24/26 (+0, erittäin 
heikko); sanan pituus 18/18 (+2, erinomainen); 
äänteiden yhdistely 39/83 (+3, erittäin heikko);  
 
kokonaispisteet 81/127 (muutos aiempaan +5 
pistettä) 
 
< 1 persentiili 

Lapsi B  
(5;6v. poika) 

/r/-virhe (systemaattinen 
korvautuminen, /r/ à /l/). 
etuvokaalit /y/, /ö/ ja /ä/ tuottaa 
normaalisti, yleistyneet spontaaniin 
puheeseen. 
tuottaa /d/-äänteen sanan keskellä. 
Fonologiatestissä ei tuottanut /d/ sanan 
alussa, taito kuitenkin olemassa 
spontaanissa puheessa. 
 
tuottaa hieman lateraalisentäryn. 
 

Äänteen ja tavun pituus: 26/26 (+0, täydet 
pisteet, erinomainen); sanan pituus 18/18 (+0, 
täydet pisteet, erinomainen); äänteiden 
yhdistely: 65/83 (+1 piste, erittäin heikko); 
 
kokonaispisteet 109/127 (muutos aiempaan +0 
pistettä) 
 
9 persentiili 
 

Lapsi C  
(6;2v., poika) 

/r/-virhe (systemaattinen 
korvautuminen, /r/ à /l/). 
/s/-virhe (systemaattinen 
korvautuminen, /s/ à /t/, /s/ à /ts/). 
/y/ ja /ö/ varioivat /u/:n ja /o/:n kanssa. 
 
ei tuota täryä.  

Äänteen ja tavun pituus: 26/26 (+0, täydet 
pisteet, erinomainen); sanan pituus 18/18 (+0, 
täydet pisteet, erinomainen); äänteiden 
yhdistely: 56/83 (+0 pistettä, erittäin heikko); 
 
kokonaispisteet 100/127 (muutos aiempaan +0 
pistettä) 
< 1 persentiili * 
 
* 6-vuotiaiden normituksella Fonologiatestissä 
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4.3 Videovälitteisen puheterapian erityispiirteet  

 

Videovälitteisesti  toteutettavan  etäpuheterapian  erityispiirteet  suhteessa  perinteiseen 

puheterapiaan  liittyvät  suurelta  osin  fyysisen  kosketuksen  puuttumiseen  asiakkaan  ja 

puheterapeutin  välillä (ASHA,  2005a). Äännevirheiden  puheterapiassa  käytettävän 

tremulaattorin  käyttö  ei  ollut  etänä  mahdollista,  vaan  perheille  suositeltiin  mahdollisuuksien 

mukaan /r/:n täryn simuloimista lapselle asettamalla sähköhammasharja leuan alle. 

 

Taktiilisen  aspektin  puuttumisen  lisäksi  käytettävään  teknologiaan  liittyvät  seikat,  kuten 

laitteiden käyttö, yhteyden varmuus sekä terapian suunnittelu etäolosuhteet huomioiden ovat 

merkittäviä  erityispiirteitä  videovälitteisessä  puheterapiassa.  Myös  etäkuntoutukseen 

osallistuvien tahojen asenteet toteutustapaa kohtaan vaikuttavat siihen, kuinka mielekkäänä ja 

tehokkaana videovälitteisesti toteutettu puheterapia koetaan. 

 

Niin  kutsutuista  perinteisistä  puheterapiamateriaaleista  kuntoutuksen  aikana  hyödynnettiin 

muun muassa lautapelipohjia (tulostettuna A3-kokoon), kuvakortteja, käsinukkeja, leluautoja 

ja  eläinhahmoja,  magneetteja,  askarreltuja  terapiamateriaaleja,  noppia,  pyöritettäviä  ruletteja 

sekä  terapiakerran  kulkua  kuvaavaa  struktuurikuvastoa.  Perinteisen  puheterapiamateriaalin 

suhteen  tuli  huomioida  esineen  tai  paperin  koko,  jotta  materiaali  saatiin  näkymään  riittävän 

tarkasti  lapselle  ruudun  kautta.  Paperinen  materiaali  ei  saanut  olla  kontaktimuovilla 

päällystettyä  tai  laminoitua,  koska  kiiltävä  pinta  heijasti  terapeutin  taustavalon  ja  teki 

paperilla  olevan  kuvan  tai  tekstin  näkemisen  mahdottomaksi.  Paperinen  materiaali  sekä 

magneetit  olivat  kiinnitettävissä  terapeutin  takana  olevaan  valkotauluun  ja  pystyasentoon 

nostettu  materiaali  oli  mahdollista  esittää  lapselle.  Sähköisistä  materiaaleista  hyödynnettiin 

tietokonepohjaisia  pelejä  (PC-pelit  ja  web-pohjaiset  Flash-pelit),  Power  Point -esityksiä, 

työpöydänjako-ohjelman  avulla  esitettyä  materiaalia  sekä  oman  tablet-tietokoneen  tai 

kannettavan suuntaamista lapsen nähtäväksi. 
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4.4 Tutkimukseen osallistuneiden perheiden kokemukset  

 

Tutkimukseen  osallistuneille  lapsille  ja  heidän  perheilleen  toteutettiin  kysely 

etäkuntoutusjakson  puolessa  välissä sekä  kuntoutuksen  päätyttyä (Kuvio  3).  Perheitä 

pyydettiin  palauttamaan  kotitehtävien  seurantalomake  loppukyselyn  palauttamisen 

yhteydessä. Kaikki perheet vastasivat sekä etäkuntoutuksen puolessa välissä että sen päätyttyä 

toteutettuun  kyselyyn  (N=3). Tämän  tutkimuksen  kyselyt  on  sovellettu  aiempien 

etäpuheterapiaa  koskevien  tutkimusten  kyselylomakkeiden  kysymysten  pohjalta  (ks. 

Crutchley & Campbell, 2010; Carey, O’Brian, Onslow, Block, Jones & Packman, 2010; Hill, 

Theodoros,  Russell,  Ward  &  Wootton,  2009; Georgeadis,  Brennan,  Barker  &  Baron,  2004; 

Hill & Theorodos, 2002; ). 

 

Kaikki perheet vastasivat sähköpostitse ensimmäiseen kyselyyn maalis- ja huhtikuussa 2013. 

A- ja  B-lasten  perheiden postitetut vastaukset kyselyihin saatiin  kesäkuussa  2013.  C-lapsen 

perhe puolestaan vastasi  loppukyselyyn lokakuussa  2013. Kotitehtävien  seurantalomake 

palautui vain A-lapselta. A-lapsen lomakkeella oli 4 merkintää kotitehtävien teosta, mutta äiti 

raportoi perheen tehneen lisäksi tehtäviä perheen kesken muun muassa saunassa. 

 

Kuntoutuksen puolessa välissä (8. etäkerran jälkeen) perheille lähetettiin sähköpostitse (LIITE 

1). Sekä  A- että  B-lasten  perheiden  vastauksissa  nousi  esiin  huoli etäpuheterapian 

eroavaisuuksista  suhteessa  perinteiseen  puheterapiaan. Alla otteita tutkimukseen 

osallistuneiden lasten vanhempien antamista palautteista. 

 

”Olin vähän epäileväinen. Olen itse käynyt (kunta) koulussa etäopetusta ja minusta jo silloin 

oppi paremmin kun opettaja oli luokassa paikan päällä. Joten olen positiivisesti yllättynyt, 

että opettaja on saanut näin hyvän ”kontaktin” oppilaaseen. -- Mutta uskon, että parempia 

tuloksia tulisi jos opettaja olisi paikan päällä.” (A-lapsen äiti) 

 

”Joskus vain mietin, olisiko keskittyminen helpompaa, jos opettaja istuisi ihan vieressä, niin 

kuin perinteisessä puheopetuksessa.” (B-lapsen äiti) 
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”Ennakko-asenteeni oli kieltämättä aika negatiivinen, mutta olin kyllä avoimin mielin 

lähdössä mukaan kokeiluun. [Ajatukset etämenetelmää kohtaan nyt ovat] huomattavasti 

positiivisemmat.” (C-lapsen äiti) 

 

C-perheen  osalta  tilanne  oli  poikkeuksellinen  laitteiston  osalta,  koska  laitteet  toimitettiin 

perheelle kotiin. A- ja B-lapsilla laitteet olivat kodin ulkopuolella (koulussa ja päiväkodissa). 

Aiheen ajankohtaisuus näkyi myös C-perheen vastauksissa kuntoutuksen puolessa välissä: 

 

”Ainut sanottava on laitteiden toimituksen suhteen, että olisi ollut kiva tietää etukäteen että 

milloin laitteita tullaan asentamaan, sillä sain vain puhelun asentajalta, että huomenna 

tullaan laitteet asentamaan...” 

 

”Etäpuheterapian ajankohta osui meille kaikkein suurimpaan sesonkiaikaan. Talvella ja 

alkukeväästä ajankohta olisi ollut parempi.” (A-lapsen perheen vastaus) 

 

Kuntoutuksen  päätyttyä  toteutettiin  tutkimukseen  osallistuneille  henkilöille  (N=5)  kysely 

(Kuvio  3). Kaikki  perheet  vastasivat  olevansa  halukkaita  osallistumaan  etäkuntoutusjaksolle 

uudelleen,  mikäli  perinteistä  puheterapiaa  ei  heidän  alueellaan  olisi  tarjolla. Mikäli  sekä 

perinteistä että videovälitteistä terapiaa olisi saatavilla perheiden kotikunnassa B- ja C-lapsen 

perheet  haluaisivat  kuntoutusta  kummalla  tahansa  tavalla.  A-lapsen  perhe  valitsisi 

mieluummin perinteisen  puheterapian. Kaikki  perheet  suosittelisivat kuntoutusta 

etäpuheterapian avulla myös muille.  

 

Tasaisinta  ja  korkeinta  tyytyväisyys  oli  etäkuntoutukseen  osallistuneita  henkilöitä  kohtaan 

(ka.  4,4, asteikolla 1–5,  1=huono,  5=erinomainen). Aihepiiri kartoitti  kontaktia  ja  sen 

saamista  puheterapeuttiin,  ohjauksen  määrää  sekä  lapsen  ja  perheen  motivaatiota 

etäkuntoutusta  kohtaan. Eniten  vaihtelua  esiintyi  etäkuntoutuksen  ja -materiaalin  arvioissa 

(ka. 3,5–4,75) sekä käytännön järjestelyiden toteutumisessa (ka. 3,7–5).  
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Kuvio  3. Perheiden  tyytyväisyys  etäpuheterapiaa  eri  teemojen  keskiarvojen  avulla  tarkasteltuna  (Likertin 

asteikko 1–5, 1=huono, 5=erinomainen). 

 

 

Perheet  tuntuivat  kyselyssä  antamiensa  arvosanojen perusteella saaneen  melko  realistisen 

käsityksen  siitä,  miten  kuntoutus  eteni  jakson  aikana  heidän  lapsensa  kohdalla  ja  miten 

asetettuihin tavoitteisiin päästiin (A-lapsi=3, B-lapsi=4, C-lapsi=2). Useat perheistä ilmaisivat 

huolensa  niin  kutsutun  perinteisen  puheterapian  ja  etäpuheterapian  välillä  kuntoutuksen 

tuloksia ajatellen myös loppukyselyssä. 

 

”Minusta puheterapia pitäisi opettaa henkilökohtaisesti paikan päällä. Välillä (lapsen nimi) 

katsoi minusta mallia kun ei saanut selvää miten Eveliina laittoi kielen. Lähikontaktissa 

opettaja näkisi kokoajan, eikä vain sinne päin.” (A-lapsen äiti) 

 

”Ujomman lapsen ollessa kyseessä ajattelisin ns. perinteisen puheterapian olevan ehkä 

parempi vaihtoehto. Kontaktin saanti voi olla kuitenkin helpompaa, kun ollaan fyysisesti 

samassa tilassa.” (B-lapsen perheen äiti) 

 

4,25	  

3,6	  

4,25	  

3,7	  

4,75	   4,8	  

4,5	  

5	  

3,5	  

3,9	  

4,5	  
4,7	  

Kuntoutus	  ja	  materiaali	   Teknologia	  ja	  lai<eisto	   Osallistuneet	  henkilöt	   Käytännön	  järjestelyt	  

A-‐perhe	   B-‐perhe	   C-‐perhe	  
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Toisaalta  etäpuheterapia  nähtiin  hyvänä  vaihtoehtona perinteiselle  puheterapialle  juuri 

resursseja ja niiden saatavuutta ajatellen.  

 

”Hyvä vaihtoehto perinteiselle puheterapialle, varsinkin silloin kun perinteistä terapiaa ei ole 

mahdollista saada.” (B-lapsen äiti) 

 

”Vaikka suhtauduin varauksella koko asiaan, olen positiivisesti yllättynyt. Hyvä juttu!”  

(C-lapsen äiti) 

 

Kyselyn  lopussa  (osio  6,  Lapsen  vastaukset)  kartoitettiin  myös  etäkuntoutukseen 

osallistuneiden  lasten  itsensä asenteita  etäpuheterapiaa  kohtaan  (N=3). Kaksi  kolmesta 

lapsesta mainitsi  Angry  Birds -tehtävät  mieluisimmiksi  tehtäviksi etäpuheterapiassa. Kaikki 

kolme  lasta  ympyröivät  hymyilevän  naaman  (3=todella  hyvä)  3-portaiselta 

tyytyväisyysasteikolta. Pelien pelaaminen oli kaikkien kyselyyn vastanneiden lasten mielestä 

mukavinta  etäterapiassa. A-lapsi  ei  haluaisi  osallistua  tehtävien  tekemiseen  ruudun  kautta 

uudelleen, B-lapsi vastasi ”ihan sama” ja C-lapsi haluaisi osallistua uudelleenkin. 

 

Loppukyselyssä  kartoitettiin  kaikkien  etäkuntoutukseen  osallistuneiden  tahojen 

kokonaistyytyväisyys etäkuntoutusjaksoa kohtaan (Kuvio 4, s. 27). Vastauksia tarkastellessa 

tulee huomata, että avustavana tahona olleet e-Helperit toimivat B-perheen lapsen avustavana 

tahona. Omaan  kyselyynsä  vastannut  hallinnollinen  henkilö  puolestaan  järjesteli A-perheen 

lapsen käytännön asioita. 

 

 

4.5 Tutkimukseen osallistuneiden muiden henkilöiden kokemukset  

 

Kuntoutuksen  jälkeen  toteutettiin  kysely  perheiden  lisäksi  myös  kahdelle  etäpuheterapian 

toteuttamiseen  muutoin  osallistuneelle  taholle.  Ensimmäinen  kysely  toteutettiin  lapsen 

päiväkodissa  etäkuntoutuksen  kanssa  avustaneelle  taholle  (e-Helper).  Yksi  kolmesta 

päiväkodin  henkilökunnan  jäsenestä  (lastentarhanopettaja  ja  kaksi  lastenhoitajaa)  osallistui 

joka  kerta lapsen  kanssa etäpuheterapiaan.  He  vastasivat yhdessä  avustajille  lähetettyyn 

kyselyyn,  eli  kyselyn  vastaaminen  toteutettiin  heidän  osaltaan  ryhmävastauksena  (Valli, 
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Kuvio 5. e-Helperien ryhmävastausten (N=1) keskiarvot loppukyselyssä. 
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5 POHDINTA 

 

Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  havainnoida  videovälitteisesti  toteutettua puheterapeuttista 

arviointia ja kuntoutusta sekä siihen liittyviä erityispiirteitä. Lisäksi selvitettiin tutkimukseen 

osallistuneiden perheiden ja avustaneiden tahojen kokemuksia etäpuheterapiaa kohtaan.  

 

5.1 Videovälitteinen puheterapia äännevirheiden arvioinnissa ja kuntoutuksessa 

 

Lapsille tehtiin videovälitteisesti NOT-S, Bus Story ja SAMA-ERI -testit. A-lapselle kuvastot 

esitettiin  paperisena  näyttämällä  kuvastoa  kuvaruudulle,  B- ja  C-lapsille  testikuvastot 

esitettiin Power Point -esitykseksi skannattuna. SAMA-ERI-testi toteutettiin lapsille kahdessa 

osassa (1. ja 2. terapiakerralla), testin ohjeistuksen mukaisesti. 

 

NOT-S-testissä  terapeutin  fyysistä  kosketusta  asiakkaaseen  olisi  tarvittu  kohdassa  4 

Purentalihasten  ja  leuan  toiminta,  Kuva  6A:  Pure  takahampaat  voimakkaasti  yhteen. 

Puheterapeutin  sijaan  aikuinen  avustaja  tunnusteli  molemminpuolista  aktivoitumista 

leukalihaksissa.  Avustajien  ohjaaminen  lihaksen  sijainnista  ja  tunnustelusta  kahta  sormea 

käyttäen  vaati  etäterapeutilta  tarkkaa  ohjausta  ja  terapeutti  joutui  tekemään  testin  kohdan 

pisteytyspäätöksen  vanhemman  arvion  perusteella. SAMA-ERI-testin  ohjeen  (Korpilahti, 

2000) mukaan ng-äänteen auditiivinen havaitseminen on vielä useilla esikouluikäisillä lapsilla 

heikkoa. Sama piirre näkyi tutkimukseen osallistuneilla lapsilla SAMA-ERI-testin tuloksissa 

myös videovälitteisesti toteutettuna. 

 

Kuntoutuksen arviointiin käytettiin  ennen  ja  jälkeen  etäjakson  tehtyä  Fonologiatestiä. 

Fonologiatesti  yksittäisten  äännevirheiden  (/r/- ja/tai  /s/-virheiden)  edistymisen  mittarina  on 

kuitenkin  ongelmallinen.  Käytännössä  Fonologiatesti  mittaa,  onko  lapsi  oppinut  tuottamaan 

äänteen  normin  mukaisesti  ja  onko  se  siirtynyt  lapsen  spontaaniin  puheeseen.  Esimerkiksi 

tilanteessa,  jossa  lapsi  on  oppinut  tuottamaan  sanatasolla  /r/:n  täryn  /d/-apuäänteen  avulla 

etäjaksolla,  ei  Fonologiatestin  osalta  tapahdu  muutosta,  koska  tuotos  ei  ole  yleistynyt 

spontaaniin  puheeseen  ja  tuotos  on  edelleen  spontaanisti  (edelleen lotta eikä drotta).  Tällä 

hetkellä  Suomessa  ei  ole  saatavilla  testiä,  jonka  avulla olisi  mahdollista  normitetusti  mitata 
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lapsen  edistymistä  äänneterapiassa  yksityiskohtaisemmin  (esimerkiksi  /r/:n  ääntymäpaikan 

oppiminen – täryn  oppiminen – täryn  yhdistäminen  vokaaliin).  Aiemmassa  luvussa  olenkin 

pyrkinyt  kuvaamaan  yksittäisen  äänteen  kuntoutuksen  etenemistä  yksityiskohtaisemman 

edistymisen  havaitsemiseksi  (ks.  luku  1.2,  s.  8)  Fonologiatestissä  tuotos  on  silti 

todennäköisesti  sama  kuin  ennen  kuntoutusta,  mikäli  terapiassa  opitut  taidot  eivät  ole  vielä 

siirtyneet spontaaniin puheeseen tai terapiassa ei ole vielä edetty norminmukaiseen tuotokseen 

ja sen yleistymiseen saakka. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö etäkuntoutusjaksolla oltaisi 

edistytty  /r/- tai  /s/-terapian  yksityiskohtaisemmissa  tavoitteissa  matkalla  kohti 

norminmukaista /r/-äännettä.  

 

Yksittäisten äännevirheiden kuntoutumisessa kotitehtävien rooli on merkittävä (ASHA 2005, 

Gunther ym 2005). Vaikka puheterapia toteutuisi useita kertoja viikossa, vaatii äännevirheen 

kuntoutuminen  sellaisen  määrän  mekaanista  toistoa,  jota  ei  pelkillä  puheterapiakäynneillä 

pystytä  toteuttamaan.  Perheen  asenteet  kuntoutukseen  osallistumista,  kuntoutusvastuun 

jakamista  ja  kotitehtävien  tekoa  kohtaan  ovat  keskeisessä  asemassa  tarkasteltaessa 

kuntoutuksesta saatuja tuloksia.  

 

Kotitehtävien  teon  frekvenssiä  pyrittiin  kartoittamaan  etäkuntoutusjakson  edetessä  ja 

muistuttamaan niiden tekemisen tärkeydestä. Jakson aikana toteutetussa kyselyssä ilmeni, että 

kotitehtävät  koettiin  toimivina  ja  yksilöllisinä.  Valitettavasti  kotitehtävien  teon  seurantaan 

tarkoitettu  lomake  palautui  vain  A-lapsen  osalta,  eikä  ole  mahdollista  määritellä  millaisen 

määrän  kotitehtäviä  lapset  perheineen  lopulta  kotioloissa  tekivät  ja  kuinka  usein. 

Kuntoutuksen  puolivälissä  toteutetusta  kyselystä  kävi  kuinkin  ilmi,  että  ainakin  C-lapsen 

kohdalla  perheen  hektinen  elämäntilanne  vaikeutti  kotitehtävien  tekoon  sitoutumista. 

Toisaalta  perhe  ilmaisi  kyselyssä,  että  etäterapiassa  asetettuihin  tavoitteisiin  ei  oltu  päästy 

odotetusti.  

 

 

5.2 Videovälitteisen puheterapian erityispiirteet 

 

Videovälitteisellä  puheterapialla  on  useita  perinteisestä  puheterapiasta  poikkeavia 

erityispiirteitä,  joita  etäterapian  toteuttamiseksi  pitää  huomioida.  Toisaalta  etäpuheterapia 
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tarjoaa  täysin  uudenlaisia  mahdollisuuksia  puheterapiakentälle  muun  muassa  kuntoutuksen 

saatavuuden  parantamiseksi  ja  alle  kouluikäisten  lasten  motivaation  parantamiseksi 

tietotekniikan  hyödyntämisen  avulla.  Etäpuheterapiaa  tulee  käsitellä  tapana  tarjota 

kuntoutusta, ei sinänsä omana kuntoutusmuotonaan tai -menetelmänään (Grogan-Johson ym., 

2011).  Etäpuheterapiaa  toteutetaan perinteisen  puheterapiaa  vastaavilla lainalaisuuksilla ja 

eettisellä työotteella.   

 

Etäpuheterapian  fyysisen  toteutusympäristön  suhteen  tulee  jokainen  tila  arvioida 

yksilöllisesti. Esimerkiksi C-lapsen videokuvan laatu ja näkyvyys oli jopa parempi kuin A- ja 

B-lapsien,  vaikka  laitteet  oli  sijoitettu  perheen  omakotitalon  huonosti  valaistuun  kellariin. 

Videopuhelulaitteen  ruutu  valaisi  ruudun  edessä  istuvan  lapsen  optimaalisesti  ja  tarjosi 

tarkemman  näkymän  suun  alueen  sisälle,  kuin  A- ja  B-lapsilla,  joilla  tila  oli  normaalisti 

valaistu luonnonvalolla. 

 

Lasten  etälaitteiden  sijoituspaikka  vaihteli  lapsikohtaisesti:  A-lapsella  etälaitteet  olivat 

paikallisella koululla, B-lapsella ne oli sijoitettu päiväkotiin ja C-lapselle laitteet toimitettiin 

kotiin.  Laitteiden  erilaiset  sijoituspaikat  tarjosivat  mahdollisuuden  tarkastella  laajasti  eri 

kohteiden  haasteita  ja  mahdollisuuksia.  Esimerkiksi  kotoaan  etäkuntoutusjaksolle 

osallistuneen  C-lapsen  perhe  kehui  sitä,  ettei  heidän  tarvinnut  hektisen  elämäntilanteensa 

keskellä  hakeutua  terveyskeskuksen  tiloihin  useita  kertoja  viikossa.  Toisaalta  A-lapsen  äiti 

työskenteli  paikallisella  koululla,  jossa  etälaitteet  olivat  A-lapsen  etäkuntoutusta  varten  jo 

valmiina. Näin ollen äidin oli helpompi osallistua mukaan lapsen kuntoutuskerroille. B-lapsen 

avustajina  toimivat  vuorotellen  päiväkodin  henkilökunnan  jäsenet,  mikä  osoittautui 

toimivaksi, koska lapsen äidillä ei ollut mahdollista olla läsnä kaikilla kuntoutuskerroilla. 

 

Koska  etäpuheterapian  toteuttamiseen  vaadittava  tila  ei  aina  ole  lapsen  kotona tulee 

huomioida  tilojen  muu  käyttö.  Esimerkiksi  paikallisen  koulun  etätilaa  käytettiin  myös 

etäoppitunteihin, jolloin etäpuheterapiakertojen aikataulut tuli sopia paitsi terapeutin ja lapsen 

kesken, myös hallinnollisen/avustavan henkilön kautta tilan muun käytön mukaisesti. Lisäksi 

vaikka tila ei olisi käytössä, voi viereisissä tiloissa tapahtuva toiminta häiritä terapian kulkua. 

Esimerkiksi päiväkodilla etäterapiahuoneen viereisessä huoneessa tiskattiin aina kello 12.00. 

Tällöin terapia päästiin aloittamaan vasta klo 12.30, tiskausäänten loputtua. 
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Sen  lisäksi,  että  lapsen  avustajana  toimiva  e-Helper  perehdytetään  laitteiden  käyttöön  ja 

etäpuheterapian  toteutukseen,  tulee  huomioida  myös  puheterapeutin  oman  ympäristön 

informointi  etäterapiasta.  Tilan  kautta  tapahtuva  läpikulku  tulee  minimoida  kuntoutuksen 

aikana ja tilan siistijöitä tulee informoida laitteiden siirtämisen tai etälaitteiden virtajohtojen 

irrottamisen  aiheuttamista  teknisistä  vaikeuksista.  Informointi  ja  yhteydenpito  kannattaa 

ulottaa  hallinnollisista  ja  taloudellisista  päätöksistä  vastaaviin  tahoihin.  Jotta  puheterapeutti 

voisi  avustaa  asiakasta  perheineen  mahdollisten  teknisten  vikatilanteiden  sattuessa,  tarvitsee 

myös  etäpuheterapeutti  koulutusta  laitteiden  käyttöön.  Tässä  tutkimuksessa  laitteet  ja  niiden 

toimitus  sekä  vikatilanteiden  hoitaminen  oli  ulkoistettu  etälaitteiden  toimittajalle. 

Kuntouttavalla  terapeutilla  ei  ollut  tietoa  asiakkaan  laitteiden  kokoonpanosta,  joka  vaikeutti 

ongelmatilanteiden ratkaisua, vaikka yleiset tietotekniset taidot olivat hyvät. 

 

Kuten  perinteisesti  toteutetussa  puheterapiassa,  tulee  terapeutin  varautua  muutoksiin 

terapiakerran  sisällön  suhteen  ja  pyrkiä  pysymään  joustavana.  Videovälitteisesti  toteutettu 

puheterapia  asettaa  osaltaan  lisähaasteita  terapiakerran  sisällön  muokkautuvuuteen 

teknologian hetkittäisen arvaamattomuuden vuoksi. Vaikka terapiakertoja jouduttiin teknisten 

ongelmien  vuoksi  perumaan  vain  kaksi  (samana  päivänä  saman  teknisen  ongelman  vuoksi), 

ilmeni terapiakertojen aikana satunnaista teknistä ongelmaa. Internet-yhteyden kuormittuessa 

keskipäivällä suuren liikennemäärän vuoksi kuvayhteydellä oli satunnaisesti tapana hidastua 

ja  muuttua  huonolaatuiseksi.  Kyse  oli  kuitenkin  vain  muutamien sekuntien  kestoisesta 

ongelmasta.  Yhdellä  kerralla  asiakkaan  videoyhteys  terapeuttiin  katkesi  terapian  puolessa 

välissä  niin,  että  ääniyhteys  säilyi  edelleen  ja  terapeutti  näki  asiakkaan.  Kuvakorttitehtävää 

jatkettiin  muokaten  tehtävää  niin,  että  suoran  kuvan  nimeämisen  sijaan  terapeutti  arvuutteli 

kortin  kuvaa  lapselle  sananselityspelin  tavoin  ja  lopulta  lapsen  arvattua  kortin  kuva  se 

nimettiin.  

 

Jo olemassa oleva, perinteinen terapiamateriaali oli hyödynnettävissä videovälitteisesti pienin 

muutoksin.  Vaikka  kuntoutuksen  alkuvaiheessa  ylimääräistä  aikaa  oli  tarvis  varata  juuri 

materiaalin  kasaamiseen  ja  suunnitteluun,  alkoi  kuntoutuksen  edetessä  ”etäorientoitunut” 

suunnittelutapa kehittyä ja vaatia vähemmän ylimääräistä aikaa. Toisaalta lisäajan tarve liittyy 

varmasti osaltaan myös etäterapeutin kliiniseen kokemattomuuteen, jonka vuoksi lisäaikaa oli 

tarve varata terapian suunnittelulle varsinkin jaksojen alkuvaiheessa.  
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Perinteisen  paperisen  terapiamateriaalin  jakoa  asiakkaalle  voisi  helpottaa  ja  edistää 

käyttämällä  dokumenttikameraa,  joka  välittää  esimerkiksi  pöydällä  olevan  paperin  kuvan 

reaaliaikaisesti asiakkaalle. Mikäli etäterapiassa hyödynnetään esineitä, voisi olla mielekästä 

pyytää lapsen kohteessa toimivia avustajia varaamaan vastaavia esineitä myös lapselle, jolloin 

lapsi saisi lisää toiminnallisuutta videovälitteisesti toteutettuun kuntoutukseen. Esimerkiksi B-

lapselle  varattiin  hänen  etälaitteidensa  viereen  peili,  josta  lapsi  sai  rauhassa  seurata  oman 

suunsa  toimintaa  oraalimotoristen  harjoitteiden  aikana.  C-lapsi  puolestaan  käytti  peilinä 

ruudun alareunassa näkyvää omaa pientä kuvaansa. Tulee kuitenkin huomata, että oma kuva 

näkyi  tällä  videolaitteistolla  ja -ohjelmistolla  peilikuvana.  Tähän  tuli  myös  kuntouttavan 

etäterapeutin  kiinnittää  huomiota  antaessaan  lapselle  ohjeita  tai  seuratessaan  omaa 

toimintaansa. 

 

Toiminnallisuutta  voisi  jatkossa  lisätä  pitämällä  pieniä  taukoja  ja  leikkimällä  esimerkiksi 

”kapteeni  käskee” -leikkiä.  Mikäli  laitteisto  ja  ohjelmisto  tarjoavat  siihen  mahdollisuuden, 

voisi lapsen kanssa jakaa tarkoituksenmukaisia videoita esimerkiksi YouTube-videosivuston 

kautta.  Lisäksi tietokoneelle  asennettavat  pelit  kuten  Ekapeli  ovat  käyttökelpoisia 

etäterapiassa, tiedostonjako-ominaisuuden kautta lapselle heijastettuna. 

 

Riippuen  siitä  missä  tilassa  etäterapiaa  toteutetaan,  kannattaa  etäterapiakerralla  käytettävät 

materiaalit  varata viereensä  pöydälle  valmiiksi.  Terapeutin  häviäminen  videoruudulta,  jopa 

toiseen  huoneeseen,  kesken  terapiakerran  voi  aiheuttaa  haasteita  lapsen  orientoitumiselle  ja 

terapian etenemiselle. On kohteliasta kertoa, mikäli tilaan tulee uusia ihmisiä, jotka eivät näy 

kameralle, koska usein asiakas kuulee jonkun tulleen terapeutin huoneeseen.  

 

Kotitehtävien  osalta  uusien  taitotasoa  vastaavien  kotitehtävien  lähettäminen  lapsille 

paperisena  perinteisellä  postilla  osoittautui  melko  työlääksi.  Kolmelle  lapselle  lähetettiin 

kuntoutuksen  edetessä  uusia  tehtäviä  kolme  kertaa.  Postituksen  työläyden  lisäksi  oli 

haasteellista pysyä  kartalla  siitä,  millaisia  tehtäviä  kullekin  lapselle  oli  jo  aiemmilla 

postituskerroilla  lähetetty.  Tehtävien  lähettämisen  ja  seurannan  perinteinen  toteuttaminen 

vaati etäterapeutilta ylimääräistä aikaa ja kirjaustyötä. 
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On kuitenkin erittäin huomion arvoista, että etäterapian alkuvaiheessa vaatimasta lisäajasta ja 

hetkellisistä  teknisistä  haasteista  huolimatta  internetin  välityksellä  toteutettu  etäkuntoutus 

avaa  monille  lapsille  ja  heidän  perheilleen  täysin  uudenlaisen  mahdollisuuden  kuntoutuksen 

saamiselle.  Tutkimukseen  osallistuneiden  itä- ja  pohjoissuomalaisten  lasten  maantieteellinen 

etäisyys toisistaan oli yli 800 kilometriä (yksi lapsista oli Pohjois-Suomesta, kaksi samasta). 

Heidän  puheterapiakertansa  toteutuivat  puolen  tunnin  tauolla  toisistaan.  Perinteisesti 

toteutettuna  puheterapiaa  ei  olisi  voinut  toteuttaa  lapsille  saman  päivän  aikana.  Lisäksi  1–2 

viikoittaista  terapiakertaa  ei  olisi  onnistunut,  koska  kummassakaan  lasten  kotikunnassa  ei 

ollut lainkaan puheterapeuttia saatavilla. 

 

 

5.3 Tutkimukseen osallistuneiden perheiden ja avustajien kokemukset 

 

Tutkimukseen  osallistuneille  lapsille  ja  heidän  perheilleen  toteutettiin  kysely 

etäkuntoutusjakson  puolessa  välissä  sekä  kuntoutuksen  päätyttyä.  Perheitä  pyydettiin 

palauttamaan  kotitehtävien  seurantalomake  loppukyselyn  palauttamisen  yhteydessä. 

Etäkuntoutuksessa avustaneille tahoille toteutettiin kysely etäjakson päätyttyä. 

 

Kyselyä jouduttiin muokkaamaan erilaiseksi sekä perheille että avustaneelle ja hallinnolliselle 

henkilölle. Tämä aiheutti kyselyn vastausten pirstaloitumista, koska kysely ei ollut identtinen 

kaikilla vastanneilla. Toisaalta kyselyn vastausten kertaluontoisuudesta huolimatta identtisen 

kyselyn  toteuttaminen  kaikille  kyselyyn  vastanneille  ei  olisi  ollut  mielekästä.  Esimerkiksi 

perheelle  räätälöidyssä  kyselyssä  kartoitettiin  sellaisia  yksityiskohtia,  joihin  avustaneet  tai 

hallinnolliset henkilöt eivät olisi osanneet vastata tai heidän ei olisi ollut mielekästä vastata. 

Puolessa  välissä  kuntoutusta  toteutettu  kysely  toteutettiin  avoimin  kysymyksin,  kun  taas 

kuntoutuksen  päätyttyä  toteutettu  kysely  perustui  5-portaiseen  Likertin  asteikkoon. Tämän 

tutkimuksen kyselyihin vastanneiden osalta ei esiintynyt vastaajakatoa, vaan kaikki lähetetyt 

kyselylomakkeet palautuivat lopulta tutkijalle.  

 

Crutchley  ja  Campbell  (2010)  havaitsivat  tyytyväisyyttä  etäpuheterapiaa  kohtaan 

kartoittavassa  kyselytutkimuksessaan,  että  hallinnolliset  henkilöt  suhtautuivat 

etäpuheterapiaan  huomattavasti  positiivisimmin,  jopa  positiivisemmin  kuin  kuntoutettavien 
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lasten  vanhemmat.  Tarkasteltaessa  vanhempien  kyselyn  vastausten  keskiarvoa  vastaavaa 

trendiä ei ole havaittavissa tämän tutkimuksen kyselyn vastauksissa, vaan vanhemmat olivat 

etäpuheterapiaan keskimäärin yhtä tyytyväisiä kuin hallinnolliset henkilötkin.  

 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tämän  tutkimuksen  vahvuutena  oli  sen  pilottiluontoisuus.  Vastaavanlaista  tutkimusta  ei 

toistaiseksi ole toteutettu suomalaisilla äännevirheisillä lapsilla. Tutkimus antaakin arvokasta 

tietoa siitä, miten puheterapiaa voitaisiin toteuttaa jatkossa tiukkojen resurssien aikakaudella 

kuitenkin  ammattieettisesti  kestävästi  ja  tehokkaasti.  Tutkimukseen  osallistuvat  lapset  olivat 

melko  samanikäisiä  ja  samaa  sukupuolta.  Tutkimuksen  aikana  toteutetuissa  kyselyissä  ei 

esiintynyt vastaajakatoa. 

 

Tutkimustulosten luotettavuutta puolestaan heikentää tutkimuksen vaatimaton yleistettävyys. 

Tutkimukseen  osallistui  kolme  äännevirheistä  lasta  ja  tutkimus  toteutettiin 

monitapaustutkimuksena.  Tutkittavan  ryhmän  äännevirheet  olivat  erilaisia  ja  taitotaso  sekä 

puheen  tuoton  kehitysaste  vaihteli  huomattavasti  lasten  välillä.  Lisäksi  laitteiden 

sijoituspaikan  vaihtelun  vuoksi  myös  kyselyn  vastaukset  vaihtelivat  antaen  kuitenkin 

arvokkaita jatkokehitysajatuksia erilaisia kohteita ajatellen.  

 

Videovälitteisesti toteutetun  arvioinnin  toteutuksen  suhteen  tutkimustuloksia  heikensivät 

testeille valittu huono toteuttamisjärjestys. Testit toteutettiin järjestyksessä NOT-S, Bus Story 

ja  SAMA-ERI-testi.  Oli  ajateltu,  että  vapaata  kerrontaa  olisi  helpompi  toteuttaa  Bus  Story -

testissä, mikäli se ei olisi aivan ensimmäisenä. Oli kuitenkin havaittavissa, että etäarviointiin 

osallistuneet lapset alkoivat väsyä ensimmäisellä arviointikerralla loppua kohden, eikä heidän 

tarkkaavaisuutensa  ollut  enää  parhaimmillaan  aloitettaessa SAMA-ERI-testiä.  Tämä  saattoi 

häiritä  tutkittavien  lasten  suoriutumista  tarkkaa  kuuntelemista  ja  minimiparien  erottelua 

mittaavassa SAMA-ERI-testissä vaikuttaen etäarvioinnin tuloksiin. 

 

Tutkimuksen tulokseen vaikutti lisäksi tutkijana toimineen E.I:n vähäinen kliininen kokemus. 

Teknologian  käytön  lisäksi  tutkijan  tuli  opetella  huomattava  määrä  puheterapeuttisen 
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kuntoutuksen  tarjoamiseen  liittyviä  seikkoja,  kuten  asiakassuhteen  ylläpitoa,  terapian 

suunnittelua,  valmistelua  ja  toteuttamista  sekä  terapian  raportointia.  Useiden  yhtäaikaisten 

terapioiden  pito  oli  tutkijalle  uutta  ja  haastoi  tutkijan  teknologian  hyödyntämisen  lisäksi. 

Työnohjausta  oli  kuitenkin  jatkuvasti  saatavilla  dosentti  Anneli  Ylihervan  ja  Oulun 

Tutoriksen aluevastaavan Arja Kankaan toimesta. 

 

Kyselyn luotettavuutta heikensi osaltaan se, että A-lapsen ja B-lapsen perheet sekä avustaneet 

tahot  vastasivat  loppukyselyyn  kesäkuun  puolessa  välissä,  kahden  viikon  sisällä 

etäkuntoutuksen  päättymisestä.  C-lapsen  vastaukset  loppukyselyyn  saatiin  vasta  13.9,  useita 

kuukausia etäkuntoutusjakson päättymisen jälkeen. 

 

 

5.4.1 Tutkimukseen osallistuneet henkilöt  

 

Tutkimukseen  osallistui  kolme  alle  kouluikäistä  lasta  perheineen  Itä- ja  Pohjois-Suomesta. 

Tutkimukseen  pyrittiin  saamaan  mahdollisimman  homogeeninen  ryhmä  lapsia  etäterapian 

kuntoutustulosten  keskinäiseksi  vertailemiseksi.  Lapsiryhmä  oli  iältään  ja  sukupuoleltaan 

melko yhtenäinen, mutta äännevirheet ja niiden taustat vaihtelivat lapsikohtaisesti. On lisäksi 

syytä  olettaa,  ettei  kaikkien  lasten  kohdalla  äännevirheiden  taustalla  ollut  vain  yksittäistä 

tuottoon  perustuvaa  äännevirhettä,  vaan  mahdollisesti  jopa  laajempi  fonologinen  ongelma. 

Tutkimukseen  valittaville  lapsille  asetettiin  epäviralliset  poissulkukriteerit  aiemman 

tieteellisen  kirjallisuuden  pohjalta (ks.  1.3),  joiden  vuoksi  esimerkiksi  Pohjois-Suomesta  ei 

tutkimukseen  voitu  valita  tarjolla  ollutta  kaksikielistä  lasta.  Kriteerien  terävöittäminen  ja 

tarkempi  kirjaaminen  tutkimuslupia  haettaessa  ja  lasten  seulontaa  ohjattaessa  olisi  kuitenkin 

ollut tarpeen, jotta tutkimukseen olisi saatu valittua mahdollisimman ”puhtaasti” /r/- ja/tai /s/-

virheisiä  lapsia.  Ongelmallista  oli,  mikäli  yksittäinen  /r/-virhe  ei  ollut  lapsen  ainoa  tai 

merkittävin  puheen  tuoton  ongelma,  jolloin  mahdollisuudet  /r/-äänteen  kuntouttamiselle 

heikkenivät  merkittävästi.  Näin  ollen  myös  etäkuntoutuksesta  saadut  tulokset  vaihtelivat 

suuresti  lapsikohtaisesti.  Toisaalta  vastaavanlaista  vaihtelua  on  huomattavissa  myös 

perinteisesti toteutetussa puheterapiassa useista eri muuttujista riippuen (Mulle & Schooling, 

2010). 
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Savinainen-Makkosen ja Kunnarin (2004) mukaan äänteelliset vokaalivirheet yli 5-vuotiailla 

lapsilla  ovat  melko  harvinaisia.  B-lapsen  vokaalivirheiden  kuntoutuminen  etäjakson  aikana 

antoi  kuitenkin  hyvän  pohjan  /r/-äänteen  kuntoutumiselle  ja  /r/:n  täry  löytyikin  B-lapsen 

kanssa  etäjakson  aikana.  Savinainen-Makkosen  ja  Kunnarin  mukaan  tilanne,  jossa  lapsi 

tuottaa  äänteen  irrallisena,  muttei  kykene  yhdistelemään  sitä  toisiin  äänteisiin  viittaa 

laajempaan fonologiseen problematiikkaan. 

 

A-lapsella  puheen  tuoton  hankaluus  painottui  useisiin  äännevirheisiin  ja  mahdollisesti 

laajempaan  fonologiseen  problematiikkaan  yhdessä  auditiivisen  harjaantumattomuuden 

kanssa.  B-pojan  oraalialueen  ja  oraalimotoriikan  toiminta  ja  harjaantuneisuus  kehittyi 

huomattavasti  etäkuntoutusjakson  edetessä.  C-lapsen  tarkkaavaisuus  haastoi  etätehtävien 

toteutusta hetkittäin, mutta kokonaisuutena harjoitteita päästiin toteuttamaan kiitettävästi. 

 

Lasten  persoonallisuuden  ja  temperamentin  piirteet  nousivat  etäkuntoutuksen  aikana  hyvin 

esiin.  Tämä  ilmeni  myös  vanhempien  vastauksissa.  Lapsi  B  oli  melko  pitkään  ujo  ja 

vetäytyväinen.  Myös  lapsi  A  kieltäytyi  muutaman  kerran  terapiajakson  aikana  suorittamasta 

annettuja  tehtäviä.  Lapsi  C  puolestaan  saattoi  riehaantua  terapiakerralla  ajoittain  liiaksikin. 

Molemmissa  käyttäytymismalleissa  on  omat  haasteensa.  Kuinka  kannustan  ja  houkuttelen 

ujoa  lasta  mukaan  yhteistoimintaan  lähes  ainoastaan  verbaalisesti?  Miten  toisaalta  rauhoitan 

liiaksi innostunutta lasta, joka häviää videoruudun ulkopuolelle? Etäkuntoutuksessa fyysisen 

kosketusmahdollisuuden  puuttuessa  esimerkiksi  jonkin  aivan  erityisen  mielenkiintoisen 

esineen, kuvan tai videon esittäminen ratkaisi tilanteen usein. Lisäksi lapsen vieressä istunut 

aikuinen  e-Helper  ymmärsi  usein  lähteä  ratkaisemaan  tilannetta.  Etäterapiaan  osallistuvien 

lasten  valinta  tulee  suorittaa  yksilöllisesti,  koska  motorisesti  levotonkin  lapsi  saattaa 

rauhoittua  ruudun  ja  mielenkiintoisten  tehtävien  ääreen  ennakoitua  paremmin.  Toisaalta 

rauhallinen ja ujo lapsi saattaa rohkaistua mukaan ruudun kautta toteutettuun terapiaan, kuten 

B-lapsen tapauksessa tapahtui. Sinänsä fyysisen kosketuksen puuttuminen ei estä antoisan ja 

luottamuksellisen  terapiasuhteen  muodostumista,  vaikka  hetkittäin  sen kompensoimiseksi 

tulee keksiä vaihtoehtoisia keinoja. 

 

Videovälitteisesti  toteutetun  kuntoutusjakson  pituus  oli  epärealistisen  pitkä  verrattaessa 

yksittäisille  äännevirheille  varattuihin  ajallisiin  resursseihin.  Puheterapeuttisen  kuntoutuksen 
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resurssipulan  vuoksi  osa  kunnista  pystyy  tarjoamaan  äännevirheisille  lapsille  vain 

ohjauskerran  perheen  itsensä  toteuttamaa  kuntoutusta  varten.  Osa  kunnista  on  luopunut 

yksittäisten äännevirheiden kuntoutuksesta kokonaan puheterapiapalveluiden puutteen vuoksi. 

 

 

5.4.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tämä  pro  gradu -tutkimus  toteutettiin  observointi- eli  havainnointimenetelmän  ja 

kyselytutkimuksen  keinoin. Etäpuheterapian  erityispiirteitä  kartoitettiin  tässä  tutkimuksessa 

osallistuvan  observoinnin,  eli  havainnoinnin  keinoin.  Havainnointi  tutkimusmenetelmänä  on 

hyvin  subjektiivinen,  koska  havaintoihin  vaikuttavat  paitsi  tutkijan  oma  osaamistaso 

aihepiirin parissa mutta myös hänen mielipiteensä ja hypoteesinsa (Eskola & Suoranta, 1998). 

Erityisen  tärkeää  onkin  pitää  selkeästi  erillään havainnot  ja  niistä  itse  tehdyt  tulkinnat 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2000). 

  

Etäkuntoutukseen osallistuneiden lasten, heidän perheidensä sekä avustaneen henkilökunnan 

kokemuksia  tutkittiin  kahden  kyselyn  avulla.  C-lapsen  perhe  vastasi viimeiseen kyselyyn 

useita kuukausia toisten perheiden jälkeen, joten pitkä ajallinen väli kyselyyn vastaamisessa 

voi  vaikuttaa  vastauksiin.  Ensimmäinen  kyselylomake  oli  toteutettu  suurpiirteisemmin 

kokonaan avoimilla kysymyksillä, kun taas toinen kysely sisälsi strukturoidumpia skaalattuja 

kysymyksiä.  Näin  ollen  kuntoutuksen  puolessa  välissä  ja  sen  lopuksi  toteutetut  haastattelut 

eivät  olleet  vertailukelpoisia  keskenään. Kyselytutkimus  on  tutkimuksena  tehokas  ja 

huolellisesti  suunniteltuna  antaa  laajasti  tietoa  kyselyä  kartoittavasta  aiheesta  (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2000). Kyselytutkimuksen tulkinta voi kuitenkin olla ongelmallista, eikä 

voida  tietää,  kuinka  vakavasti  tutkittavat  ovat  ottaneet  kysymyksiin  vastaamisen.  Tässä 

skaaloihin  eli  asteikkoihin  perustuvia  kysymystyyppejä,  joita  pyydettiin  täydentämään 

avoimilla  vastauksilla  kunkin  teemaosion  lopuksi.  Skaalatut  kysymykset  toteutettiin  5-

portaisella Likertin asteikolla (1=huono, 5=erinomainen). Kyselylomaketta pilotoitiin yhdellä 

toisen  puheterapeutin  asiakkaalla  ennen  kyselyn  lähettämistä.  Pilotoinnista  ei  kuitenkaan 

saatu juurikaan ajatuksia kyselyn edelleen kehittämiseksi vastausten suppeuden vuoksi. 
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C-lapsen  perhe  ilmaisi  kyselyvastauksissaan,  ettei  asetettuihin  tavoitteisiin  oltu  päästy 

kuntoutusjakson aikana.  Jatkossa  kotitehtävien  tekoa  kannattaakin  kartoittaa  ja  painottaa 

tarkemmin  kuntoutusjakson  edetessä  ja  yhdistää  kotitehtävien  seurantalomake  esimerkiksi 

kyselylomakkeeseen,  jolloin  se  palautuu  varmemmin  etäterapeutin  tarkasteltavaksi. 

Seurantalomake  osaltaan  kuitenkin  palvelee  sekä  perhettä  itseään  että  terapeuttia,  kun 

pohditaan kuntoutusjakson tavoitteita sekä kuntoutuksen etenemistä. 

 

 

5.5 Tutkimuksen kliininen merkitys ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tämä  tutkimus  tarjoaa  täysin  uutta  kotimaista  tutkimustietoa  alle  kouluikäisten  lasten 

videovälitteisestä  puheterapeuttisesta  arvioinnista  ja  kuntoutuksesta. Lasten  äännevirheiden 

videovälitteinen  kuntoutus  on  mahdollista  samoin  realiteetein  kuin  perinteinenkin 

äännevirheiden kuntoutus.  

 

Jatkotutkimusehdotuksia  äännevirheiden  etäkuntoutuksen  osalta  on  runsaasti.  Suuremman  ja 

yhtenäisemmän  ryhmän  tutkiminen  voisi  jatkossa  olla  mielekästä.  Fonologiatestin  toteutus 

tässä  tutkimuksessa  perinteisellä  tavalla  oli  mielekäs,  mutta  jatkossa  myös  Fonologiatestiä 

olisi  mahdollista  toteuttaa  videovälitteisesti,  joko  skannaamalla  kuvasto  tai  esittämällä  se 

videoruudulle paperisena. 

 

Vaikka  kotimainen  tutkimustieto  on  vielä  uupunut,  äännevirheistä  /r/- ja  /s/-äänteiden 

etäarviointia ja -kuntoutusta on jo tutkittu aiemmin maailmalla (Gabel ym., 2013; Waite ym., 

2012;  Waite  ym.,  2006) ja  kuntoutuksen  haasteet  sekä  mahdollisuudet  ovat  jo  karkeasti 

tiedossa.  Tähän  tutkimukseen  eettisistä  syistä  mukaan  tullut  vokaalien  etäkuntoutustutkimus 

oli ensimmäinen suomen kielen omintakeisen äännejärjestelmän vuoksi.  

 

Toisaalta jatkossa etäpuheterapia-alan hedelmällisin tutkimus saataneen aikaiseksi tutkimalla 

mahdollisimman  laajasti  vaikeammin  vammaisten  lasten  (ja  aikuisten)  etäarviointia  ja 

etäkuntoutusta.  Uutta  tutkittavaa  riittää  kaikkien  logopedisten  häiriöryhmien  parissa. 

Tutkimuksessa  toteutettavan  kuntoutusjakson  pituus  olisi  hyvä  mitoittaa  tutkimuksessa 

reaaliset  resurssit  huomioiden,  jotta  etäkuntoutusjaksolla  saadut  tulokset  ovat 
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vertailukelpoisempia  perinteisesti  toteutettujen  kuntoutusjaksojen  kanssa.  Toivon,  että 

tutkimukseni  kannustaa  muita  etäkuntoutuksesta  kiinnostuneita  tarkastelemaan  tämän  uuden 

toteutustavan  mahdollisuuksia  sekä  tieteellisen  tutkimuksen  että  kliinisen  kuntoutustyön 

saralla. 

 

Jatkossa  tätä  tutkimusta  teknisesti  huonolaatuisemman  laitteiston  ja  ohjelmiston  pilotointi 

etäpuheterapiatutkimuksissa  voisi  olla  hyödyllistä  reaalimaailman  tarpeita  ja  resursseja 

ajatellen.  Teknisesti  heikomman  laitteiston  ja  tietoliikenneyhteyden  käyttö  tutkimuksessa 

antaa  mahdollisuuden  havainnoida  realistisemmin  etäpuheterapian  haasteita  teknologian 

osalta. 

 

Etäkuntoutukseen  osallistuneiden  lasten,  heidän  perheidensä  sekä  avustaviin  toimiin 

osallistuneiden  tahojen  kokonaistyytyväisyys  etäpuheterapiaa  kohtaan  oli  erittäin  hyvää  (ka. 

4,0). Kyselyt osallistujien tyytyväisyyden ja etäkuntoutuksen haasteiden kartoittamiseksi ovat 

olennainen  osa  etäpuheterapian  jatkotutkimusta  ja  kliinistä  kehitystä  (Crutchley  ym.,  2010). 

Kuntouttavan puheterapeutin mielipiteitä etäkuntoutusta kohtaan ei kartoitettu puheterapeutin 

ollessa  tutkija.  Mikäli  tutkija  seuraa  useita  etäkuntoutusta  toteuttavia  puheterapeutteja,  olisi 

mielenkiintoista  kartoittaa  kyselyn  tai  haastattelun  avulla  myös  puheterapeuttien 

tyytyväisyyttä etäterapiaa kohtaan. 

 

Tulevaisuudessa  tyytyväisyyskyselyyn  voisi  liittää  myös  tarkemman  tiedustelun  siitä, 

millaisia  ajallisia  ja  taloudellisia  resursseja  säästettiin  sekä  etäkuntoutukseen  osallistuneiden 

asiakkaiden  että  käytännön  järjestelyihin  osallistuneiden  osalta.  Esimerkiksi Reid  (1996) 

esittää  kyselyyn  kohdan,  jossa  pyydetään  vertaamaan  millaisia  järjestelyjä    terapiaan  paikan 

päälle osallistuminen olisi osallistujille aiheuttanut (mm. matka kilometreissä, matkan kesto, 

matkustusmuoto, mahdolliset muut kulut) ja millaisia vaikutuksia näillä seikoilla olisi muun 

muassa  etäkuntoutuksen  frekvenssille.  Tällaiset  tiedot  voivat  kiinnostaa  kuntouttajien  ja 

asiakkaiden  ulkopuolisia  tahoja  pohdittaessa  etäpuheterapian  kustannustehokkuutta.  Tässä 

tutkimuksessa  resurssien  käyttöä  kartoitettiin  yleisemmällä  tasolla.  E-Helperit  ja 

hallinnollinen  henkilö  vastasivat,  ettei  heidän  tarvinnut  etäkuntoutuksen  toteuttamiseksi 

toteuttaa töiden tai tilojen uudelleenjärjestelyitä tai toteuttaa uusia investointeja. 
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Tässä  tutkimuksessa  selvitettiin  etäpuheterapian  toimivuutta  lasten  äännevirheiden 

arvioinnissa  ja  kuntoutuksessa  sekä  tyytyväisyyttä  etäpuheterapiaa  kohtaan.  Lisäksi 

kartoitettiin  etäpuheterapian  erityispiirteitä.  Täytyy  kuitenkin  muistaa,  että  tämä  tutkimus  ei 

tarjoa  tietoa  etäpuheterapian  toteutumiselle  olennaisista  seikoista,  kuten  laite- ja 

ohjelmistovalinnoista,  koska  etälaitteet  ja  asiakkaat  saatiin  valmiina  Tutorikselta.  Mikäli 

etäpuheterapiaa  halutaan  lähteä  toteuttamaan  tulee  toteutus  aloittaa  laitehankinnoista  ja -

valinnoista itse suoran puheterapian sijaan. Oikeanlaisten teknisten ratkaisujen löytäminen on 

kuitenkin  kriittinen  osa  etäpuheterapian  toteuttamista  ja  vaikuttaa  osaltaan  huomattavasti 

esimerkiksi  siihen,  miten  helppokäyttöiseksi  asiakkaat  kokevat  etälaitteet  ja  mistä  he saavat 

teknistä  tukea  tarvittaessa.  Oikeanlaisten  videoneuvotteluratkaisujen  löytymiseksi  kannattaa 

konsultoida tietotekniikan ammattilaisia. 

 

Jatkossa  etäpuheterapian  mahdollisen  kliinisen  käyttöönoton  yleistyessä  tarve 

viranomaistahojen,  kuten  Kelan,  Valviran  ja  Suomen  Puheterapeuttiliiton  kannanotoille  ja 

virallisille  ohjeistuksille  on  merkittävä.  Kuntoutuksen  yhdenmukaisen  laadun  takaaminen 

perinteisen ja videovälitteisesti toteutetun puheterapian välillä tulee nousemaan keskiöön.  
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PERHEILLE ETÄKUNTOUTUKSEN PUOLESSA VÄLISSÄ    
TOTEUTETTU KYSELY    LIITE 1 
  
Hei! 
 
Videovälitteisesti toteutetun puheterapiamme edettyä yli puolen välin haluamme kartoittaa 
ajatuksianne etäpuheterapiaa ja saamaanne kuntoutusta kohtaan. Vastatkaa seuraaviin 
kysymyksiin avoimesti. Mitä laajempia ja yksityiskohtaisempia vastauksenne ovat, sen 
enemmän saamme tietoa etäkuntoutuksen ja lapsenne yksilöllisen kuntoutussuunnitelman 
kehittämistä varten. 
 
1. Millaiset olivat ennakko-odotuksenne videovälitteisesti toteutettua puheterapiaa 

kohtaan? 
 

2. Millaiset ovat ajatuksenne etämenetelmää kohtaan nyt, kun puheterapiassa on 
edetty yli kuntoutusjakson puolen välin? 
 

3. Mitä mieltä olette olleet lapsenne saamasta kuntoutuksesta ja sen sisällöstä 
 
a. valittujen harjoitusten osalta 
b. materiaalin osalta 
c. puheterapian etenemisen osalta 
d. kotitehtävien osalta 

 
 
4. Mitä mieltä olette olleet henkilökohtaisesta kontaktistanne kuntouttavaan puheterapeuttiin 
(kysymyksiinne vastaaminen, yhteyden saaminen puhelimitse)? 
 
5. Mitä mieltä olette olleet tekniikan (laitteet, internet-yhteys, laitteiden helppokäyttöisyys) 
toiminnasta etäterapian aikana? 
 
6. Mitä mieltä olette olleet käytännön järjestelyistä (sopivan tilan löytäminen laitteille, 
laitteiden luo siirtyminen, avustajan saaminen, aikataulujen sopiminen) etäkuntoutuksen 
aikana? 
 
7. Millaisia toiveita ja/tai kommentteja teillä on etäterapiajaksoa ajatellen? 
 
Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa menetelmän kehittämistä varten sekä lapsenne että 
tulevien asiakkaidemme avuksi. 
 
Toivon, että vastaatte kyselyyn sähköpostitse. 
 
Ystävällisin terveisin 
Eveliina Immonen, etäpuheterapeutti Oulusta 
reettast@paju.oulu.fi, puhnro. 

  



 

 

PERHEILLE TOTEUTETTU LOPPUKYSELY    LIITE 2 

 
 

Kysely etäpuheterapiasta  ______________________________ _______________ 
  etäterapiaan osallistuneen lapsen nimi päivämäärä 

Hei!  

Lapsenne videovälitteisesti toteutettu etäpuheterapiajakso on päättynyt. Toivon, että vastaisitte vielä alla olevaan kyselyyn. Kyselyyn 
vastaaminen  auttaa  meitä  arvioimaan  etäpuheterapian  tuloksia  ja  samalla  saamme  tietoa  teidän  vanhempien  kokemuksista 
etäpuheterapiaan  liittyen.  Toivon,  että  vastaisitte  kysymyksiin  mahdollisimman  laajasti,  jotta  saisimme monipuolista  tietoa 
kokemuksistanne  ja  erityisesti  ”Kommentteja”-kenttään  toivoisin  teidän  kirjoittavan  ajatuksianne.  Kyselyn  lopussa  on  lisäksi  osio, 
johon lapsi vastaa. 

 
Palauttakaa tämä kyselylomake yhdessä kotitehtävien seurantataulukon kanssa valmiissa palautuskuoressa.  

Kiitän jo etukäteen erittäin arvokkaista vastauksistanne ja osallistumisesta tutkimukseeni!  
Oli ilo työskennellä lapsenne ja teidän vanhempien kanssa! 

 
Ystävällisin terveisin ja aurinkoista kesää toivottaen 
 

Eveliina Immonen, logopedian opiskelija (Oulun yliopisto) 
Osoite 
Oulu

 

Ympyröi valitsemasi vastaus:  1= huono, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=erittäin hyvä, 5=erinomainen 

 

1 Kuntoutus ja harjoitusmateriaali 

1.1 Harjoitusten valinta ja yksilöllisyys 1 2 3 4 5 

1.2 Harjoitusmateriaali etäterapiassa 1 2 3 4 5 

1.3 Kotitehtävämateriaali   1 2 3 4 5 

1.4 Terapiakerran kesto (á 30 min.)  1 2 3 4 5 

1.5 Terapiajakson kesto (16 kertaa)  1 2 3 4 5 

1.6 Viikoittaisten kertojen määrä (1-2/vk) 1 2 3 4 5 

1.7 Terapiajakson sisällön ja rakenteen 
selkeys vanhemmalle  1 2 3 4 5 

1.8 Kuntoutuksen eteneminen, 
asetettuihin tavoitteisiin pääseminen 1 2 3 4 5 

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

2 Teknologia ja laitteisto 

2.1 Laitteiden helppokäyttöisyys  1 2 3 4 5 

2.2 Laitteiden käyttöön saadun  
opastuksen määrä   1 2 3 4 5 

2.3 Laitteiden toiminnan luotettavuus 1 2 3 4 5 

2.4 Laitteiden sijoituspaikka  1 2 3 4 5 

2.5 Videoyhteyden selkeys  1 2 3 4 5 

2.6 Ääniyhteyden selkeys  1 2 3 4 5 

2.7 Puheterapeutin elekielen ja 
ohjauksen välittyminen  1 2 3 4 5 

2.8 Internet-yhteyden luotettavuus   1 2 3 4 5 

2.9 Yksityisyyden tunne 
etätilanteessa (tieto- ja potilasturva)  1 2 3 4 5 

 

2.10 Mikäli teknisiä ongelmia ilmeni, kumman laitteistossa esiintyi terapiajakson aikana enemmän teknisiä ongelmia? 

 Puheterapeutin  Meidän (asiakkaiden) Molempien yhtä paljon 

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

3 Kuntoutukseen osallistuneet henkilöt 

3.1 Kontaktin ja yhteyden saaminen  
puheterapeuttiin tarvittaessa  1 2 3 4 5 

3.2 Ohjauksen määrä kotitehtäviin  1 2 3 4 5 

3.3 Lapsen motivaatio etäterapiaa 
kohtaan   1 2 3 4 5 

3.4 Perheen motivaatio 
etäterapiaa kohtaan  1 2 3 4 5 

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

4 Käytännön järjestelyt 

4.1 Alkuvalmistelujen sujuminen 
(tilan ja avustajan löytäminen, laitteiden 
asentaminen ja käyttöönotto)  1 2 3 4 5 
 
4.2 Aikataulujen sopimisen sujuminen 1 2 3 4 5 

4.3 Laitteiden luo siirtyminen  1 2 3 4 5 

4.4 Avustajan/aikuisen löytäminen 
etäterapiakerralle   1 2 3 4 5 

4.5 Teknisen tuen saatavuus tarvittaessa 1 2 3 4 5 

4.6 Tiedonkulku mahdollisista muutoksista 1 2 3 4 5 

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

5 Yhteenveto 

5.1 Kokonaisarvosana etäkuntoutusjaksosta 1 2 3 4 5 
 

 

5.2 Osallistuisitteko lapsenne kanssa uudelleen videovälitteisesti toteutetulle etäkuntoutusjaksolle, mikäli perinteistä puheterapiaa 
ei olisi saatavilla alueellanne? 

 Kyllä  Emme 

 

5.3 Kumman valitsisitte jatkossa, mikäli kaikkia vaihtoehtoja olisi saatavilla kotikunnassanne? 

Perinteisen puheterapian Etäkuntoutuksen Kumpi tahansa 

 

5.4 Suosittelisitteko muille kuntoutusta etäpuheterapian avulla (laajenna vastausta kommentti-kenttään)? 

Kyllä  Emme  Muu vastaus 
    

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

6 Lapsen vastaukset 

6.1 Millaiselta sinusta tuntui tehdä tehtäviä ja jutella Eveliinan kanssa näytön kautta?  
(Väritä tai ympyröi vastauksesi. Asteikko vasemmalta oikealle: 3=todella hyvältä, 2=hyvältä, 1=huonolta) 

 

 

Lapsen vastaus:  _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

6.2 Mistä pidit etäpuheterapiassa? 

 

Lapsen vastaus:  _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

6.3 Mistä et pitänyt etäpuheterapiassa? 

 

Lapsen vastaus:  _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

6.4 Haluaisitko tehdä tehtäviä ruudun kautta uudelleen? 

 

Lapsen vastaus:  _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

Perheen muita kommentteja etäpuheterapiasta: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Kiitos vastauksistanne! 



 

 

E-HELPERIEN LOPPUKYSELY     LIITE 3 
 
 
Kysely etäpuheterapiasta   ______________________________ _______________ 
   etäterapiaa avustaneen nimi  päivämäärä 

Hei!  

Pro  gradu -tutkimukseeni  osallistuneen  lapsen  videovälitteisesti  toteutettu  etäpuheterapiajakso  on  päättynyt.  Toivon, 
että vastaisitte vielä alla olevaan kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen auttaa meitä arvioimaan etäpuheterapian tuloksia ja 
samalla  saamme  tietoa  teidän,  etäpuheterapiassa  avustaneiden  kokemuksista  etäkuntoutukseen  liittyen.  Toivon,  että 
vastaisitte  kysymyksiin  mahdollisimman  laajasti,  jotta  saisimme  monipuolista  tietoa  kokemuksistanne  ja  erityisesti 
”Kommentteja”-kenttään toivoisin teidän kirjoittavan ajatuksianne.  

 
Palauttakaa tämä kyselylomake valmiissa palautuskuoressa.  

Kiitän jo etukäteen erittäin arvokkaista vastauksistanne ja osallistumisesta tutkimukseeni. 
Oli ilo työskennellä kanssanne! 

 
Ystävällisin terveisin ja aurinkoista kesää toivottaen 
 

 

Eveliina Immonen, logopedian opiskelija (Oulun yliopisto) 
Osoite 
Oulu 

 

Ympyröi valitsemasi vastaus:  1= huono, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=erittäin hyvä, 5=erinomainen 

 

1 Kuntoutus ja harjoitusmateriaali 

1.1 Harjoitusten valinta ja yksilöllisyys 1 2 3 4 5 

1.2 Harjoitusmateriaali etäterapiassa 1 2 3 4 5 

1.3 Harjoitusten teon sujuminen etänä 1 2 3 4 5 

1.4 Terapiakerran kesto (á 30 min.) 1 2 3 4 5 

1.5 Terapiajakson kesto (16 kertaa) 1 2 3 4 5 

1.6 Viikoittaisten kertojen määrä (1-2/vk) 1 2 3 4 5 

1.7 Terapiajakson sisällön ja rakenteen 
selkeys avustajalle  1 2 3 4 5 

 

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 



 

 

2 Teknologia ja laitteisto 

2.1 Laitteiden helppokäyttöisyys 1 2 3 4 5 

2.2 Laitteiden käyttöön saadun  
opastuksen määrä  1 2 3 4 5 

2.3 Laitteiden toiminnan luotettavuus 1 2 3 4 5 

2.4 Laitteiden sijoituspaikka  1 2 3 4 5 

2.5 Videoyhteyden selkeys  1 2 3 4 5 

2.6 Ääniyhteyden selkeys  1 2 3 4 5 

2.7 Puheterapeutin elekielen ja 
ohjauksen välittyminen  1 2 3 4 5 

2.8 Internet-yhteyden luotettavuus  1 2 3 4 5 

2.9 Yksityisyyden tunne 
etätilanteessa (tieto- ja potilasturva) 1 2 3 4 5 

 

2.10 Mikäli teknisiä ongelmia ilmeni, kumman laitteistossa esiintyi terapiajakson aikana enemmän teknisiä ongelmia? 

 Puheterapeutin  Meidän (asiakkaiden) Molempien yhtä paljon 

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

3 Kuntoutukseen osallistuneet henkilöt 

3.1 Kontaktin ja yhteyden saaminen  
puheterapeuttiin tarvittaessa  1 2 3 4 5 

3.2 Terapeutin antaman ohjauksen  
määrä terapiatilanteessa  1 2 3 4 5 

3.3 Lapsen motivaatio etäterapiaa 
kohtaan   1 2 3 4 5 

3.4 Avustajan  motivaatio 
etäterapiaa kohtaan  1 2 3 4 5 

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

4 Käytännön järjestelyt 

4.1 Alkuvalmistelujen sujuminen 
(tilan ja avustajan löytäminen, laitteiden 
asentaminen ja käyttöönotto)  1 2 3 4 5 
 
4.2 Aikataulujen sopimisen sujuminen 1 2 3 4 5 

4.3 Laitteiden luo siirtyminen  1 2 3 4 5 

4.4 Avustajan/aikuisen löytäminen 
etäterapiakerralle  1 2 3 4 5 

4.5 Teknisen tuen saatavuus tarvittaessa 1 2 3 4 5 

4.6 Tiedonkulku mahdollisista muutoksista 1 2 3 4 5 

 

 

4.7 Vaatiko etäkuntoutuksen toteuttaminen teiltä henkilökunnan töiden tai tilojen uudelleenjärjestelyjä?  

 Kyllä  Ei  Muu vastaus 

 

 
Millaisia, kuinka usein ja kuinka kauan järjestelyt kestivät ajallisesti? 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

5 Yhteenveto 

5.1 Kokonaisarvosana etäkuntoutusjaksosta 1 2 3 4 5 
 

 

5.2 Osallistuisitteko avustajana uudelleen videovälitteisesti toteutetulle etäkuntoutusjaksolle? 

 Kyllä  Emme 

 

5.3 Suosittelisitteko muille kuntoutusta etäpuheterapian avulla (laajenna vastausta kommentti-kenttään)? 

Kyllä  Emme  Muu vastaus 
    

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Avustajan muita kommentteja etäpuheterapiasta: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Kiitos vastauksistanne! 



 

 

HALLINNOLLISELLE HENKILÖLLE LÄHETETTY LOPPUKYSELY       LIITE 4 
 
 
Kysely etäpuheterapiasta  __________________________________________ _______________ 
  etäterapian järjestämiseen osallistuneen nimi  päivämäärä 

Hei!  

Pro  gradu -tutkimukseeni  osallistuneen  lapsen  videovälitteisesti  toteutettu  etäpuheterapiajakso  on  päättynyt.  Toivon, 
että vastaisitte vielä alla olevaan kyselyyn.  

Kyselyyn vastaaminen  auttaa  meitä  arvioimaan  etäpuheterapian  tuloksia  ja  samalla  saamme  tietoa  teidän, 
etäpuheterapian järjestämiseen osallistuneen tahon kokemuksista aiheeseen liittyen. Toivon, että vastaisitte kysymyksiin 
mahdollisimman  laajasti,  jotta  saisimme  monipuolista  tietoa  kokemuksistanne  ja  erityisesti  ”Kommentteja”-kenttään 
toivoisin teidän kirjoittavan ajatuksianne.  

 
Palauttakaa tämä kyselylomake valmiissa palautuskuoressa.  

Kiitän jo etukäteen erittäin arvokkaista vastauksistanne ja osallistumisesta tutkimukseeni. 
Oli ilo työskennellä kanssanne! 

 
Ystävällisin terveisin ja aurinkoista kesää toivottaen 
 
 

Eveliina Immonen, logopedian opiskelija (Oulun yliopisto) 
Osoite 
Oulu 
 

 

Ympyröi valitsemasi vastaus:  1= huono, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=erittäin hyvä, 5=erinomainen 
 

 

1 Kuntoutukseen osallistuneet henkilöt 

1.1 Kontaktin ja yhteyden saaminen  
puheterapeuttiin tarvittaessa  1 2 3 4 5 

1.2 Motivaationne etäterapiaa 
kohtaan   1 2 3 4 5 

1.3 Muun henkilökunnan 
motivaatio etäterapiaa kohtaan  1 2 3 4 5 

1.4 Vastuunjaon sujuminen 
etäpuheterapian toteutuksessa  1 2 3 4 5 

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

2 Käytännön järjestelyt 

2.1 Alkuvalmistelujen sujuminen 
(terapiasta ja tilojen käytöstä sopiminen,  
yhteistyö perheen ja terapeutin kanssa) 1 2 3 4 5 
 
2.2 Aikataulujen sopimisen sujuminen 1 2 3 4 5 

2.3 Avustajan/aikuisen löytäminen 
etäterapiakerralle  1 2 3 4 5 

2.4 Laitteiden sijoituspaikka etäpuheterapiaa 
ajatellen   1 2 3 4 5 

2.5 Tiedonkulku terapiajakson etenemisestä 1 2 3 4 5 

2.6 Tiedonkulku mahdollisista muutoksista 1 2 3 4 5 

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

3 Yhteenveto 

 

3.1 Vaatiko etäkuntoutuksen toteuttaminen tiloissanne teiltä uusia investointeja (esim. ajallisia, laitteistollisia, 
henkilöstöllisiä)?  

 Kyllä  Ei  Muu vastaus 

 
Millaisia ja kuinka paljon? 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

3.2 Vaatiko etäkuntoutuksen toteuttaminen teiltä henkilökunnan töiden, tilojen tai laitteiden uudelleenjärjestelyjä?  

 Kyllä  Ei  Muu vastaus 

 
Millaisia? 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

3.3 Mitä muita seikkoja tulisi mielestänne huomioida etäkuntoutusta järjestettäessä?  

 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

3.4 Järjestäisittekö etäkuntoutusta tiloissanne uudelleen? 

 Kyllä  Emme  Muu vastaus 

 

 

3.5 Suosittelisitteko muille kuntoutusta etäpuheterapian avulla (laajenna vastausta kommentti-kenttään)? 

Kyllä  Emme  Muu vastaus 
 

 

   

3.6 Kokonaisarvosana etäkuntoutuksesta 1 2 3 4 5 

 

 



 

 

Kommentteja edellä oleviin kysymyksiin:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Etäkuntoutuksen järjestämiseen osallistuneen tahon muita kommentteja etäpuheterapiasta:  

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Kiitos vastauksistanne! 



 

 

TUTKIMUSTIEDOTE     LIITE 5 

    
 
 
ARVOISAT	  VANHEMMAT!	  	   	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  TUTKIMUSTIEDOTE	  
	  
Opiskelen	   Oulun	   yliopistossa	   logopedian	   koulutusohjelmassa	   puheterapeutiksi.	   Valmistelen	  
opintojeni	   loppuvaiheeseen	   kuuluvaa	   pro	   gradu	  -‐tutkielmaa	   etäpuheterapiasta	   eli	  
videovälitteisesti	   toteutetusta	   puheterapiasta.	   Kotikuntanne	   terveyskeskus	   on	   osallistumassa	  
tutkimukseen.	   Toivoisinkin	   Teidän	   suostumustanne,	   että	   lapsenne	   voisi	   osallistua	   tutkimukseeni.	  
Tutkimukseni	   ajoittuu	   helmi–huhtikuulle	   2013.	   Tutkimukseen	   osallistuminen	   on	   vapaaehtoista	   ja	  
maksutonta.	  
	  
Videovälitteisellä	   puheterapialla	   (etäpuheterapialla)	   tarkoitetaan	   sitä,	   että	   puheterapeuttista	  
kuntoutusta	   voidaan	   tarjota	   maantieteellisesti	   kaukaistenkin	   kohteiden	   välillä	  
videoneuvottelulaitteiston	   avulla	   (ks.	   LIITE	   1).	   Pro	   graduni	   kuntoutuskokeilussa	   tarjoan	   kolmelle	  
tutkimukseen	   osallistuvalle	   lapselle	   puheterapiajakson	   videovälitteisesti	   Oulusta.	   Lapset	   asuvat	  
ympäri	  Suomen,	  ja	  kuntoutus	  toteutetaan	  lapsen	  iästä	  riippuen	  päiväkodissa	  tai	  koulussa,	  aikuisen	  
avustajan	   (päiväkodin/koulun	   henkilökunnan	   jäsenen/vanhemman)	   läsnä	   ollessa.	  
Etäpuheterapiaan	   liittyvää	   tutkimusta	   ei	   ole	   toteutettu	   Suomessa	   aiemmin,	   ja	   tutkimus	   antaa	  
arvokasta	   tietoa	   puheterapiapalveluiden	   järjestämiselle	   tulevaisuudessa.	   Etäpuheterapia	   on	   jo	  
käytössä	   muun	   muassa	   Ruotsissa,	   Yhdysvalloissa	   ja	   Australiassa.	   Ulkomailla	   toteutetuissa	  
tutkimuksissa	   videovälitteisesti	   toteutettu	   puheterapia	   on	   havaittu	   yhtä	   luotettavaksi	   ja	  
tehokkaaksi	  kuin	  perinteisesti	  toteutettu	  puheterapia.	  	  
	  
Kuntoutuskokeiluni	  ensimmäisessä	  vaiheessa	  tutkimukseen	  osallistuvien	  lasten	  artikulaatiovirheet	  
sekä	   kielellinen	   taso	   kartoitetaan.	   Toisessa	   vaiheessa	   lapset	   saavat	   videovälitteisesti	   toteutetun	  
intensiivikuntoutusjakson	   Oulusta	   (2x	   viikossa,	   8	   viikon	   ajan,	   á	   30	   minuuttia).	   Kuntoutusjaksolla	  
keskitytään	   artikulaatiovirheiden	   (lähinnä	   /r/-‐	  ja	   /s/	  -‐virheiden)	   kuntoutukseen.	   Kolmannessa	  
vaiheessa,	   kuntoutusjakson	   päätteeksi,	   lasten	   artikulaatiovirheet	   ja	   kielellinen	   taso	   kartoitetaan	  
uudelleen	   ja	   verrataan	   tietoja	   alkuarviointiin.	   Loppuarvioinnin	   jälkeen	   sekä	   lapsille	   että	   heidän	  
kanssaan	   kuntoutukseen	   osallistuneille	   avustajille	   sekä	   lasten	   vanhemmille	   suoritetaan	  
kysely/haastattelu.	  Tämän	  tarkoituksena	  on	  kartoittaa	  kokemuksia	  menetelmästä,	  halua	  osallistua	  
videovälitteiseen	   kuntoutukseen	   tulevaisuudessa	   uudelleen	   sekä	   mahdollisia	   tulevaisuuden	  
kehityskohteita	  menetelmän	  osalta.	  	  
	  
Arviointi-‐	  ja	   kuntoutustilanteita	   videoidaan	   ja	   tallenteita	   tarkastellaan	   sekä	  säilytetään	  
luottamuksellisesti.	   Sama	   luottamuksellisuus	   koskee	   myös	   tutkimukseen	   osallistuvien	   lasten	  
henkilötietoja.	   Käytämme	   lapsista	   tutkimuksessa	   peitenimiä.	   Lisäksi	   olemme	   tutkimuksessa	  
huomioineet	  käytettävän	  teknologian	  osalta	  tietoturvaan	  liittyvät	  kysymykset.	  	  
	  
Ystävällisesti	  yhteistyöstä	  kiittäen	  
Eveliina	  Immonen,	  logopedian	  opiskelija	  
puh.,	  reettast@paju.oulu.fi	  



 

 

LIITE 1: Videovälitteinen puheterapia (etäpuheterapia) 
 

 
 
	  

 



 

 

TUTKIMUKSEEN	  OSALLISTUVIEN	  LASTEN	  SUOSTUMUSASIAKIRJA	   	   LIITE	  6	  

 
Lastani	  on	   pyydetty	   osallistumaan	   etäpuheterapiaa	   koskevaan	   tutkimukseen,	   jonka	   tarkoituksena	   on	  
selvittää	   videovälitteisen	   puheterapian	   käyttöä	   artikulaatiovirheiden	   kuntoutuksessa	   sekä	   asenteita	  
etäpuheterapiaa	  kohtaan.	  Olen	  lukenut	  tutkimusta	  koskevan	  tiedotteen	  ja	  saanut	  mahdollisuuden	  esittää	  
tarkentavia	   kysymyksiä	   ja	   keskustella	   niistä.	   Tunnen	   saaneeni	   riittävästi	   tietoa	   oikeuksistani,	   tutkimuksen	  
tarkoituksesta	   ja	   siihen	   osallistumisesta	   sekä	   tutkimukseen	   osallistumisen	   hyödyistä	   ja	   mahdollisista	  
riskeistä.	  
	  
Tiedän,	   että	   minulla	   on	   oikeus	   kieltäytyä	   tutkimukseen	   osallistumisesta	   ja	   myöhemmin	   halutessani	   myös	  
syytä	   ilmoittamatta	   peruuttaa	   suostumukseni	   ja	   kieltäytymiseni	   tai	   osallistumiseni	   tutkimukseen.	   Tiedän,	  
että	   minusta	   kerättyjä	   tietoja	   käsitellään	   luottamuksellisesti	   eikä	   niitä	   luovuteta	   ulkopuolisille	   ja	   ne	  
arkistoidaan	  suostumukseni	  mukaan.	  	  
	  
Suostun	  siihen,	  että	  lapseni	  osallistuu	  tutkimukseen	   	   Kyllä	  __	   Ei	  __	  
	  
Suostun,	  että	  lapseni	  mahdollisia	  aiempia	  	  
puheterapiaan	  liittyviä	  asiakirjoja	  tarkastellaan	   	   Kyllä	  __	   Ei	  __	  
	  
Suostun	  arviointitilanteiden	  ja	  kuntoutuksen	  videointiin	  	   Kyllä	  __	   Ei	  __	  
	  
Suostun,	  että	  videointeja	  saadaan	  käyttää	  etäpuheterapia-‐	  
menetelmän	  esittelyyn	  opetustilanteissa	  ja	  tieteellisissä	  
konferensseissa	   	   	   	   Kyllä	  __	   Ei	  __	  
	  
Suostun,	  että	  etäpuheterapiatilanteesta	  otettuja	  valokuvia	  
saadaan	  käyttää	  tieteellisissä	  julkaisuissa	  	   	   Kyllä	  __	   Ei	  __	  
	  
Suostun,	  että	  lapselleni	  toteutetaan	  kysely/haastattelu	  
videovälitteisen	  kuntoutuksen	  toteuttamisen	  jälkeen	   	   Kyllä	  __	   Ei	  __	  
	  
Suostun	  itse	  osallistumaan	  kyselyyn/haastatteluun	  
videovälitteisen	  kuntoutuksen	  toteutuksen	  jälkeen	   	   Kyllä	  __	   Ei	  __	  
	  
	  
Paikka	  __________________________________	   Aika	  ___________________________	  
	  
Tutkimukseen	  osallistuvan	  lapsen	  nimi	  ___________________________________________	  
	  
Tutkimukseen	  osallistuvan	  lapsen	  henkilötunnus	  ___________________________________	  
	  
Lapsen	  huoltajan	  allekirjoitus	  ja	  nimenselvennys	  ___________________________________	  
	  
Suostumuksen	  vastaanottajan	  allekirjoitus	  ja	  nimenselvennys	  _________________________	  
	  
	  
Tätä	   asiakirjaa	   on	   tehty	   kaksi	   (2	   kpl),	   joista	   toinen	   annetaan	   tutkittavalle	   ja	   toinen	   suostumuksen	  
vastaanottajalle.	  Pyydän	  täyttämään	  ja	  palauttamaan	  tämän	  suostumuskaavakkeen	  mahdollisimman	  pian.	  
	  
	  
	  
	  



 

 

Kaupungin	  X	  terveyskeskus	  /	  ylilääkäri	  Etunimi	  Sukunimi	  	   	  
15.1.2013	  
	  
Tutkimuslupahakemus	  
	  
Opiskelen	   Oulun	   yliopistossa	   logopedian	   koulutusohjelmassa	   puheterapeutiksi.	   Haen	   lupaa	   pro	   gradu	  -‐
työhöni	   liittyvän	   tutkimuksen	   tekemiseen	   videovälitteisesti	   Oulusta	   X:n.	   Tavoitteenani	   on	   tutkia	  
videovälitteisesti	   toteutetun	   etäpuheterapian	   käyttöä	   artikulaatiohäiriöisten	   kuntoutumisessa	   sekä	   sitä,	  
miten	   kuntoutusta	   saaneet	   lapset	   sekä	   heidän	   apunaan	   toimineet	   aikuiset	   kokevat	   videovälitteisesti	  
toteutetun	   kuntoutuksen.	   Etsin	   yhteistyössä	   Tutoriksen	   asiakaspiiriin	   kuuluvista	   kunnista	   kolmea	  
kouluikäistä,	   artikulaatiohäiriöistä	   lasta	   tutkimukseeni,	   joka	   toteutetaan	   yhteistyössä	   Oulun	   yliopiston	  
Logopedian	  oppiaineen	  ja	  Tutoris	  Oy:n	  kanssa.	  Tutoris	  Oy	  tarjoaa	  tutkimukseen	  videoneuvottelulaitteiston	  
sekä	  tekee	  sopimuksen	  kunnista	  saatujen	  asiakkaiden	  kanssa	  kuntoutuskokeilun	  aloittamiseksi.	  	  
	  
Tutkimus	  on	  tarkoitus	  aloittaa	  heti,	  kun	  tarvittavat	  luvat	  kuntoutusjakson	  toteuttamiselle	  on	  saatu.	  Lasten	  
artikulaatiovirheet	   sekä	   yleinen	   kielellinen	   taso	  kartoitetaan	   ennen	   kuntoutusjaksoa	   sekä	   sen	   jälkeen.	  
Artikulaatiovirheiden	  kuntoutumista	  tarkastellaan	  spontaanipuheen	  näytteiden	  avulla.	  Arviointitilanteet	  ja	  
kuntoutus	   videoidaan	   myöhempää	   tarkastelua	   varten.	   Vanhemmilta	   haetaan	   myös	   lupaa	   käyttää	  
videointeja	  opetustilanteissa.	  Kuntoutusjakson	  ja	  loppuarvioinnin	  jälkeen	  toteutetaan	  kysely	  ja	  haastattelu	  
tutkimukseen	   osallistuneille,	   jotta	   menetelmää	   voidaan	   kehittää	   edelleen	   jatkossa.	   Alustava	   kysely	   ja	  
haastattelu	   tullaan	   pilotoimaan	   ennen	   sen	   toteuttamista.	   Samoin	   etäpuheterapiatilannetta	   testataan	  
lapsen	   kanssa	   ennen	   tutkimukseen	   kuuluvien	   lasten	   etäpuheterapian	   käynnistämistä,	   jotta	   mahdolliset	  
haittaavat	  tekijät	  voidaan	  ennakoida	  ennen	  kokeilun	  aloittamista.	  
	  
Pro	   gradu	  -‐tutkimukseni	   on	   ensimmäinen	   etäpuheterapiaa	   koskeva	   tutkimus	   Suomessa,	   ja	   se	   tarjoaa	  
arvokasta	  tietoa	  siitä,	  kuinka	  puheterapiapalveluita	  voitaisiin	  tulevaisuudessa	  järjestää	  resurssien	  haasteet	  
huomioiden.	   Useissa	   suomalaisissa	   kunnissa	   puheterapiapalveluiden	   järjestäminen	   on	   ongelmallista	  
maantieteellisen	  sijainnin	  ja/tai	  merkittävän	  resurssipulan	  vuoksi.	  Yhdysvalloissa,	  Australiassa	  ja	  Ruotsissa	  
etäpuheterapia	  on	  ollut	  vuosia	  kliinisessä	  käytössä	  ja	  ulkomaista	  tutkimusta	  aiheesta	  löytyy	  jo	  laajalti.	  
	  
Tutkimustani	   ohjaa	   Oulun	   yliopiston	   dosentti	   Anneli	   Yliherva	   logopedian	   oppiaineesta.	   Tutkimustietojen	  
(henkilötietojen	   ja	   videotallenteiden)	   käsitteleminen	   on	   ehdottoman	   luottamuksellista,	   ja	   lisäksi	  
tutkimuksessa	   huomioidaan	   tietoturvaan	   liittyvät	   haasteet.	   Valmiin	   pro	   gradu	  -‐työn	   toimitan	   kuntanne	  
käyttöön	   tutkimuksen	   valmistuttua.	   Tutkimusluvan	   voitte	   toimittaa	   suoraan	   Tutoris	   Oy:n	   puheterapeutti	  
(FM)	  Arja	  Kankaalle,	  osoitteeseen	  Kajaaninkatu	  15,	  90100	  Oulu.	  Lisäksi	  lupa	  tutkimukseen	  pyydetään	  myös	  
tutkimukseen	  osallistuvien	  lasten	  vanhemmilta.	  Saatuamme	  Teidän	  lupanne	  tutkimusta	  varten,	  pyydämme	  
vasta	  sen	  jälkeen	  luvan	  tutkimukseen	  lasten	  vanhemmilta.	  
	  
	  
Logopedian	  opiskelija	   	   	   Lisätietoja	  halutessanne	  tarjoaa	  
Eveliina	  Immonen	   	   	   Anneli	  Yliherva	  
puh.,	  reettast@paju.oulu.fi	  	   	   anneli.yliherva@oulu.fi	  

Humanistinen	  tiedekunta,	  Logopedia	  
LIITTEET	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tutkimustiedote	   	   PL	  1000,	  90014	  Oulun	  yliopisto	  

Suostumusasiakirja	  
Tutkimussuunnitelma	  
	   	  

	  
	  
	  



 

 

SUOSTUMUSASIAKIRJA	  
Ylilääkäri	  Etunimi	  Sukunimi	  
	  
	  
Suostun	  siihen,	  että	  terveyskeskukseni	  lasten	  vanhemmilta	  	  
pyydetään	  lupa	  tutkimukseen	  osallistumiselle	   	  	   Kyllä	  ___	   Ei	  ___	  
	  
Suostun,	  että	  tutkimukseen	  osallistuvien	  lasten	  mahdollisia	  	  
aiempia	  puheterapiaan	  liittyviä	  asiakirjoja	  tarkastellaan	   Kyllä	  ___	   Ei	  ___	  
	  
	  
	  
Paikka	  ____________________________	   Aika	  _______________________	  
	  
	  
Ylilääkärin	  allekirjoitus	  ja	  nimenselvennys	  _____________________________________	  
	  
	   	   	   	  	  	  _____________________________________	  
	  
	  
	  
Suostumuksen	  vastaanottajan	  allekirjoitus	  ja	  nimenselvennys	  _________________________	  
	  
	  
	  
Tätä	  asiakirjaa	  on	  tehty	  kaksi	  (2	  kpl),	  joista	  toinen	  annetaan	  tutkittavalle	  ja	  toinen	  suostumuksen	  
vastaanottajalle.	   Pyydän	   täyttämään	   ja	   palauttamaan	   tämän	   suostumuskaavakkeen	   valmiissa	  
palautuskuoressa	  mahdollisimman	  pian.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

LIITE 7. Etäpuheterapiatilanne etäpuheterapeutin näkökulmasta perinteisellä terapiamateriaalilla toteutettuna. 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
LIITE 8. Asiakkaan näkymä NOT-S-arvioinnista perinteisen paperisen testikuvaston sekä sähköiseen muotoon 
skannatun kuvaston avulla toteutettuna. 

 

 

 

 


