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AFASIAN SAANEIDEN HENKILÖIDEN OHJAUTUMINEN PUHETERAPIAAN JA 

PUHETERAPIAN TOTEUTUMINEN 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka suuri osa afasian saaneista 

potilaista ohjautuu puheterapiaan akuuttihoidon jälkeen ja toteutuvatko puheterapian 

kuntoutussuositukset. Lisäksi tutkittiin, mihin asti potilas voidaan jäljittää kuntoutuspolkua 

pitkin ja onko kuntoutuspolku yhteneväinen potilaiden kokemusten kanssa.  Ensimmäisessä 

kappaleessa syvennytään afasiaan yleisellä tasolla sekä käydään läpi afasian saaneen henkilön 

kuntoutuspolkua ja puheterapian toteutumista. 

 

Tutkimus toteutettiin rekisteri- ja kyselytutkimuksena. Rekisteritutkimukseen valittiin vuonna 

2012 aivoverenkiertohäiriöön sairastuneet ja afasian saaneet henkilöt, jotka olivat Oulun 

kaupungin hyvinvointipalvelujen kuntoutuspalvelujen AVH-koordinaattorien (aivoverenkier-

tohäiriöön sairastuneiden asiakkaiden yhteyshenkilöiden) asiakkaita. Rekisteristä tutkimuk-

seen soveltui 27 henkilöä, joille lähetettiin kyselylomake. Kyselylomakkeista saatuja vastauk-

sia vertailtiin rekisteristä saatuihin tietoihin, joiden avulla pyrittiin vastaamaan tutkimus-

kysymyksiin. 

 

Tulokset osoittivat, että afasian saaneen henkilön sukupuolella, iällä ja asumisjärjestelyllä on 

yhteyttä puheterapiaan ohjautumiseen ja puheterapian toteutumiseen. Sen sijaan asuinalueella 

ei ollut yhteyttä puheterapiaan ohjautumiseen tai puheterapian toteutumiseen. Kuntoutuspolku 

oli yhteneväinen aiempien tutkimusten kanssa, mutta puheterapia toteutui kuntoutuspolun 

kaikissa vaiheissa vain muutamalla tutkimushenkilöllä. Suurimmassa osassa tapauksista 

puheterapia ei jatkunut akuuttivaiheen kuntoutuksen jälkeen. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia muiden vastaavanlaisten tutkimusten 

kanssa. Pienen otoskoon vuoksi tulokset eivät ole yleistettävissä, vaan ovat suuntaa antavia. 

 

Avainsanat: Afasia, kuntoutuspolku, kuntoutussuositus, puheterapia 



 
 

ESIPUHE 

 

Tämän pro gradu -tutkielman aikana olen oppinut monenlaisia taitoja ja kärsivällisyyttä 

tutkimustyön tekemiseen. Tutkimuksen tekeminen on ollut haastavaa ja yhtä vuoristorataa, 

mutta useiden henkilöiden avuliaisuuden ja tuen myötä tutkimus vihdoin valmistui.  Haluan 

kiittää professori Matti Lehtihalmesta pro gradu -tutkielmani aiheesta ja ohjaamisesta. Suuret 

kiitokset yhteistyöstä kuuluvat Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen kuntoutuspalvelujen 

fysiatrian ylilääkärille Timo Pehkoselle sekä AVH-koordinaattoreille Elina Lahdenperälle ja 

Sinikka Takkulalle. Pro gradu -tutkielmani ei olisi onnistunut ilman teitä. 

 

Haluan kiittää mitä lämpimimmin henkilöitä, jotka osallistuivat tutkimukseen. Kiitoksen 

ansaitsevat myös puheterapeutit Emmi Korhonen ja Anna-Maija Marin sekä heidän 

asiakkaansa, jotka tarjoutuivat pilotoimaan tutkimuksen kyselylomakkeen.  

 

Onnekseni minulla on ollut rinnallani useita rakkaita, jotka ovat mahdollistaneet pro gradu -

tutkielmani valmistumisen. Kiitos vanhemmilleni kaikista niistä tunneista, joina olitte 

lastenhoitoapuna graduni kirjoittamisen aikana. Kiitos myös tädilleni Leenalle ja puolisolleni 

Henrille, jotka mahdollistivat graduni tehokkaan kirjoittamisen lukemattomien kahvikuppien 

äärellä. Henriä haluan kiittää myös kaikesta avusta ja tuesta, jota olen vuosien varrella häneltä 

saanut. Ja kaikki ystäväni, kiitos vertaistuestanne ja kannustuksestanne. 

 

 

Haluan omistaa tämän pro gradu -tutkielman tyttärelleni, joka on tuonut minulle vastapainoa 

ja uutta intoa graduni tekemiselle. 
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1 JOHDANTO 

 

Lääketieteellisten hoitokeinojen kehittyessä aivoverenkiertohäiriöihin liittyvä kuollei-

suus on Suomessa vähentynyt, jonka seurauksena afasia puolestaan on yleistynyt 

vanhemman väestön keskuudessa (Lehtonen ym., 2005; Pajunen ym., 2005). Suurten 

ikäluokkien vanhetessa afasian esiintyvyys todennäköisesti kasvaa samaa tahtia 

väestökasvun kanssa. Aivoverenkiertohäiriöyksiköissä (AVH-yksikkö, stroke unit) 

annetun hoidon seurauksena kuolleisuus on vähentynyt jopa 28 prosentilla heti 

halvauksen jälkeen ja 17 prosentilla vuosi sairastumisen jälkeen (Langhorne & Duncan, 

2001; World Health Organization [WHO], 2006, s. 157–159). AVH-yksiköissä annetun 

kuntoutuksen seurauksena myös aivoverenkiertohäiriön jälkeiset haitat on saatu 

vähenemään ja potilas voidaan kotiuttaa aiempaa nopeammin. Näin hoitokulut 

pienenevät, eikä potilaan tarvitse viettää pitkiä aikoja sairaalassa tai hoitolaitoksessa.  

 

Suomessa aivoverenkiertohäiriön ja aivovammojen hoidosta ja kuntoutuksesta on 

olemassa Käypä hoito -suositukset, jotka on tehty riippumattomiin tutkimuksiin pohjau-

tuen (Käypä hoito -suositus, 2012; Talo, Wikström & Metteri, 2001). Käypä hoito -

suositusten tarkoituksena on tarjota potilaille mahdollisimman yhtenäinen hoito ja 

kuntoutus. Suositukset kattavat kuitenkin vain yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja 

hoidon. Käypä hoito -suosituksia on tämän vuoksi vain harvoihin puheen ja kielen 

häiriöihin, koska ne ovat usein seurausta toisesta sairaudesta tai häiriöstä. 

 

Koska afasia on aina seurausta aivoihin kohdistuneesta vauriosta tai niiden 

toimintahäiriöstä, eikä siten ole yksittäinen sairaus, ei sen kuntouttamiseen ole suoria 

kuntoutussuosituksia Suomessa (Klippi, Sellman, Heikkinen & Laine, 2012; Käypä 

hoito -suositus, 2012). Esimerkiksi afasian tai puheen motoristen vaikeuksien kuntou-

tussuositukset liittyvät muiden häiriöiden kuntoutukseen, kuten Käypä hoito-

suosituksen aivoinfarktin, aivovammojen, Parkinsonin taudin tai suusyövän hoito- ja 

kuntoutussuosituksiin (Aivoinfarkti: Käypä hoito -suositus, 2011; Aivovammat: Käypä 

hoito -suositus, 2008; Parkinsonin tauti: Käypä hoito -suositus, 2010; Suusyöpä: Käypä 

hoito -suositus, 2012). Aivoinfarktin ja aivovammojen Käypä hoito -suosituksissa 

suositellaan intensiivistä puheterapiaa afasian varhaisvaiheessa. Kuitenkaan ohjeita 

siitä, kuinka intensiivistä ja kuinka kauan kuntoutuksen tulisi kestää, ei ole. Myöskään 

afasian varhaisvaiheiden jälkeisestä, eli kroonisen afasian kuntoutuksesta ei Suomessa 
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ole olemassa virallisia suosituksia. Jotta afasiakuntoutus olisi tehokasta ja kroonisesti 

afaattiset henkilötkin siitä hyötyisivät, täytyy puheterapian olla intensiivistä (Code, 

Torney, Gildea-Howardine & Willmes, 2010). 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia afasian kuntoutuspolkua ja 

puheterapian toteutumista Suomessa. Tutkielman on tarkoitus selvittää rekisteri-

tutkimuksen ja kyselyn avulla tietoa potilaiden kuntoutuspolusta sekä heidän kokemuk-

siaan puheterapian toteutumisesta. Näkökulmaa tutkielmalle ovat antaneet Maailman 

terveysjärjestön (WHO) toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvä-

linen luokitus (ICF), Klipin ym. (2012) tutkimus sekä Takalan (2010) tekemä 

loppuraportti Aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutusprojektista.  

 

 

1.1 Afasia 

 

Afasia voi olla seurausta mistä tahansa keskushermoston vauriosta tai sen toiminnan 

heikkoudesta (Aivovammat: Käypä hoito -suositus, 2008; Lehtihalmes &  Korpijaakko-

Huuhka, 2010;  Pajunen ym., 2005; Palomäki, Koskinen, Dahlberg & Alaranta, 2001). 

Yleisimpiä syitä ovat aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, neurologiset sairaudet ja 

aivokasvaimet. Afasia on mahdollista saada kielen oppimisen jälkeen eikä siten ole 

etiologialtaan synnynnäinen (Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010; Simmons-

Mackie & Kagan, 2007). Afasian saanut henkilö on menettänyt osittain tai kokonaan 

kyvyn ymmärtää tai käyttää puhuttua, viitottua tai kirjoitettua kieltä sellaisissa kommu-

nikointitilanteissa, joissa hän on aiemmin pystynyt kommunikoimaan normaaliin tapaan 

(Hokkanen ym., 2006; Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010; Murdoch, 1994, s. 

48–49; Royal College of Speech and Language Therapists [RCSLT], 2005, s. 97). Myös 

eleiden ymmärtämisessä ja käytössä voi ilmetä vaikeuksia. Aivovaurion sijainti, etio-

logia ja laajuus vaikuttavat siihen, mitkä kielelliset toiminnot ovat afasiassa häiriin-

tyneet. Tässä tutkielmassa termi afasia käsittää ainoastaan aivoverenkiertohäiriön tai 

aivovamman seurauksena saadun afasian. Neurologisiin sairauksiin liittyvät afasiat jää-

vät tutkielman ulkopuolelle sairauksien muuttuvan oirekuvan vuoksi. Myös aivokas-

vaimen seurauksena saatuja afasioita ei käsitellä tässä tutkielmassa. 
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Yksilön toiminnallisuuden ja osallistumisen näkökulmasta katsottuna, afasia rajoittaa 

henkilön kommunikoimista ja toimimista itsenäisesti jokapäiväisessä elämässä 

(Bakheit, ym., 2007; Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010; Ross & Wertz, 2005). 

Keskustelu voi olla työlästä ja hidasta, eikä keskusteleminen onnistu lainkaan 

esimerkiksi vaikean sananlöytämisvaikeuden vuoksi. Afasian saaneen henkilön osallis-

tuminen yhteiskunnan toimintaan tai erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin voi olla vaikeaa. 

Myös erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat afasian saaneen henkilön sosiaalisiin kontak-

teihin. Näitä ovat esimerkiksi se, etteivät keskustelukumppanit osaa tukea afaattisen 

ihmisen kommunikointiyrityksiä tai heillä on ennakkoluuloja afasiasta. Afasian saaneen 

henkilön elämänlaatu voi heikentyä huomattavasti toimintakyvyn alentuessa ja osallis-

tumisen ollessa rajoittunutta. 

 

 

1.1.1 Etiologia 

 

Afasia on kielen ja kommunikoinnin häiriö, joka on seurausta aivoihin kohdistuneesta 

vammasta tai keskushermoston toimintaa heikentävästä prosessista (LaPointe, Murdoch 

& Stierwalt, 2010, s. 69–70; Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010; Simmons-

Mackie & Kagan, 2007). Yleensä vaurio voidaan paikallistaa aivojen vasemman 

hemisfäärin kortikaalisille ja subkortikaalisille alueille (Hokkanen ym., 2006; Lehti-

halmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010; Murdoch, 1994, s. 45–48 & 97–119). Subkorti-

kaalisia afasioita on arvioitu olevan 10 % kaikista afasiatyypeistä. Vaurio voi olla seu-

rausta aivoverenkiertohäiriöstä, aivokasvaimesta, neurologisesta sairaudesta tai aivo-

vammasta aivojen vasemman päälaki-, ohimo- tai otsalohkon alueella. 

 

Afasian yleisin syy on aivoverenkiertohäiriö, johon on arvioitu sairastuvan vuodessa 

14 000–16 000 suomalaista (Aivoinfarkti: Käypä hoito -suositus, 2011; Lehtihalmes & 

Korpijaakko-Huuhka, 2010; Pajunen ym., 2005).  Näistä aivoverenkiertohäiriöön sairas-

tuneista potilaista 21–38 % saa afasian (Berthier, 2005; Code & Petheram, 2011; 

Duncan ym., 2005). Aivoverenkiertohäiriöt voidaan jakaa karkeasti iskeemisiin aivove-

renkiertohäiriöihin ja valtimovuotoihin (Davis, 2007, s. 19–39; Kaste ym., 2006). 

Iskeemisiä aivoverenkiertohäiriöitä ovat ohimenevä iskeeminen kohtaus (TIA) ja 

aivoinfarkti. Valtimovuoto voi olla puolestaan aivoverenvuoto tai subaraknoidaalivuoto 

(lukinkalvonalainen). Afasia voi olla seurausta aivoinfarktista tai valtimovuodoista. 
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Aivovamma voi aiheuttaa monenlaisia kommunikoinnin ongelmia, kuten kielen ja 

puheen häiriöitä (Murdoch, 1994, s. 120–141). Kuten myös aivoverenkiertohäiriöissä, 

vaurion sijainti ja laajuus vaikuttavat kommunikointihäiriön syntyyn. Aivovamma voi 

olla avoin tai suljettu (Aivovammat: Käypä hoito -suositus, 2008; Murdoch, 1994, s. 

120–141). Avoimessa aivovammassa kallo on murtunut tai kovakalvo rikkoutunut, kun 

taas suljetussa aivovammassa kallo on säilynyt ehyenä. Suomessa aivovamman saa 

arvioltaan 15 000–20 000 henkilöä vuodessa, joista vaikean aivovamman saaneista 11–

20 %:lla on todettu esiintyvän afasiaa (Aivovammat: Käypä hoito -suositus, 2008; 

Lehtihalmes &  Korpijaakko-Huuhka, 2010; Palomäki ym., 2001).  Jo pelkästään aivo-

infarktin tai aivovamman seurauksena noin 6 000 suomalaista saa vuodessa afasian. 

 

 

1.1.2 Afasian luokittelu 

 

Afasialle on olemassa erilaisia luokituksia, joiden mukaan ne voidaan jakaa (Murdoch, 

1994, s. 60–96). Tunnetuimmat näistä ovat Bostonin ja Lurijan luokitukset (Taulukko 1, 

s. 5). Suomessa näitä luokituksia käytetään täydentämään toinen toistaan afasiaa 

luokitellessa (Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010). Luokitteluun vaikuttavat 

afasiaa tutkivan henkilön taustat kuten esimerkiksi se, tutkiiko hän afasian 

neuroanatomiaa, aivojen fysiologiaa vai onko hän kliininen työntekijä, jota kiinnostaa 

puheen ja vuorovaikutuksen tutkiminen. Bostonilaisen luokituksen mukaan afasiat 

voidaan jakaa kahdeksaan luokkaan: Wernicken tai Brocan afasiaan, anomiseen 

afasiaan, transkortikaaliseen motoriseen afasiaan, transkortikaaliseen sensoriseen 

afasiaan, globaaliin afasiaan sekä konduktio- ja isolaatioafasiaan (Goodglass & Kaplan, 

1996, s. 74–100; Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010; Murdoch, 1994, s. 69). 

Näitä kahdeksaa ryhmää käytetään nykyisin afasian diagnosoimisessa, mutta vain alle 

kolmasosa sairastuneista voidaan jaotella suoraan kyseisiin ryhmiin (Davis, 2007, s. 40–

64; Hokkanen ym., 2006). Lurijan luokituksessa afasia voidaan puolestaan jakaa 

seitsemään luokkaan: Sensoriseen afasiaan, akustiko-mnestiseen afasiaan, semanttiseen 

afasiaan, efferenttiin tai afferenttiin motoriseen afasiaan, premotoriseen afasiaan sekä 

dynaamiseen afasiaan (Luria, 1970, s. 104–248; Murdoch, 1994, s. 71). 
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Taulukko 1. Afasioiden oirekuvat Bostonilaisen ja Lurijan luokitusten mukaan (Goodglass & 

Kaplan, 1996; Luria, 1970). 

 

Luokitus Puheen 

tuottaminen 

Puheen 

ymmärtäminen 

Toistaminen Nimeäminen 

 

Bostonilainen 

    

Wernicken afasia sujuva erittäin vaikea vaikea vaikea 

Konduktio afasia sujuva hyvä erittäin vaikea vaikea 

Transk.sensor.afasia sujuva erittäin vaikea hyvä vaikea 

Anominen afasia sujuva erittäin hyvä hyvä vaikea 

Brocan afasia sujumaton hyvä vaikea vaikea 

Isolaatioafasia sujumaton vaikea hyvä vaikea 

Transk.motor.afasia sujumaton hyvä erittäin hyvä hyvä 

Globaaliafasia sujumaton erittäin vaikea erittäin vaikea erittäin vaikea 

 

Lurijan 

    

Sensorinen afasia sujuva vaikea vaikea vaikea 

Akustiko-mnestinen sujuva vaikea hyvä vaikea 

Affer.motor.afasia sujuva hyvä vaikea vaikea 

Semanttinen afasia sujuva vaikea hyvä vaikea 

Effer.motor.afasia  sujumaton hyvä vaikea vaikea 

Dynaaminen afasia sujumaton hyvä hyvä hyvä 

Premotorinen afasia sujumaton vaikea - - 

 

 

Afasian ilmenemismuotoja kuvaa selkeimmin jako sujuviin ja sujumattomiin afasioihin 

(Davis, 2007, s. 40–64; Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010). Sujuviin muotoihin 

lukeutuvat Bostonilaisen luokituksen mukaan Wernicken afasia, transkortikaalinen 

sensorinen afasia, anominen afasia ja konduktioafasia (Goodglass & Kaplan, 1996, s. 

74–100). Lurijan luokituksen sensorinen afasia, akustiko-mnestinen afasia, afferentti 

motorinen afasia ja semanttinen afasia voidaan luokitella sujuviksi afasioiksi (Luria, 

1970, s. 104–248; Murdoch, 1994, s. 85–90; Korpijaakko-Huuhka, 2003, s. 16–18). 

Sujuvissa afasioissa puhe on sujuvaa, mutta sitä on vaikea ymmärtää. Puheessa esiintyy 

äidinkielelle tyypillisiä piirteitä, kuten puheen prosodiikan samankaltaisuutta, mutta 

puhe sisältää rutkasti neologismeja, jargonia ja parafasioita. Neologismilla tarkoitetaan 

sanaa, joka on äänneasultaan vääristynyt (esim. roppukastia) (Anward, 2003; 
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Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010). Jargonilla puolestaan tarkoitetaan sujuville 

afasioille tyypillistä vaikeasti ymmärrettävää puhetta, jossa ilmenee paljon neologismeja 

tai muuten asiaan kuulumattomia sanoja. Parafasia tarkoittaa äänteen tai sanan 

korvautumista (kello-pello, tuoli-pöytä).  

 

Bostonilaisen luokituksen mukaan sujumattomia afasioita ovat Brocan afasia, 

transkortikaalinen motorinen afasia, globaali afasia ja isolaatioafasia (Davis, 2007, s. 

40–64; Goodglass & Kaplan, 1996, s. 74–100; Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 

2010). Lurijan luokituksen premotorinen afasia, efferentti motorinen afasia ja 

dynaaminen afasia voidaan luokitella kuuluvan sujumattomiin afasioihin (Murdoch, 

1994, s. 85–90; Korpijaakko-Huuhka, 2003, s. 16–18). Sujumattomille afasioille 

tyypillinen piirre on vaikeus tuottaa spontaania puhetta. Puhuminen on usein työlästä ja 

katkeilevaa, mutta ymmärtäminen on säilynyt suhteellisen hyvänä. Poikkeuksena tähän 

on kuitenkin globaali afasia, jossa kaikki kielen osa-alueet ovat vaikeasti häiriintyneitä. 

 

 

1.2 Kuntoutuspolku 

 

Afaattisen henkilön kuntoutuspolku voidaan jakaa neljään vaiheeseen (Kuva 1, s. 7): 

Ensiapuun, erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon ja kotiutumiseen (Duncan 

ym., 2005; Korpelainen, Kallanranta & Leino, 2001; WHO, 2006, s. 157–159). Jokaisen 

kuntoutuspolun vaiheen tulee sisältää potilaan kannalta sillä hetkellä olennaisimman 

hoidon ja kuntoutuksen. Kuntoutuspolun viimeinen vaihe on potilaan kotiutuminen, 

jonka aikana potilas kuuluu perusterveydenhuollon kuntoutuksen piiriin, kunnes 

kuntoutus päätetään lopettaa. Kotona kuntoutusta voidaan jatkaa kuitenkin esimerkiksi 

ryhmämuotoisena terapiana, jota paikalliset yhdistykset tarjoavat (Klippi, Korpijaakko-

Huuhka & Lehtihalmes, 2010; Worrall & Hickson, 2003, s. 205–218). Moniamma-

tillisen hoidon ja kuntoutuksen aloittaminen heti potilaan saatua aivovaurion, tulee 

pidemmällä aikavälillä halvemmaksi kuin kuntoutuksen siirtäminen myöhemmäksi 

(Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia, 2009). Kun kuntoutus on 

välitöntä ja asianmukaista, tarvitsee potilas sairauden myöhemmissä vaiheissa vähem-

män laitoshoitoa ja apua. 



7 
 

 

Kuva 1. Potilaan kuntoutuspolku (Duncan ym., 2005; Korpelainen ym., 2001, s. 232). 

 

 

1.2.1 Ensiapu 

 

Ensiavussa lääkärit ja muu hoitohenkilökunta aloittavat potilaan hoidon välittömästi 

hänen saatuaan aivovaurion (Duncan ym., 2005; Korpelainen ym., 2001). Tämän vai-

heen ensisijaisena tavoitteena on potilaan hoitaminen ja voinnin tasapainottaminen, sekä 

lisävaurioiden ja komplikaatioiden ehkäiseminen. Varhainen arviointi ja hoito 

optimoivat kuntoutumisen vaikutusta. Puheterapeutti ei vielä tässä vaiheessa suorita 

alkuarviointia, vaan useimmiten hän tapaa potilaan vasta erikoissairaanhoidossa. Potilas 

siirretään erikoissairaanhoitoon heti, kun hänen tilansa alkaa vakiintua, eikä suoranaista 

hengenvaaraa enää ole. 

 

 

1.2.2 Erikoissairaanhoito 

 

Erikoissairaanhoidossa aivoverenkiertohäiriön ja aivovammojen jälkeiseen hoitoon ja 

kuntoutukseen kuuluu moniammatillinen työryhmä (Anderson ym., 2000; Duncan ym., 

2005; Korpelainen ym., 2001; Olsen ym., 2003; Palomäki ym., 2001; Sivenius & 

Tarkka, 2001). Tähän moniammatilliseen kuntoutusryhmään kuuluvat tilanteesta riip-
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puen lääkäri, erikoislääkäri, sairaanhoitaja, neuropsykologi, puheterapeutti, fysiotera-

peutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Moniammatillisen kuntoutusryhmän 

tehtäviin kuuluu myös potilaan läheisten ohjaaminen ja tukeminen koko kuntou-

tusprosessin ajan (WHO, 2006, s. 157–159). Puheterapeutin tehtävänä on arvioida 

potilaalla mahdollisesti oleva nielemisvaikeus sekä kielen ja puheen häiriöitä (Duncan 

ym., 2005; Klippi ym., 2010). Potilaalla saattaa olla aivoverenkiertohäiriön tai 

aivovamman jälkeen myös puheen motorisia vaikeuksia, kuten dysartriaa tai puheen 

apraksiaa, jotka voivat esiintyä yhdessä afasian kanssa. Näiden häiriöiden kuntoutus 

eroaa toisistaan, joten puheterapeutin on tärkeää osata tunnistaa ja arvioida häiriöt, jotta 

kuntoutuksesta olisi hyötyä. Potilas arvioidaan ensimmäisten kolmen viikon aikana 

sairastumisesta sekä 3, 6, 12 ja 24 kuukauden jälkeen (Korpelainen ym., 2001). 

Suomessa potilaalla on mahdollisuus päästä puheterapeutin arvioon 58 prosentissa 

keskussairaaloiden akuuttiosastoista (Takala ym., 2010). Arvioinnissa keskitytään 

tunnistamaan afasia ja sen vaikeusaste sekä asettamaan kuntoutukselle pää- ja sivuta-

voitteet (LaPointe ym., 2010, s. 92–95). Lisäksi alkuarviointi toimii vertailukohteena 

kuntoutuksen etenemiselle.  

 

Potilaan kuntoutus voidaan aloittaa erikoissairaanhoidossa heti, kun potilas on arvioitu 

ja hänen vointinsa sen sallii (LaPointe, 2010, s. 95; RCSLT, 2005, s. 97; Simmons-

Mackie & Kagan, 2007; Teasell, ym., 2005, s. 7). Noin kolmannes afasiapotilaista 

kuntoutuu ensimmäisen kuukauden aikana aivojen vaurioitumisen jälkeen, mutta useim-

miten jonkinasteisia afasiaoireita heille kuitenkin jää (Klippi ym., 2010; LaPointe, 2010, 

s. 95). Puheterapiasta on hyötyä afasian saaneelle henkilölle riippumatta siitä, ovatko 

afasian oireet lieviä tai vaikeita. Spontaania toipumista tapahtuu jatkuvasti ensim-

mäisten kolmen kuukauden aikana aivovaurion saamisen jälkeen (LaPointe, 2010, s. 95; 

RCSLT, 2005, s. 97; Simmons-Mackie & Kagan, 2007; Teasell, ym., 2005, s. 7). 

Spontaanin toipumisen aikana afasian kuntouttamisen tulisi olla intensiivistä, sillä 

tällöin toipuminen on nopeampaa kuin afasian kroonisessa vaiheessa. Määritelmiä siitä, 

milloin puheterapia on intensiivistä, on monia. Esimerkiksi intensiivisestä puhetera-

piasta voidaan puhua, kun kuntoutusta annetaan 7–9 tuntia viikossa noin kolmen 

kuukauden ajan (Bhogal, Teasell & Speechley, 2003; Code ym., 2010; Harnish, Neils-

Strunjas, Lamy & Eliassen, 2008). Tähän tuntimäärään sisältyy potilaan arvioiminen ja 

kuntouttaminen sekä harjoitusten tekeminen kotona läheisten tai vapaaehtoistyön-

tekijöiden kanssa (Basso & Caporali, 2001; Lee, Kaye & Cherney, 2009).  Suomessa 
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intensiivistä puheterapiaa pystytään tarjoamaan pääsääntöisesti vain keskussairaaloiden 

kuntoutusosastoilla ja yksityisissä kuntoutuslaitoksissa (Takala ym., 2010).  

 

 

1.2.3 Perusterveydenhuolto 

 

Perusterveydenhuollon piiriin siirtyminen tapahtuu erikoissairaanhoidon jälkeen 

(Korpelainen ym., 2001). Perusterveydenhuolto on vastuussa potilaan kuntoutuksesta 

noin vuoden ajan. Jos perusterveydenhuolto ei pysty itse järjestämään kuntoutusta 

esimerkiksi potilaan omassa terveyskeskuksessa tai kaupunginsairaalassa, tulee heidän 

järjestää potilaan kuntoutus jostain toisesta kuntoutuslaitoksesta. Maksajana voi toimia 

potilaan iästä ja vammasta riippuen potilaan asuinkunta tai Kela (Kela, 2012, s. 12–13; 

Rissanen, 2001). Joissakin tapauksissa maksajana voi toimia tapaturma- ja liikenne-

vakuutusyhtiöt, kuten liikenneonnettomuudessa saadun aivovamman kuntoutuksessa. 

 

Kielellisten ja kognitiivisten taitojen toipuminen jatkuu koko sairastumista seuraavan 

vuoden ajan (Aivoinfarkti: Käypä hoito -suositus, 2011; Korpelainen ym., 2001; 

LaPointe, 2010, s. 95; RCSLT, 2005, s. 97; Teasell, ym., 2005, s. 7). Tämän jälkeen 

kuntoutuksen jatkamisesta on eriäviä mielipiteitä. Bakheit ym. (2007) ja Korpelainen 

ym. (2001) ovat todenneet, ettei intensiivisestä ja yksilöllisestä puheterapiasta enää ole 

merkitsevästi hyötyä afasian kroonisen vaiheen kuntoutuksessa. Toisaalta on myös tehty 

tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet potilaan hyötyvän oirekuvan mukaisesti kohdiste-

tusta puheterapiasta myös vuosia afasian saamisen jälkeen (Code ym., 2010; Harnish 

ym., 2008; Pulvermüller & Berthier, 2008). Afasian kroonisessa vaiheessa aivot pysty-

vät luomaan uusia yhteyksiä kuntoutuksen ollessa intensiivistä ja oireiden mukaan 

suunnattua kuin jos niitä stimuloitaisiin vähän kerralla pitkällä aikavälillä (Harnish ym., 

2008; Pulvermüller ym., 2001).  

 

 

1.2.4 Koti ja yhteisö 

 

Jo lieväkin afasia häiritsee henkilön toimintaa yhteiskunnan jäsenenä ja aiheuttaa 

huomattavaa haittaa myös afaattisen henkilön läheisille (Bakheit ym., 2007; 

Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010; Ross & Wertz, 2005). Afasian saanut 
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henkilö saattaa eristäytyä kokonaan sosiaalisista kontakteista, työelämästä ja yhteis-

kunnan järjestämistä tapahtumista. Kotona afasiakuntoutuksen tulisi painottua afasian 

saaneen henkilön lähipiirin ja ympäristön ohjaamiseen kommunikoimisen helpotta-

miseksi (Klippi ym., 2010; Worrall & Hickson, 2003, s. 205–218). Kun kommunikointi-

kumppani osaa tukea ja auttaa afasian saanutta henkilöä hänen kommunikointi-

yrityksissään, on afasian saaneen henkilön helpompaa osallistua keskusteluun ja 

ilmaista itseään. 

 

Afasian saaneella henkilöllä on mahdollisuus osallistua afasiakuntoutukseen erilaisten 

yhdistysten järjestämien afasiaryhmien kautta (Klippi ym., 2010; Teasell ym., 2005, s. 

14–24; Worrall & Hickson, 2003, s. 205–218). Suomessa Aivoliitto ry järjestää afasian 

saaneille henkilöille afasiaryhmiä työväen- ja kansalaisopistojen kautta (Aivoliitto ry, 

2014). Ryhmämuotoisessa puheterapiassa afasian saanut henkilö pystyy harjoittelemaan 

kommunikointikeinojensa käyttöä ja on siten toimiva terapiamuoto afasian kroonisen 

vaiheen kuntoutuksessa. Halutessaan potilas voi pyytää yksilöllisen puheterapian 

jatkamista, mutta tällöin hän voi joutua kustantamaan terapian itse (Harnish ym., 2008). 

 

 

1.3 Puheterapian toteutuminen 

 

Puheterapialla pyritään tukemaan ja auttamaan afasian saaneen henkilön kommuni-

kointikykyjen kuntoutumista (Klippi ym., 2010; Korpelainen ym., 2001; LaPointe, 

2010, s. 95; RCSLT, 2005, s. 97; Simmons-Mackie & Kagan, 2007; Teasell, ym., 2005, 

s. 7). Kuntoutus tulee aina suunnitella potilaan yksilöllisten tarpeiden ja oirekuvan 

mukaan, jotta se olisi mahdollisimman tehokasta. Kuntoutuksen tulisi toteutua kolmen 

eri osa-alueen mukaan, joita ovat akuuttivaiheen arviointi ja kuntoutus, kuntoutus sekä 

opittujen taitojen yleistäminen ja käyttöönottaminen (Kuva 2, s. 11) (Klippi ym., 2010). 

Aiemmin puheterapeutit keskittyivät kuntouttamaan kommunikointihäiriöiden patolo-

giaa, kun taas nykyään painotetaan henkilön kuntouttamista toimivaksi yhteiskunnan 

jäseneksi (Verna, Davidson & Rose, 2009).  

 

Afasiaa arvioidessa suurin osa puheterapeuteista keskittyy puheen ymmärtämisen ja 

tuoton häiriöihin sekä nimeämisen ja toistamisen vaikeuksiin (Klippi ym., 2012). 

Afasian vaikutusta elämänlaatuun arvioidaan huomattavasti vähemmän. Vaikka terapian 
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tavoitteiksi asetetaankin potilaan kommunikatiivisen toiminnallisuuden ja osallistu-

misen lisääminen, vain noin 50 prosenttia puheterapeuteista ymmärtää ICF:n ohjeistusta 

afasian arvioinnin ja kuntoutuksen tukena. Jotta afasian saaneet henkilöt saataisiin 

kuntoutettua yhteiskunnan toimiviksi jäseniksi, täytyy kuntouttavien tahojen olla 

tietoisia tarjolla olevista palveluista ja niiden merkityksestä kuntoutusprosessin eri 

vaiheissa (Code & Heron, 2003). Afasia vaikuttaa usein negatiivisesti henkilön 

sosiaaliseen elämään, jonka vuoksi kuntoutuksen tulisi sisältää myös elämänlaatua 

parantavia menetelmiä. Puheterapiassa tulee keskittyä vähentämään afasian aiheuttamia 

rajoitteita ja lisätä potilaan itsenäisyyttä sekä toiminnallisuutta (Verna ym., 2009; 

Worrall ym., 2011). Kuntoutuksen päätavoitteena tulisi olla kommunikointikyvyn 

lisääminen arkielämässä.  

 

 

AFASIA ENSIAPU ERIKOIS.SH PERUS.TH KOTI/
YHTEISÖ

KUNTOUTUS

Kuntoutusosasto

Terveyskeskus

Kaupunginsairaala

Arviointi

Kuntoutussuunn.

Oireenmukainen

intensiivikuntoutus

AKUUTTI

Terveyskeskus

Keskussairaala

Yliopistosairaala

Stroke unit

Alkuarvio

Vaurion arviointi

Akuuttivaiheen

kuntoutus

YLEISTÄMINEN

Polikliininen

kuntoutus/

Yhdistysten

kuntoutuspalv.

Vakiinnuttaminen

Sopeutuminen

Elämänlaatu

 

Kuva 2. Puheterapian toteutuminen (Klippi ym., 2010). 

 

 

Puheterapia on tehokasta sen ollessa intensiivistä ja suunnattu potilaan oirekuvan 

mukaan kuntoutuspolun eri vaiheissa (Klippi ym., 2010; Korpelainen ym., 2001; 

LaPointe, 2010, s. 95; RCSLT, 2005, s. 97; Simmons-Mackie & Kagan, 2007; Teasell, 

ym., 2005, s. 7). Sairaalassa intensiivistä kuntoutusta tulisi saada vähintään viisi tuntia 
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viikossa (Verna ym., 2009). Suomessa afasiakuntoutus toteutuu intensiivisimmillään 

kolme kertaa viikossa ja tämäkin vain kuntoutusosastoilla (Klippi ym., 2012; Takala 

ym., 2010). Jo alle kuukauden pituinen intensiivinen puheterapia on antanut hyviä 

tuloksia potilaiden kommunikointitaitojen kehittymisestä (Code ym., 2010; Harmish 

ym., 2008; Pulvermüller ym., 2001). Potilaat eivät ole hyötyneet yhtä paljon 

puheterapiasta, jota annetaan 1–2 tuntia viikossa kuuden kuukauden ajan. 

Todellisuudessa tämä on kuitenkin tyypillinen asetelma afasiakuntoutuksessa (Duncan 

ym., 2005; Klippi ym., 2012; RCSLT, 2005, s. 97; Takala ym., 2010).  

 

Puheterapia voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana (LaPointe, 2010, s. 96; 

Simmons-Mackie & Kagan, 2007). Yksilöterapia perustuu potilaan henkilökohtaisiin 

toiveisiin, tarpeisiin ja jo olemassa oleviin taitoihin. Puheterapeutin olisi hyvä käyttää 

terapiassa afasian saaneen henkilön jo olemassa olevia kommunikointikeinoja ja 

kuntouttaa afaattisen henkilön kielelliset kyvyt niin toimivalle tasolle kuin mahdollista. 

Lisäksi afasian kuntoutuksen tavoitteena on tukea afasian saaneen henkilön 

toiminnallisuutta, autonomiaa ja hyvinvointia sekä parantaa hänen elämänlaatuaan 

sairastumisen jälkeen (Simmons-Mackie & Kagan, 2007). Ryhmäterapia puolestaan 

tarjoaa afasian saaneelle henkilölle vertaistukea ja mahdollisuuden käyttää hänen 

kommunikointikeinojaan turvallisessa ympäristössä (LaPointe, 2010, s. 96). Vaikka 

puheterapia toteutuisikin ryhmäterapiana, ei tämä tarkoita sitä, ettei ryhmäläisillä voisi 

olla yksilöllistä puheterapiasuunnitelmaa. Intensiivisellä ryhmäterapialla on voitu kun-

touttaa kroonisesti afaattisten henkilöiden kommunikointitaitoja onnistuneesti (Code 

ym., 2010). Silti useimmiten ryhmämuotoinen puheterapia toteutetaan kerran viikossa 

useiden kuukausien ajan. Sekä yksilö- että ryhmäterapian tulisi sisältää myös afasian 

saaneen henkilön kommunikointia tukevia ja helpottavia menetelmiä, kuten kommuni-

kointikumppanien kouluttamista ja ympäristön muokkaamista (Klippi ym., 2010). 

 

 

1.3.1 Akuuttivaihe 

 

Akuuttivaiheessa arviointi tapahtuu puheterapeutin osalta useimmiten potilaan vuoteen 

äärellä tehdyin arviointimenetelmin, joissa testataan aluksi afasian saaneen henkilön 

kykyä noudattaa lyhyitä ohjeita, nimeämistä, johdonmukaista vastaamista kysymyksiin 

ja keskustelua (LaPointe ym., 2010, s. 92–95). Kun potilaan vointi ja jaksaminen 
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sallivat, voidaan siirtyä arvioimaan puheen ja kielen osia, kuten puheen tuottamista ja 

ymmärtämistä, lukemista, kirjoittamista, eleiden käyttämistä sekä keskustelun etene-

mistä. Arvioinnin tulee olla aina pohjana potilaan kuntoutussuunnitelmalle, joten sen 

tekeminen on tärkeää ennen kuntoutuksen aloittamista (RCSLT, 2005, s. 99; Simmons-

Mackie & Kagan, 2007). 

 

Arvioinnissa tulee keskittyä sekä potilaan vahvuuksiin että heikkouksiin (RCSLT, 2005, 

s. 99; Simmons-Mackie & Kagan, 2007). Tärkeintä on kyetä arvioimaan potilaan 

kommunikointihäiriön vaikeusaste ja sen vaikutusta hänen arkeensa. Tämä tapahtuu 

kokonaisvaltaisen arvioinnin avulla. Arviointia tulee tehdä jatkuvasti myös 

kuntoutuksen aikana. Arviointiin on olemassa monia testejä, joita voidaan käyttää 

kommunikointihäiriön tutkimiseen (LaPointe ym., 2010, s. 94–95; Simmons-Mackie & 

Kagan, 2007). Osa testeistä on niin sanottuja diagnostisia testejä, joilla pyritään 

arvioimaan afasian tyyppi ja vaikeusaste. Osa puolestaan mittaa henkilön toiminnallista 

kommunikointia tai kommunikointihäiriön vaikutusta afasian saaneen henkilön 

arkielämään. Näiden testien ongelmana on kuitenkin se, ettei kaikkia niitä ole käännetty 

suomeksi tai esimerkiksi elämänlaatua mittaavia testejä on vähän. Valmiiden testien 

lisäksi on tärkeää havainnoida potilasta ja huomioida hänen mahdollisesti käyttämiään 

non-verbaalisia kommunikointikeinoja (Klippi, 1996, s. 49–89; Laakso & Klippi, 1999; 

Oelschlaeger & Damico, 2003; RCSLT, 2005, s. 99; Simmons-Mackie & Kagan, 2007). 

Myös haastattelut ja keskustelut antavat paljon tietoa potilaan kommunikointihäiriöstä 

ja niiden vaikutuksesta hänen arkielämäänsä, joten niiden käyttäminen arviointi-

menetelminä on suotavaa. 

 

Akuuttivaihe ei ole ainoastaan arviointia, vaan siihen kuuluu myös potilaan kuntout-

tamista (Klippi ym., 2010). Kuntoutus aloitetaan potilaan siirtyessä erikoissai-

raanhoitoon. Akuuttikuntoutuksessa afasian saanutta henkilöä ohjataan ja tuetaan käyt-

tämään jäljellä olevaa kieltä sekä helpottamalla hänen ilmaisujaan ja puheen ymmär-

tämistä. Jos potilaan puheessa ilmenee automatismeja (esimerkiksi tuttuja fraaseja tai 

kirosanoja), perseveraatiota (juuttumista) tai jargonia, pyritään näitä ehkäisemään 

akuuttivaiheen terapiassa. Puheterapian lähtökohtana on saada afaattinen henkilö 

kommunikoimaan mahdollisimman asianmukaisesti, jotta hän kykenisi osallistumaan 

oman kuntoutuksensa suunnitteluun. Kolmen kuukauden jälkeen sairastumisesta 

spontaani toipuminen hidastuu ja vuoden päästä sitä ei tapahdu juuri lainkaan 
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(Aivoinfarkti: Käypä hoito -suositus, 2011; Korpelainen ym., 2001; LaPointe, 2010, s. 

95; RCSLT, 2005, s. 97; Teasell, ym., 2005, s. 7). Tämän vuoksi akuuttivaiheen 

kuntoutus on tärkeää aloittaa heti kun arviointi on tehty ja potilaan vointi sen sallii. 

 

 

1.3.2 Kuntoutus 

 

Intensiivinen kuntoutus aloitetaan afasiapotilaalla akuuttivaiheen kuntoutuksen ollessa 

lopuillaan (Klippi ym., 2010; LaPointe, 2010, s. 95; Pulvermüller & Berthier, 2008). 

Intensiivinen kuntoutus alkaa potilaan ollessa erikoissairaanhoidossa ja jatkuu hänen 

siirtyessä perusterveydenhuollon piiriin. Oireenmukaista intensiivikuntoutusta tulisi 

saada niin kauan kuin afasian saaneen henkilön kuntoutumisessa voidaan todeta edis-

tymistä, eli myös afasian kroonisessa vaiheessa. Suomessa intensiivinen puheterapia 

toteutuu pääsääntöisesti kuntoutusosastoilla, mutta ainoastaan afasian kuntouttamiseksi 

puheterapia toteutuu tyypillisimmin kolme kertaa viikossa (Klippi ym., 2012). 

Terveyskeskuksissa tai yksityisellä sektorilla ei intensiivistä puheterapiaa afasian 

kuntouttamiseksi yleensä kyetä tarjoamaa etenkään afasian kroonisessa vaiheessa. 

Afasiakuntoutuksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta on jonkin verran ristiriitaisia 

tutkimuksia. Yksilöllistä puheterapiaa ei aina suositella jatkettavan vuoden jälkeen 

sairastumisesta, vaikka kielellisten ja kognitiivisten taitojen paranemista voi tällöinkin 

tapahtua (Korpelainen ym., 2001). Tämän perusteluna on käytetty tietoa siitä, että 

kuntoutuksesta ei ole havaittavissa merkittävää hyötyä. Esimerkiksi Bakheit ym. (2007) 

totesivat tutkimuksessaan, ettei viisi kertaa viikossa toteutetulla intensiivisellä puhete-

rapialla ollut merkittävää eroa verrattuna kaksi kertaa viikossa annettuun puheterapiaan. 

Barthel, Meinzer, Djundja ja Rockstroh (2008) kuitenkin totesivat tutkimuksessaan jopa 

kroonisesti afaattisilla henkilöillä tapahtuvan puheen ja kielen kuntoutumista heidän 

saadessa oireenmukaista, intensiivistä puheterapiaa (ks. myös Teasell ym., 2005, s. 28–

32). Puheterapian on todettu vaikuttavan positiivisesti myös potilaiden elämänlaatuun 

heidän kommunikointitaitojensa parantuessa (LaPointe, 2010, s. 97–98). Jokainen 

tapaus on kuitenkin yksilöllinen ja vaikka yksilöpuheterapiaa ei enää jatkettaisikaan, on 

mahdollista siirtyä ryhmämuotoiseen puheterapiaan.  

 

Kuntoutuksessa on huomioitava potilaan jaksamisen lisäksi hänen yksilölliset tekijänsä, 

kuten ikä ja afasian vaikeusaste (Dickey ym., 2010; Pedersen, Jorgensen, Nakayama, 
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Raaschou & Olsen, 1995; Pedersen, Vinter & Olsen, 2004). Afasian vaikeusasteen on 

todettu olevan suurin kuntoutusta hidastava tekijä afasiakuntoutuksessa ja vaikuttavan 

kuntoutumiseen potilaan ikää tai sukupuolta enemmän. Potilaan ikä tuo kuitenkin omat 

haasteensa kuntoutukseen, sillä iäkkäämpien henkilöiden kuntoutuminen on pääsään-

töisesti nuoria hitaampaa (Code ym., 2010). Vaikeasti afaattinen ja iäkäs henkilö hyötyy 

kuitenkin puheterapiasta aivan kuten nuoremmatkin potilaat, joten ne eivät saisi olla 

esteenä kuntoutuksen saamiselle. 

 

Tällä hetkellä puheterapiaa on mahdollista saada pääsääntöisesti yhdestä kahteen kertaa 

viikossa ja tämäkin vain 18 prosentissa Suomen terveyskeskuksista (Takala ym., 2010). 

Tähän arvioon sisältyvät kaikki aivoverenkiertohäiriön jälkitilat, joita puheterapeutit 

kuntouttavat, joten afasiakuntoutuksen saatavuuden voidaan arvioida olevan vieläkin 

vähäisempi. Coden ja Heronin (2003) tutkimuksessa puheterapeutit kuntouttivat 

dysfagiaa 53 prosenttia työajastaan ja afasiaa 24 prosenttia. Jos potilaalla on sekä afasia 

että dysfagia, on afasian kuntouttaminen usein toissijaista. Puheterapeutin tehtävänä on 

ohjata ja tukea potilaan kommunikointia sekä opastaa hänen läheisiään kommuni-

koimaan afasian saaneen henkilön kanssa (Klippi ym., 2010; Klippi ym., 2012; 

LaPointe ym., 2010, s. 94; Worrall ym., 2011). 

 

 

1.3.3 Yleistäminen 

 

Vakiinnuttaminen ja sopeutuminen sijoittuvat puheterapeuttisen kuntoutuspolun 

viimeiseen vaiheeseen, jossa potilasta ohjataan itsenäisen harjoittelun jatkamiseen 

(Klippi ym., 2010). Harjoittelu tapahtuu kotona tai erilaisten yhdistysten tarjoamissa 

kuntoutusryhmissä. Tarkoituksena on tukea jo saavutettuja kommunikointikykyjä ja 

siirtää niiden käyttäminen potilaan arkipäiväisiin tilanteisiin. Kuntoutus voi tapahtua 

tällöin esimerkiksi ryhmäterapian muodossa tai erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin 

osallistumalla. Afasian saaneen henkilön kielelliset taidot eivät useimmiten palaudu 

samalle tasolle jolla ne olivat ennen sairastumista, joten on tärkeää opastaa potilasta ja 

hänen läheisiään käyttämään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja 

(Helasvuo, Laakso & Sorjonen, 2004; Klippi ym., 2010; Laakso, 2005; Laakso & 

Klippi, 1999, Tompkins, Scharp & Marshall, 2006). 
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Vakiinnuttamisen ja sopeutumisen vaiheessa puheterapialla voidaan auttaa potilasta 

ylläpitämään kielellisiä taitoja ja opettaa häntä tarvittaessa käyttämään kommunikointia 

tukevia menetelmiä (Aivoinfarkti: Käypä hoito -suositus, 2011; Korpelainen ym., 2001; 

LaPointe, 2010, s. 95; RCSLT, 2005, s. 97; Teasell, ym., 2005, s. 7). Afasian kuntou-

tuksessa suositellaan huomioimaan ja ottamaan mukaan potilaan läheiset terapia-

suunnitelmaa tehdessä (LaPointe, 2010, s. 96; RCSLT, 2005, s. 98–99; Simmons-

Mackie & Kagan, 2007). Läheisiä tulisi myös opastaa, kuinka afasian saaneen henkilön 

kanssa kommunikoiminen onnistuisi parhaiten. Puheterapeutin tulee aina kuulua afaat-

tisen henkilön kuntoutustyöryhmään. 

 

Akuuttivaiheen arvioinnin, kuntoutuksen sekä taitojen yleistämisen ja sopeuttamisen 

tulisi edetä toisiinsa limittyen (Klippi ym., 2010). Todellisuudessa ne kuitenkin usein 

etenevät perättäisessä järjestyksessä niin Suomessa kuin muissakin maissa. Suomessa 

ensimmäiset kaksi vaihetta tapahtuvat yleensä yksilöterapiana, mikäli afasiakuntou-

tuksen järjestäminen onnistuu. Vakiinnuttamis- ja sopeutumisvaihe järjestyy puolestaan 

useimmiten Aivoliiton sopeutumisvalmennuskursseilla tai opistojen järjestämissä afa-

siaryhmissä. 

 

 

1.3.4 Potilaiden kokemukset puheterapian toteutumisesta 

 

Afasialla voi olla paljon negatiivisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia, jotka heikentävät 

potilaan elämänlaatua (Brown, Worrall, Davidson & Howe, 2010; Lehtihalmes & 

Korpijaakko-Huuhka, 2010). Tyypillisimpiä näistä ovat masennus, eristäytyminen 

sosiaalisista kontakteista ja oman identiteettinsä menettäminen. Osa afasian saaneista 

henkilöistä kuitenkin kykenee elämään afasian kanssa ilman, että heidän elämänlaatunsa 

olisi heikentynyt huomattavasti (Brown ym., 2010; Holland, 2006; Worrall ym., 2011). 

Yhtenä tähän vaikuttavana tekijänä on todettu olevan kliininen kuntoutus ja hoito sekä 

muut yhteiskunnan tarjoamat palvelut. Worrallin ym. (2011) tutkimuksen mukaan 

potilaat kokivat jääneensä ilman tarpeellista tietoa afasiasta ja sen kanssa elämisestä 

kuntoutuksen päätyttyä. Tämän vuoksi heidän palaamisensa arkielämään ei onnistunut 

toivotusti. ICF:n ohjeet ovat yhteneväisiä potilaiden omien tavoitteiden kanssa. Siksi 

puheterapian tulisi painottua nykyistä enemmän myös elämänlaadun kuin pelkän afasian 

oirekuvan parantamiseen. Klipin ym., (2012) tutkimuksessa ilmeni, että afasian kanssa 
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työskentelevistä puheterapeuteista 66 prosenttia oli tietoisia ICF:n ohjeista. Heistä 

kolmasosa ei kuitenkaan ymmärtänyt kyseisten ohjeiden ja mallin käyttöä afasian 

kuntouttamisessa. 

 

Tutkimuksia siitä, millaisia kokemuksia afasian saaneilla henkilöillä on puheterapiasta 

ja sen riittävyydestä ei tällä hetkellä juurikaan ole. Sen sijaan tutkimuksia, joissa afasian 

saaneet henkilöt ovat kertoneet odotuksistaan ja toiveistaan afasiakuntoutuksen suhteen, 

on muutamia (Brown ym., 2010; Parr, Byng, Gilpin & Ireland, 1997; Worrall ym., 

2011). Afasian saaneet henkilöt pitävät afasian kuntoutumisen tärkeimpinä tavoitteina 

toimivan kommunikointikyvyn saavuttamista, afasiasta tiedottamista sekä kuntoutuksen 

ja potilaan omien tarpeiden kohtaamista.  Myös läheisten osallistumista kuntoutukseen 

pidetään tärkeänä osatekijänä siihen, että afasian kanssa voi elää onnistuneesti. Lisäksi 

afasian saaneet henkilöt pitävät tärkeänä sitä, että he voivat jatkaa työelämässä, 

opiskella tai osallistua erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin ja yhteiskunnan järjestämiin 

tapahtumiin. Tunne siitä, että henkilö kykenee toimimaan ja olemaan itsenäinen, ovat 

tärkeitä tekijöitä afasian saaneen henkilön onnistuneessa kuntoutuksessa. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, saavatko afasian saaneet henkilöt tarvittavan 

määrän puheterapiaa ja ovatko suositukset ja käytäntö yhtenäisiä keskenään. 

Kuntoutuspolun kulkua kartoitetaan rekisteritutkimuksen avulla, jonka jälkeen valituille 

ja tutkielmaan soveltuville potilaille lähetetään kyselylomake. Kyselylomakkeen avulla 

selvitetään rekisteritutkimuksen ulkopuolelle jäänyttä tietoa potilaiden kuntoutuspolusta 

ja heidän kokemuksiaan puheterapian toteutumisesta. Tarkemmat tutkimuskysymykset 

ovat: 

 

1. Kuinka suuri osa afaattisista potilaista ohjautuu puheterapiaan akuuttihoidon 

jälkeen? 

- Mihin asti potilas voidaan jäljittää virkamiespolkua pitkin? 

- Ovatko virkamiespolku ja potilaiden omat kokemukset yhtenäisiä? 

 

2. Toteutuvatko kuntoutussuositukset puheterapian osalta? 
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3 MENETELMÄT 

 

 

3.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimus toteutettiin rekisteritutkimuksena ja tutkimushenkilöille lähetetyllä kysely-

lomakkeella. Rekisteritutkimuksessa tutkimukseen valittiin mukaan potilaat, jotka olivat 

ohjautuneet Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen kuntoutuspalvelujen aivoveren-

kiertohäiriöön sairastuneiden asiakkaiden yhteyshenkilöille (AVH-koordinaattoreille). 

Valintakriteereinä olivat henkilön sairastumisvuosi (2012) ja aivoverenkiertohäiriön tai 

aivovamman seurauksena diagnosoitu afasia. Tutkimukseen ei valittu mukaan henki-

löitä, joilla oli taustalla muita neurologisia sairauksia tai jotka olivat sairastuneet aivo-

verenkiertohäiriöön uudelleen. Myös aivokasvaimeen liittyvä afasia esti tutkimukseen 

osallistumisen.  

 

Rekisteritutkimuksen avulla selvitettiin, kuinka suuri osa afasian saaneista potilaista 

ohjautui puheterapiaan akuuttihoidon jälkeen ja toteutuivatko kuntoutussuositukset 

puheterapian osalta. Rekisteritutkimuksen perusteella tutkimukseen soveltui mukaan 27 

henkilöä, joille lähetettiin kyselylomake (Taulukko 2, s. 20). Kyselylomakkeen avulla 

pyrittiin tutkimaan rekisterin ulkopuolelle jäänyttä tietoa potilaiden puheterapeuttisesta 

kuntoutuspolusta ja kuntoutuksen toteutumisesta. Kaikki tutkimushenkilöt asuivat 

Oulun seudulla. 

 



20 
 

Taulukko 2. Tutkimushenkilöiden esitiedot. 

* = Kyselytutkimukseen osallistuneet 

avh = Aivoverenkiertohäiriö 

¹ = rekisterissä maininta afasiasta, muttei afasiatyypistä  

Työt (ennen) = Tutkimushenkilö oli/ei ollut työelämässä ennen sairastumistaan  

Työt (jälkeen) = Tutkimushenkilön tavoitteena on/ei ole palata työelämään sairastumisensa jälkeen 

Tutkimushenkilö Ikä Diagnoosi Afasia 
Työt 

(ennen) 

Työt 

(jälkeen) 

Nainen 1* 32 avh sujumaton kyllä kyllä 

Nainen 2 83 avh sujumaton ei ei 

Nainen 3 69 avh akustiko-mnestinen ei ei 

Nainen 4* 78 aivovamma avh anominen ei ei 

Nainen 5* 66 avh sujumaton kyllä kyllä 

Nainen 6* 73 avh afasia oireet ei ei 

Nainen 7* 77 avh sujuva/sujumaton ei ei 

Nainen 8 82 avh sujuva ei ei 

Mies 9* 61 avh anominen kyllä kyllä 

Mies 10* 47 avh motorinen kyllä kyllä 

Mies 11 86 avh ei tietoa¹ ei ei 

Nainen 12 64 avh anominen ei tietoa ei tietoa 

Nainen 13 80 avh sujumaton ei ei 

Mies 14 60 avh sujumaton ei ei 

Mies 15* 61 aivovamma avh sujumaton kyllä ei 

Mies 16* 63 avh sujumaton ei ei 

Mies 17* 68 avh globaali ei ei 

Mies 18* 32 avh sujumaton kyllä kyllä 

Nainen 19 81 avh sujumaton ei ei 

Mies 21* 59 avh sujumaton kyllä kyllä 

Nainen 22 38 avh sujuva/sujumaton ei tietoa ei tietoa 

Mies 23* 68 avh sensorinen ei ei 

Nainen 24* 62 avh globaali kyllä ei 

Mies 25 64 avh sujumaton ei tietoa ei tietoa 

Nainen 26* 86 avh sujuva/sujumaton ei ei 

Nainen 27 81 avh anominen ei ei 

Mies 28* 77 avh sujumaton ei ei 
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3.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkimus toteutettiin poikittaistutkimuksena rekisteritutkimuksesta ja tutkimuhen-

kilöille lähetetystä kyselylomakkeesta saaduista tiedoista.  Tutkimukselle saatiin lupa 

Oulun kaupungin hyvinvointi- ja terveyspalveluiden palvelujohtajalta (Liite 1) sekä 

puoltava lausunto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueelliselta 

eettiseltä toimikunnalta (Liite 2). Rekisteritutkimuksesta saatavat tiedot kerättiin Oulun 

kaupungin hyvinvointipalvelujen kuntoutuspalvelujen AVH-koordinaattorien asiakkaita 

läpikäyden. AVH-koordinaattorien asiakkaiksi ohjautuvat veteraaneja lukuun ottamatta 

kaikki aivoverenkiertohäiriöön sairastuneet henkilöt, jotka asuvat uuden Oulun alueella 

(Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo, Yli-Ii). Paperien perusteella tutkimukseen 

soveltuvien henkilöiden tiedot tarkistettiin Oulun kaupungin terveyskeskuksen Effica-

potilastietojärjestelmästä. Tutkimukseen valituille henkilöille lähetettiin kyselylomake 

täydentämään rekisterin ulkopuolelle jäänyttä tietoa. 

 

Kyselylomakkeen mukana tutkimushenkilöille lähetettiin Oulun kaupungin hyvinvointi-

palvelujen kuntoutuspalvelujen saatekirje (Liite 3) ja erillinen tutkimustiedote (Liite 4). 

Saatekirjeessä kerrottiin, minkä vuoksi potilaisiin otetaan yhteyttä. Tutkimustiedotteessa 

puolestaan kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista. Kyselylomaketta pyy-

dettiin palautettavaksi viimeistään kolme viikkoa kyselyn saamisen jälkeen, viimeistään 

kesäkuun 6.päivään mennessä. Tutkimukseen vastasi 14 henkilöä (52 %), joista viisi oli 

naisia ja yhdeksän miehiä. 

 

Kyselyyn vastaamatta jättäneille henkilöille lähetettiin kesäkuun lopussa uusi kirje, 

jossa heitä pyydettiin osallistumaan tutkimukseen. Uudelleen lähetetyistä 13 

kyselylomakkeesta palautui kaksi, jolloin tutkimuksen lopulliseksi vastausprosentiksi 

muodostui 59 %. Molemmat vastanneista olivat naisia. 

 

 

3.2.1 Rekisteritutkimus 

 

Rekisteritutkimukseen soveltuvat henkilöt valittiin Oulun kaupungin hyvinvointi-

palvelujen kuntoutuspalvelujen AVH-koordinaattorien asiakaskansioista. Asiakaskan-

sioita käytiin läpi yhdessä AVH-koordinaattorien kanssa karkeasti arvioituna 400 
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kappaletta niin, että koordinaattorit etsivät potentiaalisia tutkimushenkilöitä tutkijan 

antamien kriteerien mukaisesti. Kuvassa 3 (s. 22) on kuvattuna tutkimushenkilöiden 

hakuprosessi. Jos potilas oli sairastunut aivoverenkiertohäiriöön vuonna 2012 ja pape-

reissa oli maininta afasiasta tai puheterapeutin tutkimuksista, haettiin kyseisen henkilön 

tiedot Effica-potilastietojärjestelmästä. Jos potilaalta oli arvioitu afasiaa, eikä papereissa 

ollut mainintaa poissulkukriteerit täyttävästä muusta sairaudesta, valittiin hänet mukaan 

tutkimukseen. Lopulta tutkimukseen soveltui 27 henkilöä, joille lähetettiin kysely-

lomake. Effican avulla selvitettiin afasian saaneen henkilön kuntoutuspolkua ensimmäi-

sestä puheterapeutin arvioinnista kuntoutuksen tämän hetkiseen tilanteeseen asti. 

Lisäksi tutkittiin, paljonko puheterapiaa potilaille oli suositeltu ja toteutuivatko kuntou-

tussuositukset puheterapian osalta. 

 

Rekisteritutkimukseen valituista 27 henkilöistä 15 (56 %) oli naisia. Tutkimushenki-

löistä 25 oli saanut afasian aivoverenkiertohäiriön seurauksena ja kaksi sairastuttuaan 

aivoverenkiertohäiriöön saatuaan aivovamman. Ikäjakauma tutkimushenkilöillä oli 32–

86 vuotta, keskiarvon ollessa 67 vuotta. 

 

 

 

Kuva 3. Kaavakuva tutkimushenkilöiden valintaprosessista vaiheittain. 
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3.2.2 Kyselylomake 

 

Kyselylomaketta tehtäessä kysymykset täytyy laatia huolellisesti tutkimuksen 

pohjautuessa niihin (Valli, 2007). Kysymyksissä ei saa olla tulkinnan varaa, vaan niiden 

tulee olla mahdollisimman yksiselitteisiä. Tätä pro gradu -tutkimusta vastaavaa 

tutkimusta ei tiettävästi ole tehty, minkä vuoksi kyselylomakkeen kysymykset laadittiin 

itse. Rekisteritutkimuksen avulla pyrittiin hakemaan vastauksia samoihin kysymyksiin 

kuin kyselylomakkeessa. Kyselylomakkeen sisältö suunniteltiin vastaamaan mahdolli-

simman tarkasti ja yksiselitteisesti afasian arviointiin ja kuntoutukseen liittyviin 

kysymyksiin, minkä vuoksi kysymykset olivat strukturoituja.  

 

Kyselylomake pilotoitiin ennen varsinaista tutkimusta ja asiaankuuluvien lupien 

hakemista Kainuun keskussairaalan aikuisneurologian poliklinikalla. Kyselyyn vastasi 

neljä polikliinista kuntoutujaa, jotka olivat saaneet afasian sairastuttuaan aivoveren-

kiertohäiriöön. Kyselylomake täytettiin puheterapiatilanteessa, jossa kuntoutujan puhe-

terapeutilla oli mahdollisuus tarvittaessa auttaa lomakkeen täyttämisessä. Palaute 

kyselylomakkeesta annettiin suullisesti puheterapeutille, joka välitti palautteen tutkijalle 

yhdessä omien havaintojensa kanssa. Pilottitutkimuksen palautteen mukaan kysely-

lomake oli pääosin selkeä. Ainoastaan tarkkaa afasian diagnoosia koskeva kysymys oli 

vastanneille liian vaikea (Liite 5, kysymys 9), joten kohtaa selkeytettiin vähentämällä 

vaihtoehtoja suppeammaksi. Lisäksi kyselylomakkeeseen lisättiin ylimääräinen kohta, 

jossa kartoitetaan puheterapian jatkumista kyselyyn vastaamisen jälkeen. 

 

Kyselylomakkeen avulla pyrittiin selvittämään rekisteritutkimuksen ulkopuolelle 

jäänyttä tietoa potilaiden kuntoutuspolusta ja puheterapian toteutumisesta sairaalasta 

kotiutumisen jälkeen (Liite 6). Lisäksi selvitettiin, saivatko potilaat puheterapiaa heille 

suositellun määrän ja toteutuiko kuntoutus suositusten mukaisesti. Kyselylomake 

koostui kolmesta osiosta, joista ensimmäinen koski esitietoja, toinen sairastumista ja 

kolmas afasian arviointia ja kuntoutusta. Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 16 

henkilöä, joista yksi jouduttiin hylkäämään otoksesta uudelleen sairastumisen vuoksi. 

Kyselyyn vastanneista seitsemän (44 %) oli naisia. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 

oli 32–81 vuotta keskiarvon ollessa 60 vuotta. 
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3.3 Aineiston analysointi 

 

Rekisteritutkimuksesta ja kyselylomakkeista saadut tiedot siirrettiin tietokoneelle 

Microsoft Excel 97-2003 -ohjelmaan, jonka avulla tulokset luokiteltiin ja niistä tehtiin 

kuvioita helpottamaan tutkimustulosten havainnointia. Tutkimustulokset analysoitiin 

luokittelemalla ja käyttämällä IBM SPSS Statistics-ohjelman versiota 22. Ohjelmaan 

syötettiin tiedot tutkimushenkilöiden iästä, sukupuolesta ja asumisjärjestelyistä, jonka 

jälkeen tulokset ristiintaulukoitiin ja analysoitiin. 
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4 TULOKSET 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksesta saatuja tuloksia afasian saaneen henkilön puhe-

terapiaan ohjautumisesta, kuntoutuspolusta ja kuntoutussuositusten toteutumisesta puhe-

terapian osalta. Työssä käytetään prosenttilukuja kuvaamaan hyvinkin pieniä osuuksia 

työn yhdenmukaistamiseksi. Tästä syystä prosenttilukujen kohdalla mainitaan aina 

myös henkilömäärä. Tulokset esitetään tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. 

 

 

4.1 Afasian saaneiden henkilöiden ohjautuminen puheterapiaan 

 

Rekisteritutkimuksesta saatujen tietojen mukaan puheterapiaa suositeltiin 63 %:lle (n = 

17) afasian saaneista henkilöistä akuuttihoidon jälkeen, kun taas 33 %:lle (n = 9) 

puheterapiaa ei suositeltu (Kuvio 1, s. 25).  Yksi potilas ei ehtinyt akuuttivaiheen aikana 

tavata puheterapeuttia lainkaan, minkä vuoksi puheterapia-arviointia ei hänelle tehty (4 

%, n = 1).  

 

 

  

Kuvio 1. Afasian saaneiden henkilöiden ohjautuminen puheterapiaan. Puheterapian jatkosuosi-

tukset akuuttivaiheen arvioinnin ja kuntoutuksen jälkeen (N = 27). 
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Naiset ohjautuivat puheterapiaan afasian akuuttivaiheen arvioinnin ja kuntoutuksen 

jälkeen hieman miehiä harvemmin (Taulukko 3, s. 26). Naisista jatkokuntoutettavaksi 

ohjautui 53 % (n = 8), kun taas miehistä vastaava luku oli 75 % (n = 9). Myös potilaan 

iällä oli yhteyttä siihen, ohjautuiko potilas puheterapiaan akuuttivaiheen jälkeen 

(Taulukko 4, s. 26). Mitä nuorempi potilas oli, sitä todennäköisemmin hänelle 

suositeltiin puheterapiaa. Iän karttuessa myös puheterapiasuositukset vähenivät. Alle 

65-vuotiaista 83 % (n = 10) ohjautui jatkokuntoutukseen, kun vastaava luku oli 66–75-

vuotiailla 60 % (n = 3) ja yli 75-vuotiailla 40 % (n = 4). 

 

 

Taulukko 3. Afasian saaneen henkilön sukupuolen yhteys puheterapiaan ohjautumiselle afasian 

akuuttivaiheen jälkeen. 

 
Sukupuoli Yhteensä 

 

mies nainen 
 

Suositeltu kyllä n 9 8 17 

 75,0% 53,3% 63,0% 

ei n 3 6 9 

 25,0% 40,0% 33,3% 

ei arvioitu n 0 1 1 

 0,0% 6,7% 3,7% 

Yhteensä  12 15 27 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Taulukko 4. Afasian saaneen henkilön iän yhteys puheterapiaan ohjautumiselle afasian 

akuuttivaiheen jälkeen. 

 
Ikäluokka Yhteensä 

 

alle 65 66 - 75 yli 75 
 

Suositeltu kyllä n 10 3 4 17 

 83,3% 60,0% 40,0% 63,0% 

ei n 2 2 5 9 

 16,7% 40,0% 50,0% 33,3% 

ei arvioitu n 0 0 1 1 

 0,0% 0,0% 10,0% 3,7% 

Yhteensä  12 5 10 27 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Henkilöistä, joille puheterapiaa suositeltiin akuuttivaiheen jälkeen, 82 % (n = 14) tapasi 

rekisteritutkimuksen mukaan puheterapeutin perusterveydenhuollossa vähintään kerran 

(Kuvio 2, s. 27).  Puheterapiaan ei ohjautunut kolme (18 %, n = 3) tutkimushenkilöä 

suosituksista huolimatta. Syynä tähän mainittiin joko afasian lievä oireisto, afasian 

kuntoutuminen itsekseen tai asiakkaan toive puheterapian lopettamiselle. Yksi potilaista 

(Mies 28) oli ohjautunut puheterapiaan perusterveydenhuoltoon siitä huolimatta, että 

akuuttivaiheen arvioinnin mukaan tarvetta puheterapialle ei ollut. 

 

 

 

Kuvio 2. Afasian saaneiden henkilöiden puheterapian toteutuminen akuuttivaiheen arvioinnin ja 

kuntoutuksen jälkeen. Toteutuneissa tapauksissa kuntoutuja tapasi puheterapeutin vähintään 

kerran. Noin joka viides henkilöistä, joille suositeltiin puheterapiaa, ei enää akuuttivaiheen 

jälkeen tavannut puheterapeuttia. 

 

 

4.2 Afasian saaneiden henkilöiden kuntoutuspolku 

 

Akuuttivaiheen puheterapia-arviointi ja -kuntoutus toteutuivat 78 %:lla (n = 21) tutki-

mushenkilöistä. Tutkimushenkilöistä 67 %:n (n = 18) afasiaa oli arvioitu puhetera-
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peutin toimesta Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian klinikalla (OYS) ja 11 %:n 

(n = 3) terveyskeskuksessa (Kuvio 3, s. 28). Rekisteritutkimuksessa 19 %:n (n = 5) 

arvioinnin ja kuntoutuksen toteutumisesta ei ollut tietoa. Näistä viidestä henkilöstä 

kuitenkin yksi (Nainen 6) vastasi kyselyyn, jonka mukaan hän ei tavannut puhetera-

peuttia lainkaan afasia oireiston parannuttua kokonaan. Näin ollen neljän henkilön (15 

%, n = 4) arvioinnin toteutumisesta ei saatu tietoa. 

 

 

 

Kuvio 3. Puheterapia-arvioinnin toteutumispaikka rekisteritutkimuksesta saadun tiedon mukaan 

(N = 27). Suurin osa afasian saaneista henkilöistä tapaa puheterapeutin ensimmäistä kertaa 

erikoissairaanhoidossa tai terveyskeskuksessa. Neljän tutkimushenkilön rekisteritiedoista ei 

saatu tietoa siitä, missä puheterapia-arviointi oli tehty. 

 

 

Kyselyyn vastanneista 47 % (n = 7) tapasi puheterapeutin ensimmäisen kerran erikois-

sairaanhoidossa, 20 % (n = 3) kotiutumisen jälkeen ja 7 % (n = 1) muualla (Kuvio 4, s. 

29). Kyselyyn vastanneista tutkimushenkilöistä 27 % (n = 4) ei kertomansa mukaan 

tavannut puheterapeuttia lainkaan. Puheterapia tapahtui yleisimmin joko OYS:ssa (47 

%, n = 7) tai kaupunginsairaalassa (40 %, n = 6). Kyselyyn vastanneista tutkimus-

henkilöistä 33 % (n = 5) oli saanut puheterapiaa myös kuntoutusosastolla. Kuntoutus-
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polun kahdessa vaiheessa eli erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa oli 

saanut puheterapiaa 60 % (n = 9) vastanneista, kun taas 13 %:lla (n = 2) puheterapia oli 

toteutunut kuntoutuspolun kaikissa vaiheissa. 

 

 

 

Kuvio 4. Puheterapeutin ensimmäinen tapaaminen kyselytutkimuksesta saadun tiedon mukaan 

(N = 15). Noin puolet kyselyyn vastanneista kertoi tavanneensa puheterapeutin ensimmäisen 

kerran erikoissairaanhoidossa. Joka viides afasian saaneista henkilöistä tapasi puheterapeutin 

vasta kotiutumisen jälkeen ja noin joka kolmas ei tavannut puheterapeuttia lainkaan. 

 

 

Tutkimushenkilöistä neljä (27 %, n = 4) (Nainen 1, Nainen 2, Nainen 6 ja Mies 28) 

vastasi kyselyssä, etteivät olleet tavanneet puheterapeuttia missään sairastumisensa 

vaiheessa. Rekisterin mukaan yhdelle heistä (Mies 28) (7 %, n = 1) oli kuitenkin tehty 

puheterapia-arviointi sairastumisen akuuttivaiheessa ja kaksi (Nainen 2 ja Mies 28) (13 

%, n = 2) oli tavannut puheterapeutin terveyskeskuksessa. Nainen 1 raportoi kysely-

lomakkeessa saaneensa yhteystiedot kaupungin puheterapeutille jatkokuntoutuksen 

suunnittelua varten, muttei olleensa tähän yhteydessä. Hän raportoi kuntoutuksen 

edistyneen hyvin omalla painollaan, eikä tämän vuoksi kokenut tarvetta puheterapialle. 
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Nainen 6 ei tavannut puheterapeuttia niin rekisteri- kuin kyselytutkimuksenkaan 

mukaan afasia oireiston parannuttua kokonaan akuuttivaiheen aikana. 

 

Rekisterin avulla afasian saaneen henkilön puheterapeuttinen kuntoutuspolku voitiin 

jäljittää erikoissairaanhoidosta kotiutumiseen asti, kunhan puheterapian jatkokuntoutus 

toteutui perusterveydenhuollossa. Tutkimuksesta saadun tiedon mukaan afasian saanut 

henkilö tapasi puheterapeutin ensimmäisen kerran yleensä erikoissairaanhoidossa 

OYS:ssa, jossa puheterapeutti teki arvioinnin puheterapian tarpeesta. Akuuttivaiheen 

arvioinnin ja kuntoutuksen jälkeen 48 % potilaista (n = 13) ohjautui jatkokuntoutukseen 

perusterveydenhuoltoon ja 7 % (n = 2) yksityiselle puheterapeutille. Potilaista 30 % (n = 

8) ei ohjautunut puheterapiaan akuuttivaiheen jälkeen. 

 

Tutkimushenkilöille lähetetyistä 27 kyselylomakkeesta palautui yhteensä 16 kappaletta, 

jolloin vastausprosentiksi muodostui 59 %. Kyselyyn vastanneista yksi (Nainen 26) 

jouduttiin jättämään tutkimuksen ulkopuolelle hänen sairastuttuaan uudelleen 

aivoverenkiertohäiriöön. Näin ollen tutkimukseen soveltui 15 henkilöä, joiden 

kuntoutuspolun yhteneväisyyttä pystyttiin vertailemaan. Rekisteri- ja kyselytutkimuk-

sesta saadun tiedon mukaan afasian saaneen henkilön kuntoutuspolku on melko 

yhteneväinen erikoissairaanhoidon suhteen niin virkamiespolun kuin potilaiden itsensä 

kokemana (Taulukko 5, s. 31). Miltei jokainen (87 %, n = 13) kyselyyn vastanneista 

tutkimushenkilöistä oli tavannut puheterapeutin ensimmäisen kerran erikoissairaan-

hoidossa. Tutkimushenkilöistä kaksi (13 %, n = 2) raportoi saaneensa puheterapiaa 

erikoissairaanhoidon jälkeen keskussairaalassa. Eroja rekisterin ja tutkimushenkilöiden 

omien vastausten välillä ilmeni kaupunginsairaalassa ja terveyskeskuksessa 

toteutuneesta puheterapiasta. Kyselyyn vastanneista henkilöistä 40 % (n = 6) raportoi 

saaneensa puheterapiaa kaupunginsairaalassa, kun rekisterin mukaan kaupungin-

sairaalassa ei kuntoutettu yhtäkään kyselyyn vastannutta henkilöä. Sen sijaan rekisterin 

mukaan 73 % (n = 11) tutkimushenkilöistä oli saanut puheterapiaa terveyskeskuksessa. 

Kuntoutusosastojaksosta oli rekisterissä tietoa vain yhdestä (7 %, n = 1) tutkimus-

henkilöstä, mutta hänen lisäkseen neljä (27 %, n = 4) muuta kertoi kyselyssä saaneensa 

puheterapiaa kuntoutusosastojaksolla. Näin ollen kuntoutusosastolle oli ohjautunut 33 

% (n = 5) afasian saaneista henkilöistä. Yksityiselle sektorille oli ohjautunut kolme 

kuntoutujaa (20 %, n = 3) ja kaksi (13 %, n = 2) oli saanut puheterapiaa jossain muualla. 
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Rekisteristä saadun tiedon mukaan vain yksi (7 %, n = 1) tutkimushenkilö oli saanut 

ryhmäpuheterapiaa. 

 

 

Taulukko 5. Potilaiden kuntoutuspolun yhteneväisyys rekisteri- ja kyselytutkimuksen mukaan 

puheterapeutin ensimmäisestä arvioinnista kotiutumiseen asti. Kuntoutuspaikat on esitelty 

kuvan 1 (s. 7) mukaisessa järjestyksessä erikoissairaanhoidosta polikliinisesti tapahtuvaan 

puheterapiaan asti. 

Tutkimus-

henkilö 

OYS Keskus-

sairaala 

Kaupun-

ginsair. 

Tk Kunt.os. Yks. Ryhmä Muu 

 r k r k r k r k r k r k r k r k 

Nainen 1 x                

Nainen 4       x          

Nainen 5  x    x x          

Nainen 6                 

Nainen 7 x x    x x          

Mies 9 x x     x x         

Mies 10 x x    x           

Mies 15  x    x x          

Mies 16 x x     x  x        

Mies 17 x x  x  x x          

Mies 18 x x  x  x x   x x x     

Mies 21 x      x x  x       

Mies 23 x x     x   x  x x   x 

Nainen 24 x         x x x   x  

Mies 28 x      x          

OYS= Oulun yliopistollinen sairaala, Kaupunginsair. = kaupunginsairaala, Tk = terveyskeskus, 

Kunt.os.= kuntoutusosasto, Yks.= yksityinen, r = rekisteri, k = kysely 
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4.3 Puheterapian kuntoutussuositusten toteutuminen 

 

Rekisteritutkimuksesta saatujen tietojen mukaan puheterapiaa suositeltiin afasian 

saaneelle henkilölle akuuttivaiheen jälkeen tyypillisimmin 10, 20 ja 40 kerran jaksoissa 

tai kuntouttavan puheterapeutin arvioiman tarpeen mukaan. Kuviossa 5 (s. 32) on 

esitelty puheterapiasuositusten ja niiden toteutuminen rekisteritutkimuksen mukaan. 

Tutkimukseen mukaan valituista 27 tutkimushenkilöstä kymmenelle henkilölle (37 %, n 

= 10) ei akuuttivaiheen arvioinnin jälkeen suositeltu puheterapiaa jatkettavaksi. Näistä 

henkilöistä poikkeuksellisesti yksi tutkimushenkilö (Mies 28) sai puheterapeuttista 

kuntoutusta seitsemän kertaa perusterveydenhuollossa, vaikka hänelle ei oltu suositeltu 

puheterapiaa erikoissairaanhoidon puheterapeutin toimesta. 

 

 

 

Kuvio 5. Puheterapiasuositukset ja niiden toteutuminen rekisteritutkimuksen mukaan (n = 18).  

Puheterapiasuositukset on tehty potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveyden-

huollon piiriin ja/tai potilaan polikliinisen kuntoutuksen alkaessa kotiutumisen jälkeen. Otok-

sessa ei ole mukana ne henkilöt (n = 9), joille puheterapiaa ei erikoissairaanhoidon jälkeen 

suositeltu. Poikkeuksena kuitenkin tutkimushenkilö 28, joka oli hakeutunut puheterapiaan, 

vaikka sitä ei hänelle suositeltu. 

Taulukon terapiakertoja kuvaava arvo 0 tarkoittaa tässä, että puheterapia ei toteutunut tai sitä ei 

suositeltu. Terapiakertojen määrää kuvaava arvo 1 puolestaan tarkoittaa, että puheterapiaa oli 

suositeltu tai se oli toteutunut, mutta kertojen määrästä ei saatu tietoa. 
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Puheterapia jatkui akuuttivaiheen arvioinnin ja kuntoutuksen jälkeen 67 %:lla (n = 18) 

potilaista. Potilaista 15 % (n = 4) ei kokenut tarvetta tai ollut halukas jatkamaan 

puheterapiaa kotiutumisen jälkeen, vaikka heille sitä oli suositeltu. Rekisteri-

tutkimuksen mukaan 22 % (n = 6) potilaista sai puheterapiaa alle suositellun määrän ja 

saman verran (22 %, n = 6) enemmän kuin alun perin oli suositeltu. Puheterapeuttisen 

kuntoutuksen jatkamista yksityisen puheterapeutin tai kuntoutuslaitoksen kautta oli 

suositeltu 15 %:lle (n = 4) potilaista. Heistä kahden (Mies 18 ja Nainen 24) puheterapia-

suositusten tai -kuntoutuksen määrästä ei ole saatavilla rekisteritietoa. Kyselyn avulla 

kuitenkin selvisi näiden potilaiden saaneen intensiivistä puheterapiaa kuntoutusosasto-

jaksolla. Lisäksi molemmat raportoivat saaneensa kotiutumisen jälkeen puheterapiaa 

yhdestä kahteen kertaa viikossa yksityiseltä puheterapeutilta jo yli vuoden ajan (Kuvio 

6, s. 34). Kaikista tutkimukseen valituista 27:sta potilaasta 15 %:lla (n = 4) puheterapia 

jatkui edelleen.  Tutkimuksen aikana puheterapia ei jatkunut 67 %:lla (n = 18) potilaista, 

kun taas 19 %:n (n = 5) jatkosta ei ollut tietoa. Rekisteritutkimuksen avulla ei saatu 

tietoa siitä, kuinka intensiivistä akuuttivaiheen puheterapia on ollut. Rekisteristä saadun 

tiedon mukaan polikliininen kuntoutus toteutui kerran viikossa 15 %:lla (n = 4) 

potilaista ja yhdestä kahteen kertaa 11 %:lla (n = 3), kun taas 40 % (n = 11) potilaista ei 

saanut kotiutumisen jälkeen puheterapiaa. Ryhmäkuntoutusta oli tiettävästi saanut yksi 

tutkimushenkilö (Mies 23). 

 

Kyselytutkimuksen mukaan 13 % (n = 2) sai puheterapiaa alle yhden kerran viikossa ja 

47 % (n = 7) yhdestä kahteen kertaa viikossa. Kuten rekisteritutkimuksessa, myös 

kyselytutkimuksen mukaan 40 % (n = 6) kyselyyn vastanneista ei saanut puheterapiaa 

kotiutumisen jälkeen. Tyypillisimmin yhden puheterapiakerran kesto oli 45–60 

minuuttia (40 %, n = 6) tai 30–45 minuuttia (27 %, n = 4). Alle 30 minuutin terapia-

kertoja oli 7 %:lla (n = 1) vastanneista. Rekisteri- ja kyselytutkimuksesta saatujen 

tietojen mukaan yksikään tutkimushenkilöistä ei saanut intensiivistä puheterapiaa 

kotiutumisen jälkeen. 
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Kuvio 6. Puheterapiasuositusten määrä ja niiden toteutuminen rekisteri- ja kyselytutkimuksesta 

saatuja tietoja yhdistämällä (N = 15). Terapiakerrat ovat toteutuneet potilaiden kotiuduttua tai 

siirryttyä perusterveydenhuollon piiriin. Puheterapiakerrat toteutuivat pääsääntöisesti 1–2 kertaa 

viikossa. Suosituksella tarkoitetaan erikoissairaanhoidon puheterapeutin tekemää puheterapia-

suositusta akuuttivaiheen arvioinnin ja kuntoutuksen jälkeen. 

Taulukon terapiakertoja kuvaava arvo 0 tarkoittaa tässä, että puheterapia ei toteutunut tai sitä ei 

suositeltu. Terapiakertojen määrää kuvaava arvo 1 puolestaan tarkoittaa, että puheterapiaa oli 

suositeltu tai se oli toteutunut, mutta kertojen määrästä ei saatu tietoa. 

 

 

Taulukkoon 6 (s. 35) on koottu rekisteri- ja kyselytutkimusta yhdistämällä tiedot 

puheterapian toteutumiseen oletetusti yhteydessä olevista tekijöistä sekä tutkimus-

henkilöille suositellusta ja toteutuneesta puheterapiasta. Afasian vaikeusasteen yhteyttä 

puheterapian toteutumiselle ei tässä tutkimuksessa voitu selvittää puheterapeuttien 

vaihtelevien kirjaamiskäytäntöjen vuoksi. Asuinalueella ei tämän tutkimuksen mukaan 

ole yhteyttä saadun puheterapian määrään, sillä tutkimushenkilöt ovat samanarvoisessa 

asemassa palvelujen suhteen asuin kaupunkinsa vuoksi. Sen sijaan sukupuolella, iällä ja 

asumisjärjestelyllä oli jonkin verran yhteyttä puheterapian toteutumiseen.  
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Taulukko 6. Puheterapian toteutumiseen oletetusti yhteydessä olevat tekijät. Taulukko on koottu kysely- ja rekisteritutkimuksesta tiedot yhdistämällä. 

Tutkimuksen mukaan sukupuolella, iällä ja asumisjärjestelyillä on yhteyttä puheterapian toteutumiseen. Sen sijaan asuinalueella ja puheterapian toteutumisella 

ei ole yhteyttä, sillä tutkimushenkilöiden asuessa uuden Oulun alueella ei alueellisia eroja palvelujen suhteen ole. 

Tutkimus-

henkilö 
Ikä Sukupuoli Asuinalue Asumisjärjestely 

Suositus 

(krt) 

Toteutunut 

(krt) 
Kesto (kk) Jatko 

1 32 nainen esikaupunki puoliso + 0 0 ei 

4 78 nainen esikaupunki yksin + 0 0 ei 

5 66 nainen esikaupunki yksin - 4 1 ei 

6 73 nainen keskusta yksin - 0 0 ei 

7 77 nainen keskusta yksin 20 7 1,5 kyllä 

9 61 mies esikaupunki puoliso 15 2 1 ei 

10 47 mies esikaupunki puoliso 30 3 0 ei 

15 61 mies esikaupunki yksin - 0 0 ei 

16 63 mies esikaupunki puoliso 40 20 2 ei 

17 68 mies esikaupunki puoliso 20 7 2 ei 

18 32 mies esikaupunki yksin + 85 13 kyllä 

21 59 mies 
maaseudun haja-

asutus 
puoliso 20 12 3 ei 

23 68 mies taajama puoliso 20 40 15 ei 

24 62 nainen esikaupunki yksin + 40 12 kyllä 

28 77 mies esikaupunki puoliso - 7 0 ei 

+ = puheterapiaa suositeltu, määrää ei tiedetä, - = puheterapiaa ei suositeltu
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Rekisteritutkimuksesta saadun tiedon mukaan tutkimukseen soveltuneista miehistä 83 

%:n (n = 10) puheterapia toteutui suositusten mukaisesti joko kokonaan tai osittain 

(Taulukko 7, s. 36). Naisilla vastaava luku oli 36 % (n = 5). Kysely- ja rekisteritutki-

musta yhdistämällä saadun tiedon mukaan kolmen naisen (50 %, n = 3) ja yhden miehen 

(11 %, n = 1) puheterapia ei toteutunut lainkaan akuuttivaiheen jälkeen (Taulukko 8, s. 

36). Puheterapia toteutui alle kymmenen kertaa kahdella naisella (33 %, n = 2) ja neljäl-

lä miehellä (44 %, n = 4). Miehistä vain yksi 11 % (n = 1) sai alle 20 ja toinen 11 % (n 

= 1) alle 40 kertaa puheterapiaa. Yli 40 kerran puheterapia toteutui naisista yhdellä (17 

%, n = 1) ja miehistä kahdella (22 %, n = 2). 

 

Taulukko 7. Sukupuolen yhteys puheterapian toteutumiseen rekisteritutkimuksen mukaan. 

 
Sukupuoli Yhteensä 

 
mies nainen  

Toteutunut kyllä n 5 4 9 

 41,7% 28,6% 34,6% 

osittain n 5 1 6 

 41,7% 7,1% 23,1% 

ei n 2 9 11 

 16,7% 64,3% 42,3% 

Yhteensä N 12 14 26 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Taulukko 8. Sukupuolen yhteys toteutuneiden puheterapiakertojen määrään rekisteri- ja 

kyselytutkimuksesta saadun tiedon mukaan. 

 
Mies Nainen Yhteensä 

Toteutuneet (krt) < 1 n 1 3 4 

 11,1% 50,0% 26,7% 

1–9 n 4 2 6 

 44,4% 33,3% 40,0% 

10–19 n 1 0 1 

 11,1% 0,0% 6,7% 

20–39 n 1 0 1 

 11,1% 0,0% 6,7% 

40+ n 2 1 3 

 22,2% 16,7% 20,0% 

Yhteensä N 9 6 15 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Puheterapian toteutumiseen oli yhteydessä myös afasian saaneen henkilön ikä 

(Taulukko 9, s. 37). Jos afasian saanut henkilö oli alle 65-vuotias, toteutui puheterapia 

suositusten mukaisesti kokonaan tai osittain 75 % (n = 9) tapauksissa.  65–75-vuotiailla 

potilailla puheterapia puolestaan toteutui 60 %:ssa (n = 3) tapauksista. Sen sijaan yli 75-

vuotiaiden puheterapian toteutuminen oli edeltäviä ikäryhmiä vähäisempää. Yli 75-

vuotiaista potilaista kolmasosa (33 %, n = 3) sai puheterapiaa akuuttivaiheen jälkeen. 

Puheterapia jatkui kroonisen afasian kuntouttamiseksi edelleen neljällä tutkimushenki-

löllä (15 %, n = 4), joista kolme oli alle 65-vuotiasta ja yksi yli 74-vuotias. 

 

 

Taulukko 9. Iän yhteys afasian saaneen henkilön puheterapian toteutumiseen. 

 
Ikäluokka Yhteensä 

 
alle 65 66 - 75 yli 75  

Toteutunut kyllä n 6 1 2 9 

 50,0% 20,0% 22,2% 34,6% 

osaksi n 3 2 1 6 

 25,0% 40,0% 11,1% 23,1% 

ei n 3 2 6 11 

 25,0% 40,0% 66,7% 42,3% 

Yhteensä N 12 5 9 26 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Alle 65-vuotiaista afasian saaneista henkilöistä kahdella (25 %, n = 2) puheterapia ei 

toteutunut suosituksista huolimatta lainkaan. Alle kymmenen kerran puheterapiajakso 

toteutui alle 65-vuotiaiden ryhmässä kahdella (25 %, n = 2) henkilöllä. Alle 20 kerran 

puheterapiajakson sai kyseisestä ryhmästä yksi henkilö (13 %, n = 1) ja toinen (13 %, n 

= 1) alle 40 kerran jakson toinen (Taulukko 10, s. 38). Yli 40 kertaa puheterapiaa sai 

alle 65-vuotiaista potilaista kaksi (25 %, n = 2).  65–75-vuotiaista tutkimushenkilöistä 

puolet (50 %, n = 2) sai puheterapiaa alle kymmenen kertaa. Samasta ikäryhmästä 

yhden (25 %, n = 1) puheterapia ei toteutunut lainkaan, kun taas toisen (25 %, n = 1) 

puheterapia toteutui yli 40 kertaa. Yli 75-vuotiaista henkilöistä puolestaan yhden (33 %, 

n = 1) puheterapiasuositukset eivät toteutuneet lainkaan ja muiden (67 %, n = 2) 

puheterapia toteutui alle kymmenen kertaa. 
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Taulukko 10. Iän yhteys toteutuneiden puheterapiakertojen määrään. 

 
Ikä Yhteensä 

 
< 65 65 - 75 75+  

Toteutuneet (krt) < 1 n 2 1 1 4 

 25,0% 25,0% 33,3% 26,7% 

1 - 9 n 2 2 2 6 

 25,0% 50,0% 66,7% 40,0% 

10 - 19 n 1 0 0 1 

 12,5% 0,0% 0,0% 6,7% 

20 - 39 n 1 0 0 1 

 12,5% 0,0% 0,0% 6,7% 

40+ n 2 1 0 3 

 25,0% 25,0% 0,0% 20,0% 

Yhteensä N 8 4 3 15 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Asumisjärjestelyllä on jonkin verran yhteyttä puheterapian toteutumiseen (Taulukko 11, 

s. 39). Puolisonsa kanssa asuva afasian saanut henkilö käy puheterapiassa yksin asuvaa 

todennäköisemmin. Yksin asuvista henkilöistä kolmen (43 %, n = 3) puheterapia ei 

toteutunut lainkaan suosituksista huolimatta, kun taas puolisonsa kanssa asuvista 

ainoastaan yhden puheterapia ei toteutunut lainkaan (13 %, n = 1). Molempien ryhmien 

puheterapiajaksot olivat tyypillisimmin yhdestä yhdeksään kertaa. Puolison kanssa 

asuvat afasian saaneet henkilöt näyttävät kuitenkin ohjautuvan pidemmille puheterapia-

jaksoille kuin yksin asuvat. 
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Taulukko 11. Asumisjärjestelyn yhteys puheterapian toteutumiseen. Tutkimuksen mukaan 

yksin asuvat afasian saaneet henkilöt ohjautuvat puheterapiaan puolison kanssa asuvia 

harvemmin. Taulukko on koottu rekisteri- ja kyselytutkimuksen tiedot yhdistämällä. 

 
Asumisjärjestely Yhteensä 

yksin puoliso 

Toteutuneet (krt) < 1 n 3 1 4 

 42,9% 12,5% 26,7% 

1 - 9 n 2 4 6 

 28,6% 50,0% 40,0% 

10 - 19 n 0 1 1 

 0,0% 12,5% 6,7% 

20 - 39 n 0 1 1 

 0,0% 12,5% 6,7% 

40+ n 2 1 3 

 28,6% 12,5% 20,0% 

Yhteensä N 7 8 15 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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5 POHDINTA 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää afasian saaneiden henkilöiden ohjautumista 

puheterapiaan ja puheterapian toteutumista rekisteri- ja kyselytutkimuksen avulla. 

Lisäksi selvitettiin mihin asti potilaat pystytään jäljittämään virkamiespolkua pitkin ja 

ovatko potilaiden kokemukset yhteneväisiä rekisteristä saadun tiedon kanssa.  

 

Meretojan ym. (2007) tutkimuksen mukaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa 

diagnosoitiin vuoden 2003 aikana 1358 aivoverenkiertohäiriötä. Tämä luku sisältää 

kaikki Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakkaat, jotka tulevat 29 jäsenkunnasta. 

Oulun seudun hyvinvointipalvelujen kuntoutuspalvelujen AVH-koordinaattorien arvion 

mukaan heille tulee vuosittain 500–600 asiakasta, joilla on diagnosoitu 

aivoverenkiertohäiriö, mukaan luettuna TIA-häiriöt. Näistä uusia diagnooseja on 

arviolta 360 tapausta vuodessa. Tutkimusten mukaan aivoverenkiertohäiriöön 

sairastuneista potilaista 21–38 % saa afasian (Berthier, 2005; Code & Petheram, 2011; 

Duncan ym., 2005), jolloin tähän pro gradu -tutkimukseen olisi arvioiden mukaan 

löytynyt Oulun alueelta 75–135 tutkimushenkilöä. Tutkimusta varten käytiin läpi 

karkeasti arvioituna noin 400 potilaan tiedot, joista 27 täytti tutkimukseen 

osallistumisen kriteerit. Osalla läpikäydyistä potilaista oli taustalla muita neurologisia 

sairauksia tai uusiutunut aivoverenkiertohäiriö, joiden seurauksena heitä ei voitu valita 

tutkimushenkilöiksi. Lisäksi kaikki vuonna 2012 aivoverenkiertohäiriöön sairastuneet 

potilaat eivät välttämättä ole ohjautuneet AVH-koordinaattoreiden asiakkaiksi heidän 

toimintansa ollessa vasta alussa. Tutkimusaineiston ulkopuolelle jäivät myös veteraanit, 

sillä heidän kuntoutuksensa tapahtuu avokuntoutuksena (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

2014; Valtiokonttori, 2014). 

 

Tutkimukseen soveltui mukaan vain noin neljäsosa alun perin arvioidusta määrästä. 

Tämä voi selittyä osaltaan yllä olevassa kappaleessa mainituista syistä. Myös tutki-

mukseen osallistumisen poissulkukriteerit, kuten muut neurologiset sairaudet, ovat 

vähentäneet tutkimushenkilöiden määrää. Tutkimuksen ulkopuolelle tutkimushenki-

löiden valintavaiheessa jäivät myös ne potilaat, joiden papereissa oli maininta puheen ja 

kielen häiriöiden osalta vain dysartriasta. Jos näiden potilaiden dysartria diagnoosi on 

myöhemmässä vaiheessa vaihtunut afasiaksi, ovat kyseiset potilaat jääneet otoksen 

ulkopuolelle. 
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5.1 Afasian saaneiden henkilöiden ohjautuminen puheterapiaan 

 

Afasian saaneista henkilöistä 41 prosenttia ei ohjautunut tai saanut puheterapiaa 

akuuttivaiheen arvioinnin ja kuntoutuksen jälkeen. Yleisimmät syyt siihen, miksi puhe-

terapiaa ei jatkettu, olivat asiakkaan haluttomuus jatkaa puheterapiaa sairaalasta kotiu-

tumisen jälkeen, afasiaoireiston paraneminen tai afasian kuntoutuminen itsestään. Verna 

ym. (2009) tutkimuksessaan. Heidän mukaansa yleisimmät syyt olivat tavoitteiden 

saavuttaminen, potilaan siirto toiseen hoitolaitokseen tai kotiutuminen sekä potilaiden 

tai heidän omaistensa toive puheterapian lopettamiselle. Myös lievän afasian raportoi-

tiin perusteena sille, ettei potilas halunnut puheterapiaa tai jatkokuntoutusta ei 

suositeltu. Samoja syitä puheterapian loppumiselle raportoivat Afasian vaikeusasteen ei 

tulisi olla esteenä puheterapiaan ohjautumiselle, sillä puheterapiasta on hyötyä afasian 

saaneelle henkilölle oireiden vaikeusasteesta riippumatta (Klippi ym., 2010; LaPointe, 

2010, s. 95). Spontaania paranemista tapahtuu ensimmäisten kolmen kuukauden aikana 

aivoverenkiertohäiriöön sairastumisesta, jolloin afasiaoireet voivat parantua kokonaan 

tai lieventyä (LaPointe, 2010, s. 95; RCSLT, 2005, s. 97; Simmons-Mackie & Kagan, 

2007). 

 

Lievän tai keskivaikean afasian kuntoutuminen on suhteessa vähäisempää kuin vaikea-

asteisen afasian, jolloin voi vaikuttaa siltä, ettei puheterapiasta ole asiakkaalle hyötyä 

(Nouwens ym., 2014). Tämä saattaa vaikuttaa puheterapeutin päätökseen puheterapian 

jatkamiseksi. Puheterapian tarvetta ei välttämättä nähdä afasian ollessa lievä, jolloin sitä 

suositellaan lyhyen jakson verran tai ei ollenkaan. Potilaat saattavat myös luulla, ettei 

afasia enää kuntoudu oireiden ollessa lieviä. Puheterapia on tehokkainta afasian 

kuntouttamisessa sen toteutuessa intensiivisesti kolmen kuukauden ajan heti sairastu-

misen jälkeen (Teasell ym., 2005). Kuntoutumisennuste paranee puheterapian ollessa 

intensiivistä ja sen alkaessa heti sairastumisen akuuttivaiheessa afasian vaikeusasteesta 

tai afasiatyypistä riippumatta. Toisaalta lievä afasia ja afasiaoireisto voivat akuuttivai-

heessa lieventyä tai kuntoutua kokonaan (Tomkins ym., 2013; Worrall ym., 2011). 

Lievän afasian saaneiden henkilöiden elämänlaadun on tutkittu olevan parempaa kuin 

vaikea-asteisen afasian saaneiden, mutta se voi kuitenkin vaikuttaa potilaan elämän 

laatuun huomattavasti, eikä siten saisi olla este puheterapian saamiselle (Spaccavento 

ym., 2014). Puheterapian jatkokuntoutusta suunnitellessa tulisikin keskittyä afasian 
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vaikeusasteen lisäksi myös siihen, kuinka afasia vaikuttaa potilaan elämänlaatuun 

(Klippi ym., 2012; Verna ym., 2009; Worrall ym., 2011). 

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on arvioitu pääsevän moniammatilliseen 

kuntoutukseen alle neljäsosa aivoverenkiertohäiriöön sairastuneista (Takala, 2010, s. 

19). Ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa asuinalueensa ja -kuntansa vuoksi, eikä 

puheterapiapalveluita ole kaikissa kunnissa mahdollista saada puheterapeuttipulan 

vuoksi. Tässä tutkimuksessa kaikki tutkimushenkilöt asuivat uuden Oulun alueella, 

jonka vuoksi alueellisia eroja ei päässyt syntymään. Kyselytutkimukseen vastanneista 

tutkimushenkilöistä vain yksi asui maaseudun haja-asutusalueella ja toinen taajamassa. 

Loput kyselyyn vastanneista tutkimushenkilöistä asuivat joko kaupungin keskustassa tai 

kaupunkilähiössä, mikä asettaa tutkimushenkilöt samanarvoiseen asemaan puheterapia-

palvelujen suhteen. Sen sijaan asumisjärjestelyillä oli tämän tutkimuksen mukaan 

jonkin verran vaikutusta puheterapian toteutumiseen. Puolison kanssa asuvat afasian 

saaneet henkilöiden puheterapia kesti todennäköisesti yksin asuvia pidempään. Blom 

Johansson, Carlsson, Östberg ja Sonnander (2012) ovat todenneet tutkimuksessaan 

aviomiesten olevan kiinnostuneempia afasian saaneen puolisonsa puheterapiasta ja 

auttavan heitä kotiharjoituksissa kuin asetelman ollessa toisin päin. Puolisot kannustavat 

afasian saanutta henkilöä käymään puheterapiassa. Voi myös olla, etteivät afasian 

saaneet yksin asuvat henkilöt koe tarvetta puheterapialle, kun päivittäistä 

kommunikointikumppania ei ole läsnä. Afasian saaneet henkilöt saattavat tyytyä 

olemaan keskustelussa enemmän kuulijan kuin puhujan roolissa (Parr ym., 1997, s.134–

138). On kuitenkin hyvä muistaa, että pienen otoskoon vuoksi tulos yhteydestä 

asumisjärjestelyn ja puheterapian toteutumisen välillä on kuitenkin vain suuntaa antava. 

 

Afasian saaneen henkilön sukupuolella ja iällä on yhteys heidän ohjautumiseensa puhe-

terapiaan. Miehet ohjautuivat naisia useammin puheterapiaan afasian akuuttivaiheen 

arvioinnin ja kuntoutuksen jälkeen. Tulos on yhteneväinen aiemmin tehtyjen 

tutkimusten kanssa, joissa on tutkittu sukupuolen vaikutusta aivoverenkiertohäiriön 

akuuttivaiheenhoitoon ja -kuntoutukseen (Arrich ym., 2008; Cosgrave, Bernhardt, 

Churilov, Indredavik & Cumming, 2013). Myös iällä oli yhteyttä siihen ohjautuivatko 

afasian saaneet henkilöt puheterapiaan. Mitä nuorempi kuntoutuja oli sitä todennäköi-

semmin hänelle suositeltiin jatkokuntoutusta. Iän karttuessa todennäköisyys ohjautua 

puheterapiaan akuuttivaiheen jälkeen väheni. Samaan tulokseen päätyivät Bhalla, 
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Grieve, Tilling, Rudd ja Wolfe (2004) sekä Takala ym. (2010) tutkimuksissaan. 

Suomessa yksityisen sektorin kautta toteutettu puheterapia suosii alle 65-vuotiaita, sillä 

Kela kustantaa pääasiassa vain alle 65-vuotiaiden henkilöiden kuntoutusta. Aivoveren-

kiertohäiriöön sairastuneiden henkilöiden keskiarvoinen ikä on kuitenkin noin 70 vuotta 

(Meretoja ym., 2007), jonka vuoksi afasian saaneiden henkilöiden ohjautuminen puhe-

terapiaan yksityiselle sektorille on lähtökohtaisesti vähäistä.  

 

 

5.2 Afasian saaneiden henkilöiden kuntoutuspolku 

 

Tutkimushenkilöt tapasivat puheterapeutin ensimmäistä kertaa aivoverenkiertohäiriöön 

sairastumisensa akuuttivaiheen aikana erikoissairaanhoidossa tai perusterveyden-

huollossa, jossa heille tehtiin puheterapia-arvio. Kuntoutuspolku toteutui erikoissairaan-

hoidosta kotiutumiseen asti oppikirjojen ja tutkimusten esimerkkien mukaan (Duncan 

ym., 2005; Korpelainen ym., 2001, s. 232; Kytke-hanke, 2012; Takala, 2010), mutta 

vain neljän kuntoutujan puheterapia toteutui kuntoutuspolun jokaisessa vaiheessa. 

Saatujen tulosten perusteella ne afasian saaneet henkilöt, jotka olivat kuntoutus-

osastojaksolla, saivat kotiutumisen jälkeen todennäköisimmin puheterapiaa yksityisellä 

sektorilla. 

 

Kuntoutuspolkua tutkiessa esiintyi jonkin verran ristiriitaisuutta rekisteritutkimuksesta 

ja kyselylomakkeista saatujen tietojen välillä (Taulukko 5, s. 30). Kaksi tutkimus-

henkilöä kertoi kyselylomakkeessa saaneensa puheterapiaa myös keskussairaalassa, 

mutta kyselystä ei saatu tietoa, mistä keskussairaalasta oli kyse. Tieto siitä, tarkoit-

tivatko kuntoutujat keskussairaalalla OYS:aa vai olivatko he saaneet puheterapiaa 

Oulun ulkopuolella, jäi epäselväksi. Rekisteristä vastaavaa tietoa kyseisten tutkimus-

henkilöiden kohdalla ei ollut. Suurin ristiriita koski polikliinisen puheterapian 

toteutumispaikkaa. Rekisterin mukaan polikliininen kuntoutus toteutui terveyskes-

kuksessa, kun taas hieman alle puolet kyselyyn vastanneista kertoi saaneensa puhete-

rapiaa kaupunginsairaalassa. Todennäköisesti vastauksiin on vaikuttanut se, että Oulun 

kaupungin aikuisneurologisten häiriöiden kuntouttamisesta vastaavan puheterapeutin 

vastaanotto sijaitsee Oulun kaupunginsairaalan tiloissa. Tämän vuoksi kuntoutujat eivät 

välttämättä ole mieltäneet käyneensä polikliinisesti puheterapiassa terveyskeskuksessa, 

vaan kaupunginsairaalassa. Puheterapian toteutumisella kaupunginsairaalan vuodeosas-
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tolla tai terveyskeskuksessa ei ollut kuitenkaan merkitystä tässä tutkimuksessa, sillä 

molemmissa paikoissa saatu puheterapia laskettiin kuuluvan perusterveydenhuoltoon. 

Lisäksi puheterapia toteutui rekisteristä saadun tiedon mukaan akuuttivaiheen kuntou-

tuksen jälkeen pääsääntöisesti 1–2 kertaa viikossa. Intensiivinen puheterapia toteutui 

akuuttivaiheen jälkeen ainoastaan kuntoutusosastoilla tai yksityisissä kuntoutuslai-

toksissa. 

 

Kotiutumisen jälkeen puheterapia toteutui tyypillisimmin polikliinisesti joko terveys-

keskuspuheterapeutin tai yksityisen puheterapeutin toimesta, kuten myös Klippi ym. 

(2010) ovat todenneet. Yksityiselle sektorille ohjaudutaan todennäköisimmin kuntoutus-

osastojakson jälkeen. Ryhmämuotoista puheterapiaa oli tutkimuksen aikana saanut 

ainoastaan yksi tutkimushenkilö. Ryhmäterapiaa olisi mahdollista järjestää niin akuutti-

vaiheen kuin polikliinisen kuntoutuksen aikana, kuin myös taitojen yleistämisen ja 

sopeuttamisen vaiheessa muun puheterapian loputtua (Klippi ym., 2012; Teasell ym., 

2005). Silti puheterapia toteutetaan yleensä yksilöterapiana. Intensiivisellä 

ryhmäterapialla on onnistuttu kuntouttamaan afasian saaneiden henkilöiden kommuni-

kointitaitoja afasian kroonisessa vaiheessa (Code ym., 2010). Afasian saaneet henkilöt 

voivat harjoitella ryhmässä keinoja tulla ymmärretyksi silloin, kun sanoja ei löydy 

(Simmons-Mackie & Elman, 2011). Ryhmäterapia tarjoaa afasian saaneille henkilöille 

myös vertaistukea ja sosiaalista kanssakäymistä, mikä on vaikuttanut positiivisesti 

heidän elämänlaatuunsa. 

 

 

5.3 Puheterapian kuntoutussuositusten toteutuminen 

 

Akuuttiosastolla puheterapia-arviointi toteutui potilaiden kohdalla hyvin. Sen sijaan 

puheterapian intensiivisyydestä afasian akuuttivaiheessa ei saatu tässä tutkimuksessa 

tietoa, sillä puheterapiakertojen yksittäisiä dokumentointeja ei ollut saatavilla. Vernan 

ym. (2009) tutkimuksessa akuutti- ja kuntoutusosastoilla puheterapeutit kuntouttivat 

afasiaa yli puolissa tapauksista vähintään kahdesta kolmeen kertaa viikossa. 

Puheterapeuttien tekemän arvioinnin ja kuntoutuksen määrään sisältyy afasian lisäksi 

myös dysfagian ja dysartrian arviointi ja kuntouttaminen (Code & Heron, 2003), jolloin 

afasian kuntoutus ei välttämättä täytä intensiivisen puheterapian kriteerejä. Takalan 

(2010) tutkimuksessa intensiivinen puheterapia toteutui ainoastaan kuntoutusosasto-
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jaksoilla tai yksityisessä kuntoutuslaitoksessa kahdesta viiteen kertaa viikossa. Intensii-

visestä puheterapiasta voidaan kuitenkin puhua vasta silloin, kun puheterapia toteutuu 

kliinisesti vähintään viisi tuntia viikossa (Verna ym., 2009). 

 

Kotiutumisen jälkeen yksikään potilaista ei saanut intensiivistä puheterapiaa, vaan 

polikliininen kuntoutus toteutui tyypillisimmin yhdestä kahteen kertaa viikossa. 

Vastaavanlaisia tuloksia on saatu useissa tutkimuksissa (Duncan ym., 2005; Klippi ym., 

2012; RCSLT, 2005, s. 97; Takala ym., 2010; Verna ym., 2009). Kroonista afasiaa 

kuntoutettiin neljällä tutkimushenkilöllä, joiden puheterapia jatkui edelleen tutkimuksen 

aikana. Intensiivisellä puheterapialla on saatu onnistuneita tuloksia kroonisen afasian 

kuntouttamiseksi (Barthel ym., 2008; Code ym., 2010; Harnish ym., 2008; Pulvermüller 

ym., 2001), mutta yksikään kotiutuneista potilaista ei tämän tutkimuksen mukaan sitä 

saanut. Ryhmäterapiaa ei tutkimuksen mukaan hyödynnetä afasian kuntoutuksessa, sillä 

tiettävästi vain yksi tutkimushenkilö oli saanut ryhmäterapiaa. Tutkimustulokset ovat 

yhteneväisiä Klipin ym. (2012) tutkimuksen kanssa, jossa afasian kroonisessa vaiheessa 

puheterapia toteutui yhdestä kahteen kertaa viikossa, eikä ryhmämuotoista puheterapiaa 

tarjottu afasian saaneille henkilöille juuri lainkaan. 

 

Potilaan sukupuolella ja iällä on vaikutusta puheterapiaan ohjautumisen lisäksi myös 

puheterapian toteutumiselle. Tuloksia ei kuitenkaan voida yleistää, vaan ne ovat suuntaa 

antavia pienen otoskoon vuoksi. Tutkimuksen mukaan puheterapia toteutui suositusten 

mukaisesti kokonaan tai osittain todennäköisemmin miehillä kuin naisilla. Myös 

puheterapiakertojen määrät olivat naisilla miehiä vähäisempiä. Iän vaikutukset puhe-

terapian toteutumiseen ovat samansuuntaisia kuin Takalan ym. (2010) tutkimuksessa. 

Tutkielmassa saadun tiedon mukaan iällä ja sukupuolella on jonkin verran yhteyttä 

puheterapian toteutumiseen. Puheterapiaan ohjautuvat todennäköisimmin miehet ja alle 

65-vuotiaat henkilöt. Alle 65-vuotiaat afasian saaneet henkilöt saivat myös pitkäaikai-

sempaa kuntoutusta kuin 65–75-vuotiaat tai vanhemmat. Mitä enemmän ikää afasian 

saaneella henkilöllä oli, sitä vähäisempää oli kuntoutuksen määrä. Kroonisen afasian 

kuntouttamiseksi puheterapia toteutui vain neljällä tutkimushenkilöllä, joista kolme oli 

alle 65-vuotiasta. Ikä, sukupuoli tai afasiatyyppi eivät itsessään vaikuta afasian 

kuntoutumiseen (Pedersen ym., 2004), minkä vuoksi ne eivät saisi vaikuttaa suositellun 

puheterapian määrään tai puheterapian toteutumiseen. 
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Afasian vaikeusasteen yhteydestä puheterapiasuosituksille tai puheterapian toteutu-

miselle ei tässä tutkimuksessa saatu tietoa. Puheterapeuttien kirjaamiskäytännöt erosivat 

toisistaan huomattavasti, minkä vuoksi afasian vaikeusasteen yhteyttä puheterapiaan 

ohjautumiseen tai sen toteutumiseen ei pystytty luotettavasti arvioimaan. Afasiat jaettiin 

edellä mainitusta syystä hyvin karkeasti sujuviin ja sujumattomiin afasioihin, mutta 

tätäkään ei voitu tehdä täysin luotettavasti. Tämän vuoksi afasiatyypin ja vaikeusasteen 

yhteydestä puheterapian toteutumiseen ei saatu tässä tutkimuksessa tietoa. Afasiatyypin 

ja vaikeusasteen on todettu vaikuttavan afasian kuntoutumiseen (Bakheit, Shaw, 

Carrington & Griffiths, 2007; Berthier, 2005; Laska, Hellblom, Murray, Kahan & von 

Arbin, 2001), joten ne voivat vaikuttaa myös suositellun puheterapian määrään. 

Oireiden mukaan suunniteltu ja toteutettu puheterapia lieventää afasian vaikeusastetta. 

Esimerkiksi globaaliafasia voi lieventyä Wernicken afasiaksi tai Brocan afasia 

anomiseksi afasiaksi. Afasian saaneista henkilöistä neljäsosan afasia voi kuntoutua 18 

kuukauden aikana kokonaan (Laska ym., 2001). 

 

Tutkimuksesta saadun tiedon mukaan puheterapia lopetettiin usein kuntoutujan 

toiveesta. Kuntoutujat eivät olleet halukkaita jatkamaan puheterapiaa sairaalasta kotiu-

tumisen jälkeen tai polikliininen kuntoutus lopetettiin muutaman puheterapiakäynnin 

jälkeen. Yleisimpiä syitä puheterapian lopettamiselle ovat tyytymättömyys puhete-

rapiaan ja paranemisennuste (Hersh, 2009; Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall, 2013). 

Afasian saaneet henkilöt saattavat kokea, ettei puheterapia vastaa heidän toiveitaan, 

jonka vuoksi he kokevat puheterapian tarpeettomaksi. Tarjotun terapian määrä ja 

harjoitusten vaikeusaste voivat vaikuttaa kuntoutujan motivaatioon niin positiivisesti 

kuin negatiivisestikin. Tämän vuoksi onkin tärkeää suunnata harjoitukset juuri 

kuntoutujien henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Afasian saaneet 

henkilöt toivovat saavuttavansa sairastumistaan edeltävän elämänlaatunsa ja 

kommunikointitaitonsa, joten jos paranemisennusteen kerrotaan olevan huono, voivat 

kuntoutujat olla haluttomia puheterapian jatkamiselle (Tomkins ym., 2013; Worrall ym., 

2011). Toisaalta aivoverenkiertohäiriöön sairastumisen akuuttivaiheessa tapahtuu 

spontaania kuntoutumista, jonka seurauksena myös afasiaoireisto voi lieventyä tai 

kuntoutua kokonaan. Tällöin puheterapialle ei ole tarvetta kotiutumisen jälkeen. 
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5.4 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen tulokset ovat suuntaa antavia pienen otoskoon vuoksi. Rekisteritut-

kimuksesta saatu otoskoko oli oletettua huomattavasti pienempi ja kyselylomak-

keistakin saatu tieto jäi pienen otoskoon vuoksi vaatimattomaksi, vaikka vastausten 

palautumisprosentti oli hyvä (59 %, n = 16). Osaltaan pieni otoskoko saattoi johtua siitä, 

että AVH-koordinaattorien toiminta aloitettiin syksyllä 2011 Kytke-hankkeeseen 

liittyneenä, ja loppui huhtikuussa 2012. Tämän jälkeen AVH-koordinaattorien toiminta 

jatkui Oulun kaupungin kuntoutuspalvelujen hyvinvointipalvelujen toimesta ja toimin-

taa kehitetään jatkuvasti. Ennen huhtikuuta 2012 sairastuneet potilaat ovat siis voineet 

jäädä otoksen ulkopuolelle, sillä AVH-koordinaattorien toiminnan ollessa vasta kokeilu-

vaiheessa, ei aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita potilaita aina osattu heille ohjata. 

Osaltaan tutkimuksen osallistumiskriteerit ovat voineet vähentää potentiaalisia 

tutkimushenkilöitä. Tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä ei saanut olla muita 

neurologisia sairauksia tai he eivät olleet saaneet sairastua aivoverenkiertohäiriöön 

uudelleen. Muiden neurologisten sairauksien tai uuden aivoverenkiertohäiriön ajateltiin 

vaikuttavan puheterapiaan ohjautumiseen ja puheterapian sisältöön. Tällöin tietoa vain 

afasian kuntouttamisesta ei olisi saatu. 

 

Kyselytutkimuksen etuna on, että sen avulla voidaan kerätä laaja aineisto, joka voidaan 

analysoida tietokoneella (Hirsjärvi, 2005).  Tässä tutkimuksessa mukaan kyselyyn 

valikoitui kuitenkin odotettua pienempi määrä tutkimushenkilöitä, joille kyselylomake 

lähetettiin. Vaikka palautuneiden kyselyiden vastausprosentti oli suhteellisen hyvä, jäi 

otoskoko pieneksi. Pienen otoskoon vuoksi aineistoa ei voitu analysoida tietokoneella, 

vaan analysointi tehtiin luokittelemalla. Postikyselyn riskinä on, ettei voida varmuudella 

tietää, kuka kyselyyn vastaa (Valli, 2007). Tämä huomioitiin tutkimuksessa siten, että 

kysymykset olivat pääsääntöisesti strukturoituja monivalintakysymyksiä ja kyselyn 

pystyi täyttämään vastaanottajan puolesta esimerkiksi hänen läheisensä. Lisäksi 

kyselylomakkeen lopussa pyydettiin kertomaan, kuka kyselyyn vastasi. 

 

Kyselylomakkeen tekeminen oli haasteellista sen ollessa suunnattu henkilöille, joilla on 

kielen ja puheen häiriö. Kyselyn tuli siis olla selkeä, helposti vastattava ja yksinker-

tainen, mutta tarpeeksi informatiivinen tutkimusta varten. Kyselylomake pilotoitiin 

ennen varsinaista tutkimusta, jonka jälkeen sitä selkeytettiin saadun palautteen mukaan. 
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Vaikka pilottitutkimuksesta saadun palautteen mukaan kyselylomakkeesta tarvitsi 

selkeyttää vain kysymystä afasian diagnoosista, huomattiin tutkimuksessa palautuneissa 

kyselylomakkeissa kaksi kompastuskiveä.  Ensimmäinen niistä koski kysymystä 

numero 14, jossa kysyttiin saatujen terapiajaksojen määrää. Osa vastaajista oli tulkinnut 

terapiajakson tarkoittavan terapiakertaa. Vertailemalla kyselylomakkeesta saatuja vas-

tauksia rekisteritutkimuksesta saatuun tietoon, pystyttiin terapiajaksojen määrä selvit-

tämään. Ilman tutkimuksen rekisteriosiota tämä tieto olisi osalta tutkimushenkilöistä 

jäänyt saamatta tai vääristänyt tuloksia. Toisena pohdintaa aiheutti kysymys numero 11, 

joka koski puheterapian toteutumispaikkaa. Koska Oulun kaupungin terveyskeskus-

puheterapeutin vastaanotto sijaitsee Oulun kaupunginsairaalan tiloissa, aiheutti tämä 

ristiriitaisia vastauksia verrattuna rekisteritutkimuksesta saatuun tietoon. Kaupungin-

sairaalassa on sekä vuodeosasto, jossa on mahdollista saada puheterapiaa, että terveys-

keskuspuheterapeutin vastaanotto. Puheterapian toteutumispaikalla ei kuitenkaan ollut 

merkitystä, sillä rekisteristä ja kyselylomakkeista saatujen tietojen mukaan puheterapia 

toteutui molemmissa paikoissa 1–2 kertaa viikossa. Lisäksi sekä vuodeosastolla saatu 

puheterapia että terveyskeskuksessa saatu puheterapia kuuluvat perusterveydenhuollon 

piiriin, joten tiedot puheterapian toteutumisesta ja määrästä voitiin yhdistää. 

 

 

5.5 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Kuntoutuspolku toteutuu pääasiassa aiempien tutkimusten ja oppikirjamallien 

mukaisesti (Duncan ym., 2005; Korpelainen ym., 2001, s. 232; Kytke-hanke, 2012; Takala, 

2010, s. 13), joten aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen potilaan kuntoutuksen kulku 

voidaan ennakoida seuraavaan vaiheeseen asti. Kuntoutus toteutui vain harvoin 

kuntoutuspolun jokaisessa vaiheessa. Suurimmassa osassa tapauksista kuntoutuspolku 

päättyi perusterveydenhuollon jälkeen ja vain muutama potilaista ohjautui kuntoutus-

osastojaksolle. Yhdistysten tuottamia palveluita, kuten ryhmäterapian mahdollisuutta, ei 

tämän tutkimuksen mukaan hyödynnetty. Ryhmäterapia avaisi mahdollisuuksia afasian 

saaneen henkilön kommunikointitaitojen harjoittelemiseen ja yleistämiseen turvallisessa 

ympäristössä, mutta tästä huolimatta yksilöterapioita suositaan afasian kuntoutuksessa. 

 

Afasian akuuttivaiheen arviointi toteutuu erinomaisesti. Afasian saanut henkilö saa 

puheterapeutin arvion aivoverenkiertohäiriöön sairastumisen akuuttivaiheessa heti, kun 
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potilaan vointi sen sallii. Sen sijaan puheterapiaan ohjautuminen ja puheterapian toteu-

tuminen akuuttivaiheen jälkeen on vähäistä. Alle puolet afasian saaneista henkilöistä 

ohjautuu akuuttivaiheen jälkeen puheterapiaan. Polikliiniseen kuntoutukseen ohjau-

tuneista henkilöistä puolestaan joka viides ei joko ollut halukas jatkamaan puheterapiaa 

tai sai puheterapiaa huomattavasti suositeltua vähemmän. Kroonista afasiaa kuntou-

tettiin vain neljällä tutkimushenkilöllä, mikä viittaa kroonisen afasian kuntoutuksen 

olevan puutteellista.  

 

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat asuinalueeltaan ja asumisjärjestelyiltään 

samanarvoisessa asemassa puheterapiapalvelujen suhteen. Ikä ja sukupuoli puolestaan 

vaikuttivat puheterapiaan ohjautumiseen ja sen toteutumiseen. Akuuttivaiheen arvi-

oinnin ja kuntoutuksen jälkeen puheterapiaan ohjautui todennäköisimmin alle 65-

vuotiaat, miehet naisia useammin. Puheterapia myös toteutui todennäköisimmin 

suositellun määrän miehillä tai alle 65-vuotiailla. Pienen otoskoon vuoksi tutkimuksen 

tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavia, eikä niitä voi yleistää. 

 

Tutkimuksessa ei saatu tietoa afasian vaikeusasteen vaikutuksesta puheterapiasuosi-

tusten tai puheterapian määrään, sillä puheterapeuttien kirjaamiskäytännöt olivat 

vaihtelevia. Suomen Puheterapeuttiliitto ry on sähköisen potilaskertomusjärjestelmien 

myötä pyrkinyt yhdenmukaistamaan puheterapeuttien kirjaamiskäytäntöjä Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan (Suomen 

Puheterapeuttiliitto ry, 2014). Puheterapeuttiliitto on uusinut puheterapeuttien nimik-

keistöä ja niiden sovittamista kansallisiin otsikoihin vuonna 2010 yhtenäistämään puhe-

terapeuttien kirjaamista. Nimikkeistön tarkoitus on kirjaamisen ja tilastoinnin lisäksi 

yhtenäistää alan käsitteistöä ja ammattikieltä sekä tärkeänä osana myös auttaa yhteistyö-

kumppaneille tiedottamisessa (Kuntaliitto, 2014). Nimikkeistön käyttö on tällä hetkellä 

vielä hyvin satunnaista ammattikuntamme sisälläkin, joten todennäköisesti kuluu vielä 

aikaa ennen kuin kirjaamiskäytännöt muuttuvat yhtenäisiksi. 

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, minkä vuoksi puheterapiaan ei 

ohjauduta akuuttivaiheen kuntoutuksen jälkeen ja miksi puheterapia ei toteudu suosi-

teltujen määrien mukaisesti. Tutkimuksessa voitaisiin selvittää puheterapeuttien ja 

potilaiden näkökulmia puheterapiaan ohjautumisesta ja sen toteutumisesta sekä ylei-

simpiä syitä siihen, miksi potilaat eivät ole halukkaita jatkamaan puheterapiaa 
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kotiutumisen jälkeen. Nämä kysymykset nousivat tutkimuksen aikana esille ja jäivät 

mielestäni kaipaamaan vastausta. 
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TUTKIMUSTIEDOTE 

 

Afaattisten henkilöiden ohjautuminen puheterapiaan ja puheterapian toteutuminen 

 

 

Arvoisa vastaanottaja, 

 

Pyydän teitä osallistumaan tutkimukseen. Olen puheterapeuttiopiskelija ja teen logopedian 

pro gradu -tutkielmaa Oulun yliopistossa yhteistyössä Oulun kaupungin kuntoutuspalvelujen 

kanssa. Tutkimuksen avulla selvitetään, kuinka suuri osa afasian saaneista potilaista ohjautuu 

puheterapiaan akuuttihoidon jälkeen ja toteutuvatko kuntoutussuositukset puheterapian osalta. 

Tulosten avulla pyrimme kehittämään puheterapiapalveluita afasian saaneiden henkilöiden 

kuntoutuksessa. 

 

Afasia on kielellinen häiriö, joka on mahdollista saada kielen oppimisen jälkeen. Yleisimmät 

afasian syyt ovat aivoverenkiertohäiriö ja aivovamma, mutta se voi olla seurausta mistä 

tahansa keskushermoston vauriosta tai sen toiminnan heikkoudesta. Afasian saanut henkilö on 

menettänyt osittain tai kokonaan kyvyn ymmärtää tai käyttää puhuttua, viitottua tai 

kirjoitettua kieltä sellaisissa kommunikointitilanteissa, joissa hän on aiemmin pystynyt 

kommunikoimaan normaaliin tapaan. Myös eleiden ymmärtämisessä ja käytössä voi ilmetä 

vaikeuksia. 

 

Tutkimukseen otetaan mukaan henkilöitä, joilla on diagnosoitu afasia aivoverenkiertohäiriön 

tai aivovamman seurauksena vuoden 2012 aikana. Tutkimukseen osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista ja luottamuksellista, eikä siitä aiheudu teille kustannuksia. Teillä on oikeus 

kieltäytyä tutkimuksesta syytä ilmoittamatta. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja 

luottamuksellista. Kaikki tätä tutkimusta varten kerätyt tiedot hävitetään heti tutkielman 

valmistumisen jälkeen. Halutessanne voitte kysyä lisätietoja tutkimuksesta allekirjoittaneelta. 

 

Jos kiinnostuitte tutkimukseen osallistumisesta, voitte osallistua tutkimukseen vastaamalla 

oheiseen kyselylomakkeeseen ja lähettämällä sen minulle kirjeen mukana tulleessa 

palautuskuoressa. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa 5–15 minuuttia. Halutessanne kyselyn voi 

puolestanne täyttää läheisenne. Pyydän teitä lähettämään täytetyn kyselylomakkeen 

__.__.2013 mennessä. 

 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Tutkija:   Tutkimuksesta vastaava henkilö: 

Heli Huttu   Matti Lehtihalmes 

Oulun yliopisto  Professori, tutkimusdekaani (HuTK) 

Logopedian opiskelija, HuK Oulun yliopisto 

puh. 040-XXX XX XX  puh. 02 XXX XXX XX 

 

 

Tutkimuksesta vastaava lääkäri: 

Timo Pehkonen 

Fysiatrian ylilääkäri 

Oulun kaupungin kuntoutuspalvelut 

puh. 08 XXX XX XXX 
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Aluksi muutama Teitä koskeva kysymys: 

Rengastakaa mielestänne sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero tai kirjoittakaa vastauksenne sille 

varattuun tilaan. 

 

 

1.  Sukupuolenne? 

 mies ……................................ 1 

 nainen ……………….……… 2 

 

 

2. Syntymävuotenne?  19________ 

 

 

3. Asutteko tällä hetkellä… 

yksin…….………… 1 perheen kanssa ……………… 3 

puolison kanssa…… 2 muu, mikä? _______________ 4 

 

 

4. Asutteko? 

 kaupungin keskustassa …………………………. 1 

 esikaupunkialueella tai kaupunkilähiössä ……… 2 

 kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa ………. 3 

 maaseudun haja-asutusalueella ………………… 4 

 

 

Seuraavaksi muutama kysymys koskien sairastumistanne ja Teillä todettua afasiaa: 

 

 

5. Sain afasian saatuani… 

 aivoverenkiertohäiriön …………… 1 

 aivovamman ……………………… 2 

 

 

6. Sain afasian … __________________ (kk/vvvv) 

 

 

7. Olitteko sairastuessanne työelämässä? 

 kyllä …….. 1 

 en ……….. 2 

 

 

8. Onko tavoitteenanne palata työelämään sairastumisen jälkeen? 

 kyllä ……. 1 

 ei ………... 2 



 Liite 5 

 

9. Diagnosoitiinko teillä jokin seuraavista afasioista? 

 

Wernicken afasia ……..................... 1 Sensorinen afasia ………………….. 11 

Konduktio afasia …………………… 2 Akustiko-mnestinen afasia………… 12 

Traskortikaalinen sensorinen afasia .. 3 Afferentti motorinen afasia ……….. 13 

Anominen afasia …………………… 4 Semanttinen afasia ………………… 14 

Brocan afasia …………………….... 5 Efferentti motorinen afasia ……….. 15 

Isolaatioafasia ……………………… 6 Dynaaminen afasia ……………….. 16 

Transkortikaalinen motorinen afasia.. 7 Premotorinen afasia ………………. 17 

Globaaliafasia ……………………… 8 Sujuva afasia (fluentti)…………….. 18 

Ekspressiivinen afasia ……………… 9 Sujumaton afasia (nonfluentti) ……. 19 

Reseptiivinen afasia ………….......... 10 Ei mikään näistä …………………… 20 

    Jokin muu, mikä? ________________ 21 

 

 

Seuraavaksi muutama kysymys koskien afasianne kuntoutusta. 

 

 

10. Missä tapasitte puheterapeutin ensimmäisen kerran? 

 ensiavussa …………........................ 1 

 erikoissairaanhoidossa ……………… 2 

 perusterveydenhuollossa …………… 3 

 kotiutumisen jälkeen ……………….. 4 

 en tavannut puheterapeuttia ………… 5 

 muualla, missä? _________________ 6 

 

11. Missä olette saaneet puheterapiaa afasianne kuntouttamiseksi? Voitte valita useamman 

vaihtoehdon. 

 

 Yliopistollisessa sairaalassa ...................................... 1 

 Keskussairaalassa …………………………………… 2 

 Kaupunginsairaalassa ……………………………….. 3  

Terveyskeskuksessa …………………………………. 4 

 Kuntoutusosastolla ………………………………….. 5 

 Yliopistolla logopedian opiskelijalta ……………….. 6 

 Yksityisen puheterapeutin vastaanotolla…………….. 7 

 Afasiaryhmässä ……………………………………… 8 

 Kotona 

         yksityiseltä puheterapeutilta …………………… 9 

         logopedian opiskelijalta ………………………... 10 

 jossain muualla, missä? ________________________ 11 
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12. Kuinka monta kertaa viikossa saitte puheterapiaa afasianne vuoksi kotiutumisenne 

jälkeen? 

 

 alle 1 krt/vko ……… 1 

1–2 krt/vko ………… 2 

 3–4 krt/vko ………… 3 

 5 ≤ krt/vko …………. 4 

 

 

13. Kuinka pitkä yksi puheterapiakerta oli kestoltaan? 

 

 alle 30 min …………. 1 

 30–45 min …………. 2 

 45–60 min …………. 3 

 75–90 min …………. 4 

 yli 90 min ………….. 5 

 

 

14. Kuinka monta puheterapiajaksoa olette saanut? _____________ terapiajaksoa 

  

15. Montako kuukautta puheterapianne on kestänyt/kesti?__________ kuukautta 

 

  

 

16. Kyselyn täytti? 

  

 kirjeen vastaanottaja ….…………… 1 

 puoliso …………………………….. 2 

 läheinen …………………………… 3 

 muu ………………………………… 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksestanne! 
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Aluksi muutama Teitä koskeva kysymys: 

Rengastakaa mielestänne sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero tai kirjoittakaa vastauksenne sille 

varattuun tilaan. 

 

 

1.  Sukupuolenne? 

 mies ……................................ 1 

 nainen ……………….……… 2 

 

 

2. Syntymävuotenne?  19________ 

 

 

3. Asutteko tällä hetkellä… 

yksin…….………… 1 perheen kanssa ……………… 3 

puolison kanssa…… 2 muu, mikä? _______________ 4 

 

 

4. Asutteko? 

 kaupungin keskustassa …………………………. 1 

 esikaupunkialueella tai kaupunkilähiössä ……… 2 

 kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa ………. 3 

 maaseudun haja-asutusalueella ………………… 4 

 

 

Seuraavaksi muutama kysymys koskien sairastumistanne ja Teillä todettua afasiaa: 

 

 

5. Sain afasian saatuani… 

 aivoverenkiertohäiriön …………… 1 

 aivovamman ……………………… 2 

 

 

6. Sain afasian … __________________ (kk/vvvv) 

 

 

7. Olitteko sairastuessanne työelämässä? 

 kyllä …….. 1 

 en ……….. 2 

 

 

8. Onko tavoitteenanne palata työelämään sairastumisen jälkeen? 

 kyllä ……. 1 

 ei ………... 2 
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9. Tiedättekö te ja/tai läheisenne, onko afasianne? 

 

Sujuva afasia (puhe sujuvaa, voi sisältää asiaankuulumattomia sanoja) ………. 1 

Sujumaton afasia (puheen tuottaminen hidasta, sananlöytämisvaikeutta) ………. 2 

En tiedä/en osaa vastata ………………………………………………………….. 3 

Jokin muu, mikä? __________________________________________________ 4 

  

 

 

Seuraavaksi muutama kysymys koskien afasianne kuntoutusta. 

 

 

10. Missä tapasitte puheterapeutin ensimmäisen kerran? 

 ensiavussa …………........................ 1 

 erikoissairaanhoidossa ……………… 2 

 perusterveydenhuollossa …………… 3 

 kotiutumisen jälkeen ……………….. 4 

 en tavannut puheterapeuttia ………… 5 

 muualla, missä? _________________ 6 

 

 

 

11. Missä olette saaneet puheterapiaa afasianne kuntouttamiseksi? Voitte valita useamman 

vaihtoehdon. 

 

 Yliopistollisessa sairaalassa ...................................... 1 

 Keskussairaalassa …………………………………… 2 

 Kaupunginsairaalassa ……………………………….. 3  

Terveyskeskuksessa …………………………………. 4 

 Kuntoutusosastolla ………………………………….. 5 

 Yliopistolla logopedian opiskelijalta ……………….. 6 

 Yksityisen puheterapeutin vastaanotolla…………….. 7 

 Afasiaryhmässä ……………………………………… 8 

 Kotona 

         yksityiseltä puheterapeutilta …………………… 9 

         logopedian opiskelijalta ………………………... 10 

 jossain muualla, missä? ________________________ 11 
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12. Kuinka monta kertaa viikossa saitte puheterapiaa afasianne vuoksi kotiutumisenne 

jälkeen? 

 

 alle 1 krt/vko ……… 1 

1–2 krt/vko ………… 2 

 3–4 krt/vko ………… 3 

 5 ≤ krt/vko …………. 4 

 

 

 

13. Kuinka pitkä yksi puheterapiakerta oli kestoltaan? 

 

 alle 30 min …………. 1 

 30–45 min …………. 2 

 45–60 min …………. 3 

 75–90 min …………. 4 

 yli 90 min ………….. 5 

 

 

 

14. Kuinka monta puheterapiajaksoa olette saanut? _____________ terapiajaksoa 

  

15. Montako kuukautta puheterapianne on kestänyt/kesti?__________ kuukautta 

 

  

 

16. Jatkuuko puheterapianne edelleen? 

 

 kyllä ..……. 1 

 ei ..……….. 2 

 en tiedä ..…. 3 

 

 

 

17. Kyselyn täytti? 

  

 kirjeen vastaanottaja ….…………… 1 

 puoliso …………………………….. 2 

 läheinen …………………………… 3 

 muu ………………………………… 4 

 

 

 

Kiitos vastauksestanne! 


