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PALVELUKODISSA ASUVIEN IKÄÄNTYNEIDEN HENKILÖIDEN KOMMUNI-

KOINNIN JA NIELEMISEN VAIKEUDET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella palvelukodin asukkaiden kom-

munikoinnin ja nielemisen vaikeuksien yleisyyttä, taustatekijöitä sekä ilmenemismuo-

toja. Lisäksi kartoitettiin asukkaiden saamien puheterapiapalveluiden yleisyyttä. Tutki-

mus toteutettiin Porin Palvelutalo Ruskahovissa kartoitustutkimuksena.  

 

Tutkimukseen osallistui 86 palvelutalon asukasta. Kerrosten hoitajat valitsivat tutkimuk-

seen osallistuvat asukkaat erillisen ohjeistuksen avulla, jossa olivat tutkijan määrittelemät 

valintakriteerit. Asukas otettiin mukaan tutkimukseen, jos hänellä oli diagnosoitu esimer-

kiksi muistisairaus, aivoverenkiertohäiriö, afasia, kuulovamma, aivovamma, Parkinsonin 

tauti tai psykiatrisista sairauksista esimerkiksi masennus tai skitsofrenia. Lisäksi tutki-

mukseen otettiin mukaan henkilöt, joilla hoitajien arvioiden mukaan esiintyi erilaisia 

kommunikoinnin tai nielemisen vaikeuksia. Tämän jälkeen tutkija keräsi tietoja hoitajien 

valitsemien asukkaiden potilastiedoista erillisen tiedonkeruulomakkeen avulla.  

 

Tuloksista voidaan todeta sekä kommunikointivaikeuksien (94 %) että nielemisvaikeuk-

sien (noin 50 %) olevan hyvin yleisiä palvelukodin asukkailla. Ongelmia puheen ymmär-

tämisessä esiintyi noin 80 %:lla ja puheentuoton vaikeuksia 93 %:lla asukkaista. Puheen 

ymmärtämisessä eniten vaikeuksia ilmeni monimutkaisten ohjeiden ymmärtämisessä, 

kun taas puheen tuottamisen vaikeudet ilmenivät useimmiten sananlöytämisvaikeuksina, 

toisteluna, automatisoituneiden ilmausten käyttönä ja sekavina puheina. Vain yksi 

asukkaista ei pystynyt kommunikoimaan puheen avulla. Todettu nielemisvaikeus oli 

hieman yli 25 %:lla asukkaista, kun taas jonkinasteisesta nielemisvaikeudesta kertovia 

oireita oli vajaalla 50 %:lla. Näitä nielemisvaikeuksista kertovia oireita olivat aspirointi, 

ruokailun yhteydessä esiintyvä yskiminen, vaikeudet lääkkeiden ottamisessa, vaikeudet 

ruokailun aloittamisessa sekä ohjeistuksen tai avun tarve ruokailussa tai nielemisproses-

sissa. Nielemisvaikeuksista kertovia toistuvia keuhkokuumeita oli ollut neljällä asuk-

kaalla. Palvelukodin asukkaista noin 90 %:lla oli diagnosoitu jonkinasteinen muistisai-

raus. Muistisairaus oli yleisin aineistossa esille tulleista sairauksista. Muita yleisiä 

sairauksia olivat masennus (32 %), aivoverenkiertohäiriö (28 %) ja kuuloviat (23 %). 

Tulosten mukaan puheterapeutti ei ollut käynyt palvelukodissa yhdenkään asukkaan 

luona. Vain neljän asukkaan tiedoissa oli maininta puheterapeutin arvioinnista tai 

kuntoutuksesta.  

 

Tulokset viittaavat kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksien olevan yleisiä palveluko-

dissa asuvilla ikääntyneillä henkilöillä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta 

puheterapiapalveluita olevan liian vähän tarjolla palvelukodin asukkaille. Tulokset 

kommunikoinnin ja nielemisvaikeuksien yleisyydestä sekä puheterapiapalveluiden riittä-

mättömyydestä ovat suurilta osin yhteneviä aiempien tutkimusten kanssa.  

 

Avainsanat: ikääntynyt henkilö, kommunikointivaikeus, nielemisvaikeus, puheterapia 

 

 

 



 

 

ESIPUHE 

Puheterapiaresurssien riittämättömyys on tullut esille jo jonkin aikaa niin medioissa kuin 

myös yliopiston luennoilla. Lisäksi väestön ikääntyminen ja tämän kautta heille 

tarjottavien palveluiden tarpeen lisääntyminen on puhututtanut jo pitkään. Muun muassa 

näistä syistä halusin paneutua ikääntyneillä henkilöillä esiintyviin kommunikoinnin ja 

nielemisen vaikeuksiin sekä heidän mahdollisuuksiinsa saada puheterapiapalveluja. Olen 

ollut muutamana kesänä töissä Porin Palvelutalo Ruskahovissa, jossa kiinnostukseni 

ikääntyneiden ihmisten asioihin on herännyt.  

 

Työkokemukseni vuoksi tuntuikin luontevalta ja helpolta kysyä mahdollisuutta pro gradu 

-tutkielman toteuttamiseen Palvelutalo Ruskahovissa. Tutkielmani teon mahdollis-

tamisesta haluaisinkin nyt kiittää Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja 

Hanna-Leena Ojalaista. Lisäksi haluaisin kiittää Palvelutalo Ruskahovin henkilökuntaa 

sujuvasta yhteistyöstä tutkimukseni parissa sekä erityisesti palvelujohtaja Jaana 

Klimoffia käytännön järjestelyiden hoitamisesta.  

 

Iso kiitos työni valmistumisesta kuuluu ohjaajalleni professori (emeritus) Matti Lehti-

halmekselle asiantuntevasta ja uusia näkökulmia etsivästä ohjauksesta sekä avusta 

tutkielmani idean kehittämisessä lopulliseen muotoonsa. Erityiskiitos kuuluu vielä 

ihanalle ystävälleni sekä teknisen tuen konsultilleni Maria Kemppaiselle, jota ilman 

tämän tutkielman muotoseikat kuvioineen ja taulukoineen olisivat vähintäänkin 

nurinkurisia. Lisäksi iso kiitos vielä syksyn kirjastossa lukemattomia tunteja kuluttaneelle 

graduporukalle, ilman teitä olisi epätoivo voinut iskeä monessakin kohtaa. Kiitos myös 

ihanille opiskelukavereilleni, jotka teitte näistä viidestä opiskeluvuodesta parhaita 
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1 JOHDANTO 

 

Ikääntyneellä tarkoitetaan korkean iän saavuttanutta ja useimmiten jo työelämästä pois-

tunutta, yli 65-vuotiasta henkilöä (Hervonen, 2001). Yli 85-vuotiaat taas luetaan kautta 

maailman hyvin iäkkäisiin henkilöihin. Ikäihmisten ja erityisesti yli 85-vuotiaiden osuus 

väestöstä on jatkuvassa kasvussa keskimääräisen eliniän pitenemisen ja syntyvyyden las-

kun seurauksena (Tilastokeskus, 2012; Viramo & Sulkava, 2010).  

 

Yleisesti ikääntymiseen kuuluu kielen ja puheen tuoton heikkenemistä, joka voidaan se-

littää ikääntymiseen liittyvällä kognitiviisella vanhenemisella, jolla tarkoitetaan esimer-

kiksi ajattelemisen, muistamisen, oppimisen ja havaitsemisen heikkenemistä (Burke & 

Shafto, 2004). Kielellisiä kommunikoinnin vaikeuksia voi esiintyä myös ikääntymisen 

myötä ilmenevien sairauksien aiheuttamien kognitiivisten muutosten vuoksi (Burke & 

Safto, 2008). Henkilön ikääntyessä aliravitsemus nousee yhä suuremmaksi ongelmaksi 

(Tilvis, 2001). Aliravitsemustiloja aiheuttaa muun muassa nielemisvaikeudet eli dysfagia. 

Nielemisvaikeudet ovat hyvin yleisiä palvelukodeissa asuvilla iäkkäillä henkilöillä 

(Nogueira & Reis, 2013; Numminen, 2002; Park ym., 2013). 

 

Ikääntyneiden ihmisten on todistettu hyötyvän puheterapeuttisesta kuntoutuksesta, joten 

väestön ikääntyessä myös ikääntyneiden puheterapiapalveluiden tarve luonnollisesti kas-

vaa koko ajan (Parjanne, 2004, s. 13-15). Kuntoutus on tärkeää muun muassa aivoinfark-

tien jälkeen (Sakai & Momosaki, 2016), Parkinsonin taudin ääniongelmien vähentämi-

sessä (Ramig, Sapir, Fox & Countryman, 2001), nielemisvaikeuksien arvioinnissa ja kun-

toutuksessa (Nogueira & Reis, 2013) sekä muistisairauksien arvioinnissa ja kuntoutuk-

sessa (Eggenberg, Heimerl & Bennet, 2013).   

 

Tämän logopedian pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää ikääntyneiden palvelu-

kodissa asuvien henkilöiden kielellisen kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksien ylei-

syyttä. Lisäksi tarkastellaan puheterapiapalveluiden riittävyyttä palvelukodin asukkaille. 

Tutkimusten mukaan kommunikoinnin vaikeudet yleistyvät ihmisen ikääntyessä tiettyjen 

sairauksien myötä (Noro, 2005; Pekkala, 2010) sekä nielemisvaikeuksia on havaittu jopa 
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50 %:lla palvelukotien asukkaista (Nogueira & Reis, 2013; Numminen, 2002). Myös pu-

heterapiaresurssien riittämättömyys on noussut esille ikääntyneiden henkilöiden arvioin-

nissa ja kuntoutuksessa (Kohonen, 2014; Lonka, 2000). 

 

 

1.1 Kommunikointi 

 

Kommunikointi voidaan jakaa kielelliseen ja ei-kielelliseen kommunikaatioon (Buck & 

VanLear, 2002). Eleet ja ilmeet luetaan ei-kielelliseen kommunikointiin kuuluviksi ja ne 

voivat joko vahvistaa tai kumota puhuttua viestiä (Kita, 2000). Kielellisellä kommuni-

kaatiolla tarkoitetaan puheen ymmärtämistä ja tuottamista, nimeämistä, toistamista, luke-

mista ja kirjoittamista (Laine, 2006). Keskeinen rooli puheen havaitsemisessa ja ymmär-

tämisessä on aivojen prosessointinopeudella sekä työmuistilla (Burke & Safto, 2008). Pu-

heen havaitseminen ja viestin ymmärtäminen ovat hyvin olennainen osa kommunikointia 

(Ylinen, Alho & Kujala, 2009). Puhuminen on monimutkainen motorinen taito, johon 

ihminen käyttää yli sataa lihasta (Lehtihalmes, 2009). Kuitenkin puhe on ihmiselle hyvin 

luontainen ilmaisun muoto (Laaksonen, 2010).  

 

 

1.1.1 Ikääntymisen vaikutukset kielelliseen kommunikointiin 

 

Ikääntymiseen liittyy erilaisia muutoksia, niin fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia kuin 

myös fysiologisia muutoksia (Laatu & Karrasch, 2006). Yleisesti varhain kehittyneet ja 

automatisoituneet taidot säilyvät pisimpään ihmisen ikääntyessä. Näitä ovat esimerkiksi 

aivorungon säätelemät tärkeät elintoiminnot ja aivokuorialueiden aistiärsykkeiden havait-

semistoiminnot. Muistin toiminta muuttuu ikääntyessä ja erityisesti työmuistin kapasi-

teetti kaventuu, mutta muutoksiin ei kuitenkaan liity laaja-alaisia muistihäiriöitä.  

 

Normaaliin ikääntymiseen liittyy kielellisiä muutoksia, joista yleisimpiä ovat nimeämis- 

ja sananlöytämisvaikeudet (Obler & Pekkala, 2008; Pekkala, 2010). Ikääntymisen yhtey-

dessä esiintyvät sananlöytämisvaikeudet aiheuttavat useimmiten ”kielen päällä”-ilmiön, 

jolloin sanastosta valitulle sanalle ei tunnu löytyvän oikeaa fonologista muotoa. Sanava-

rasto säilyy kuitenkin ikääntyessä pitkään (Laatu & Karrasch, 2006). Useimmiten tarinan 
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uudelleenkerronta-tehtävissä henkilö saattaa antaa melko niukan vastauksen, kun taas va-

paassa kerronnassa tarina voi olla hyvinkin pitkä (Obler & Pekkala, 2008). Usein myös 

äänenlaatu heikkenee ja ääni muuttuu epävakaammaksi ikääntymisen myötä (Verdonck-

de Leeuw & Mahieu, 2004). 

 

Normaaliin ikääntymiseen liittyy eriasteisia puheen ymmärtämisen vaikeuksia (Korpi-

jaakko-Huuhka & Klippi, 2010). Henkilöllä saattaa ikääntyessään ilmetä vaikeuksia ym-

märtää nopeasti tuotettua tai kieliopillisesti monimutkaista kieltä (Pekkala, 2010) ja 

useimmiten vaikeudet näkyvät lausetasoisen puheen ymmärtämisessä (Obler & Pekkala, 

2008). Keskeisimmät syyt puheen vastaanoton vaikeuksiin ovat perifeerisen kuulon muu-

tokset, ikään liittyvät kognitiivisten toimintojen muutokset sekä muutokset kuuloradoissa 

ja kuuloaivokuorella (Fallon, Peelle & Wingfield, 2006). Kirjoitus- ja lukutaito säilyvät 

ennallaan hyvin pitkään, vaikka sanojen oikeinkirjoituksessa saattaa esiintyä virheitä ja 

lukeminen on hitaampaa (Pekkala, 2010). Luetun ymmärtämisen ongelmat näkyvät 

useimmiten korkeamman tason päättelyn vaikeuksina, kuten tarinan opetuksen ymmärtä-

misessä (Obler & Pekkala, 2008). Myös sosiaalisilla tekijöillä, kuten koulutustasolla ja 

sosioekonomisella asemalla on todettu olevan vaikutusta kielellisiin eroihin niin ikäryh-

mien välillä kuin myös ikäryhmien sisällä (MacKenzie, 2000).  

 

Ikääntyneen henkilön elämänlaatuun vaikuttavat fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn 

lisäksi mahdollisuudet ilmaista itseään, omia ajatuksiaan, keskustella ja olla vuorovaiku-

tuksessa toisten ihmisten kanssa (Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2010). Kognition tason 

laskiessa myös kielellinen kyvykkyys kärsii, sillä kyky ymmärtää ja tuottaa kielellisiä 

ilmaisuksia on yhteydessä kognition tasoon (Bayles & Tomoeda, 2013, s. 2–3).  

 

 

1.2 Nieleminen 

 

Nielemisprosessi voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: pre–oraaliseen, oraaliseen, fa-

ryngeaaliseen ja esofageaaliseen vaiheeseen (Logemann, 1998, s. 23). Vaiheet ovat toi-

sistaan riippuvaisia, joten jos jossain nielemisen vaiheessa esiintyy ongelmia, vaikuttaa 

se useimmiten koko nielemisprosessiin.  

 



4 

 

Pre-oraalisessa vaiheessa eli oraalisessa esivalmistelu vaiheessa ruoka asetetaan suuhun, 

hienonnetaan hampailla, muotoillaan syljen avulla oikean kokoiseksi bolukseksi eli 

nieltäväksi ainekseksi  ja tämän jälkeen siirretään kielen liikkeillä kohti nielua (Crary & 

Groher, 2003, s. 15–21; Logemann, 1998, s. 24–35). Oraalisessa vaiheessa kieli työntää 

bolusta kovaa suulakea vasten kohti etummaisia kitakaaria. Faryngeaalisen vaiheen 

aikana bolus kulkeutuu nielun läpi nopeasti, lähes sekunnissa. Samanaikaisesti pehmeä 

suulaki sulkee nenänielun estäen ruuan tai nesteen johtumisen nenään. Kieliluu ja 

kurkunpää nousevat ja hengitys taukoaa kurkunkannen laskeutuessa henkitorven päälle, 

jolloin ruoka ei päädy vahingossa henkitorveen. Esofageaalisessa vaiheessa bolus siirtyy 

ruokatorveen ja peristalttiset aallot (seinämän sileiden lihasten aaltomaisesti etenevä 

supistuminen) kuljettavat sitä kohti vatsalaukkua. Boluksen liikkuminen ruokatorvea 

pitkin on kuitenkin huomattavasti hitaampaa kuin muissa nielemisen vaiheissa. Pre-

oraalinen ja oraalinen vaihe ovat tahdonalaisia, kun taas faryngeaalinen ja esofageaalinen 

ovat refleksinomaisia. 

 

 

1.2.1 Ikääntymisen vaikutukset nielemiseen  

 

Ihmisen ikääntyessä ilmenee usein lihasmassan ja sidekudoksen elastisuuden vähene-

mistä, joiden tuloksena liikkeiden voimakkuus ja nopeus kärsivät (Logemann, 1998, s. 

39–44; Spiegel, Sataloff & Selber, 2006). Nämä fysiologiset muutokset saattavat vaikut-

taa ikääntyneen kaulan ja pään lihaksiin sekä hengityslihaksiin, joiden heikentyminen voi 

taas vaikuttaa ikääntyneen nielemisprosessiin. Myös kielen lihakset ja pureskeluun käy-

tettävät lihakset sekä maku- ja hajuaisti voivat heikentyä ihmisen ikääntyessä. Heikot 

hampaat voivat tehdä nielemisprosessista ja yleisesti syömisestä jopa kivuliasta (Crary & 

Groher, 2003, s. 30–31).  

 

Nielemisen oraalinen vaihe on ikääntyneillä useimmiten hieman pidempi kuin nuorem-

milla henkilöillä (Logemann, 1998, s. 37), jolloin nielemisnopeuden hidastuessa bolus 

menee helpommin ”väärään kurkkuun” (Crary & Groher, 2003, s. 30–31). Faryngeaali-

sessa vaiheessa kriittinen ilmateiden sulku ja sen oikea ajoittaminen ovat ikääntyneillä 

heikompaa, jolloin ruokaa tai juomaa voi päätyä hengitysteihin helpommin. Tällöin ääni 

kuulostaa ”märältä”, henkilö saattaa oksentaa, yskiä ja kokea tukehtuvansa (Spiegel ym., 
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2006). Tällainen ruoan ja nesteiden aspirointi eli ylimääräisen aineksen joutuminen hen-

gitysteihin äänihuulten alapuolelle, voi johtaa keuhkokuumeeseen (Crary & Groher, s. 

10). Keuhkokuume on myös yksi yleisimmistä palvelukodeissa asuvien ikääntyneiden 

henkilöiden kuolinsyistä (Spiegel ym., 2006). Ihmisen ikääntyessä myös esofageaalisen 

vaiheen siirtymis- ja puhdistustoiminnot hidastuvat ja muuttuvat tehottomammiksi 

(Logemann, 1998, s. 38–40). Lisäksi penetraation (boluksen johtuminen kurkunpäähän) 

riski kasvaa ikääntyneillä. 

 

Nielemisvaikeus kuvataan sairauden oireena, ei itse sairautena (Crary & Groher, s.10). 

Yleisesti ottaen nielemisvaikeuden pääpiirteitä ovat joko viivästynyt tai ”väärään paik-

kaan” päättynyt nielemisprosessi. Taulukossa 1 on lueteltu tavallisimpia nielemisproses-

sissa ilmeneviä vaikeuksia.  

 

 

Taulukko 1. Tavallisimpia nielemisprosessissa ilmeneviä ongelmia ja niihin soveltuvia ruokakoostu-

muksia (Molseed, 2006; Suomen MS-liitto, 2005, s. 11).  

 

Nielemishäiriö Haitta Suositeltava ruoan koostumus 

Huulten sulku heikenty-

nyt 
Neste valuu suupielistä 

Nesteet & ohutliemiset sakeutet-

tuna 

Pureskelu heikentynyt Ruoan hienontaminen hankalaa 
Pehmeä, tasainen ruoka helpottaa 

lihastyötä 

Kielen lihastoiminta 

heikentynyt 

Kiinteä ruoka juuttuu kitalakeen, ohut neste 

henkitorveen 
Soseutettu ruoka, sakea neste 

Suulaen lihastoiminta 

heikentynyt 
Ohut neste ja ruoan murut nenäonteloon 

Sakea neste, tasainen & koos-

sapysyvä ruoka 

Viivästynyt nielemisre-

fleksi 
Ohut neste henkitorveen 

Sakea neste, ei pilliä, suupala so-

pivan kokoinen 

Kurkunpään sulku hei-

kentynyt 
Erityisesti neste henkitorveen Sakea neste, sakea ruoka 

Nielun lihastoiminta 

heikentynyt 

Tahmea & murumainen ruoka juuttuu nieluun 

 henkitorveen 
Tasalaatuinen, liukas ruoka 

 

 

Nielemisvaikeudet ovat hyvin yleisiä palvelukodeissa asuvilla ikääntyneillä henkilöillä 

(Nogueira & Reis, 2013; Numminen, 2002; Park ym., 2013). Esiintyvyysluvut vaihtelevat 

tutkimuskohtaisesti, mutta yleisesti yli 50 %:lla palvelukodin asukkaista esiintyy jonkin-

asteisia nielemisvaikeuksia. Nielemisvaikeuksien on todettu olevan yhteydessä kognitii-

viseen sairauteen ja sen vaikeusasteeseen (Nogueira & Reis, 2013; Park ym., 2013). Nie-

lemisvaikeuden yleisimpiä aiheuttajia ovat neurologisperäiset sairaudet, kuten aivoin-

farktit, Parkinsonin tauti ja dementia (Crary & Groher, 2003, s.10). Nielemisvaikeuksien 
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vuoksi noin 35–85 % palvelukotien asukkaista voidaan sanoa olevan aliravitsemustilassa 

(Spiegel ym., 2006). 

 

 

1.3 Kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksia yleisimmin aiheuttavat sairaudet 

 

Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti yleisimpiä ikääntyneillä esiintyviä sairauksia, joihin 

liittyy paljon kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksia. Lisäksi käsitellään tyy-

pillisimpien vaikeuksien piirteitä vielä tarkemmin.  

 

Aiemmat tutkimukset kommunikoinnin vaikeuksien yleisyydestä palvelukotien asuk-

kailla keskittyvät lähinnä eri sairauksien esiintyvyyteen. Senate Community Affairs 

Committee Secretariatin (2014) julkaisun mukaan kommunikoinnin vaikeuksien esiinty-

vyyden laajuutta on hankala arvioida, sillä nämä vaikeudet luetaan useimmiten jonkin 

toisen sairauden tai ongelman aiheuttamiksi ja päällekkäisyyksiä eri sairauksien kanssa 

on paljon. Monissa ikääntyneiden toimintakykyä alentavissa sairauksissa ilmenee kom-

munikoinnin vaikeuksia esimerkiksi kognition tason laskun seurauksena (Lehtihalmes & 

Korpijaakko-Huuhka, 2010; Pekkala, 2010). Yleisimpiä kognition tasoa alentavia sai-

rauksia ovat muistisairaudet, Parkinsonin tauti, aivoverenkierron häiriöt sekä psykiatriset 

sairaudet kuten skitsofrenia ja masennus (Noro, 2005). 

 

 

1.3.1 Muistisairaudet 

 

Muistisairauksien esiintyvyys kasvaa ikääntymisen myötä vanhemmissa ikäluokissa (Vi-

ramo & Sulkava, 2010). Yleisimpiä eteneviä muistisairauksia ovat Alzheimerin tauti, vas-

kulaarinen dementia sekä Lewyn kappale -tauti, jotka heikentävät ikääntyneen kognitii-

visia toimintoja vaurion paikasta ja laajuudesta riippuen (Hughes, Louw & Sabat, 2006). 

Yhteistä kaikille muistisairauksille on laaja-alainen kognitiivisten toimintojen heikenty-

minen, muistihäiriöt sekä näistä aiheutuvat huomattavat rajoitukset päivittäisissä toimin-

noissa (Erkinjuntti, 2010).   
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Mini-Mental State Examination (MMSE) on lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin 

tarkoitettu paljon käytetty vakiintunut menetelmä (Taulukko 2), joka kertoo muistisai-

rauden vaikeudesta suuntaa antavaa tietoa (Folstein, Folstein & McHugh, 1975). Testin 

avulla arvioidaan ikääntyneen kielellisiä kykyjä, orientaatiota, mieleen painamista ja pa-

lauttamista, tarkkaavaisuutta, toiminnanohjausta, laskutaitoa ja hahmotuskykyä. Testi ei 

kuitenkaan riitä yksinään muistisairauden diagnosointiin. Karpin, Rummukaisen, 

Jakobssonin ja Kautiaisen (2006) 130 hoitoyksikköä kattavan tutkimuksen mukaan 

MMSE on tavallisin hoitoyksiköissä käytössä oleva toimintakyvyn mittari. 

 

 

Taulukko 2. Testin kokonaispistemäärä on 30, tehdyt virheet vähentävät pisteitä (Sulkava, Vuori & Yli-

koski, 2007, s. 7).  

 

Muistisairauden vaikeusaste Pistemäärä 

Mahdollinen lievä kognitiivinen heikentyminen 27–24  p 

Lievä muistisairaus 23-18 p 

Keskivaikea muistisairaus 17-12 p 

Vaikea muistisairaus alle 12 p 

 

 

Muistisairauksiin liittyy merkittäviä puheen, kielen ja kommunikaation ongelmia, jotka 

pahenevat muistisairauden edetessä (Bayles & Tomoeda, 2013). Yleisiä muistisairauden 

kielellisiä oireita ovat sananlöytämisvaikeudet, monimutkaisten rakenteiden ymmärtämi-

sen vaikeudet, nimeämisen, kerronnan, kielellisen päättelyn ja käsitteellisen ajattelun on-

gelmat (Korpijaakko-Huuhka & Kiesiläinen, 2011; Laatu & Karrasch, 2006). Puhe on 

usein melko sujuvaa, vaikkakin sisällöltään köyhää. Baylesin ja Tomoedan (1991) 

tutkimuksen mukaan yleisin ja ensimmäisenä ilmaantuva kielellinen oire olisi 

sananlöytämisvaikeus. Myös motoriset puheen tuoton vaikeudet ovat yleisiä 

muistisairauksissa (Pekkala, 2010). Tällöin ikääntynyt tietää mitä haluaisi sanoa, mutta 

ei kykene tahdonalaisesti tuottamaan haluamaansa motorista mallia. Erilaiset puheen 

ymmärtämisen ja tuottamisen ongelmat ovat niin yleisiä muistisairauden oireita, että ovat 

osana monia eri muistisairauksien diagnosointikriteerejä (esim. Neary, Snowden & 

Mann, 2005). 
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Myöhemmässä vaiheessa heillä voi ilmetä syömistoimintoihin liittyvää apraksiaa, jolloin 

ikääntynyt henkilö ei tiedä mitä suussaan olevalle ruoalle tulee tehdä eikä tällöin osaa sitä 

niellä (Rösler ym., 2015). Esimerkiksi Feinbergin ym. (1992) tutkimuksessa kävi ilmi, 

että vain seitsemällä prosentilla pitkäaikaissairaanhoidossa olevista muistisairaista 

henkilöistä nielemistoiminnot olivat normaaleja. 

 

 

1.3.2 Kuuloviat 

 

Ikään liittyvä kuulovika eli presbyakuusi on hyvin yleinen terveysongelma (Arlinger ym., 

2008). Rothin, Hanebuthin ja Probstin (2011) tutkimuskoosteen mukaan eurooppalaisista 

70-vuotiaista noin 30 %:lla miehistä ja 20 %:lla naisista on havaittavissa merkittävä kuu-

lonalenema. Näihin iän mukana tuomiin kuulon muutoksiin on yksinkertaisesti syynä so-

lujen rappeutuminen (Arlinger ym., 2008). Kuulovikoja voidaan luokitella esimerkiksi 

World Health Organization (WHO, 2017) luokituksen mukaan (Taulukko 3), joka on 

yleisessä käytössä Suomessa (Vuorialho, 2006). Luokitus perustuu audiometrisen tutki-

muksen avulla mitattuihin kuulokynnysarvojen keskiarvoon neljällä eri taajuudella (taa-

juudet 500Hz, 1, 2 ja 4 kHz) (Arlinger ym., 2008). Käytännön tasolla ajateltuna henkilöt, 

joilla on kuulovika, voidaan ryhmitellä huonokuuloisiin, syntymästään saakka kuuroihin 

tai myöhemmin kuuroutuneisiin henkilöihin (Andersson ym., 2008).  

 

 

Taulukko 3. WHO:n kuvaama kuulovikaryhmittely, jossa kuulokynnysarvot on ilmoitettu paremman kor-

van mukaan (Schenihr, 2008, s. 22-23; Sorri, 2000, s. 81).  

 

Ryhmä dB Puhekuuloetäisyys Kuntoutustarve 

Ei vauriota < 25 Kuulee kuiskauksen, ei mainittavaa toiminnanvajausta Ei tarvetta 

Lievä 26-40 Kuulee puheen yhden metrin päästä Ohjaus, vahvistus 

Kohtalainen 41-60 Kuulee korotetulla äänellä puhutun puheen Vahvistus 

Huomattava 61-80 Vaikeuksia kovaäänisen puheen kuulemisessa Vahvistus, kuntoutus 

Vaikea/kuuro > 80 Vaikeuksia kuulla jopa vahvistettuakin puhetta Vahvistus, kuntoutus 
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Kuulovika johtaa kommunikaatiokatkoksiin, joilla on vaikutusta niin kuulovikaisen kuin 

säännöllisen keskustelukumppanin (esimerkiksi puolison) elämänlaatuun (Scarinci, 

Worrall & Hickson, 2009). Yleisimpiä vaikeuksia ovat muun muassa puheen ymmärtä-

misen vaikeudet erityisesti meluisassa ympäristössä sekä vaikeudet kuulla television ja 

radion ääniä (Hickson & Scarinci, 2007). Tämän seurauksena ikääntynyt saattaa tuntea 

olonsa ulkopuoliseksi ryhmätilanteissa ja alkaa vältellä sosiaalisia tilanteita (Dalton ym., 

2003). Daltonin ym. (2003) tutkimuksessa kävi ilmi, että 52 %:lla tutkimukseen 

osallistuneista henkilöistä oli kuulovian vuoksi aiheutuneita kommunikoinnin ongelmia. 

Tutkimuksen mukaan henkilöt, joilla oli vaikeampi kuulovika, kokivat enemmän 

kommunikaatiovaikeuksia kuin henkilöt, joilla oli lievempi kuulovika. 

 

 

1.3.3 Aivoverenkiertohäiriöt 

 

Aivoverenkierron häiriö tai muu aivovamma aiheuttavat muutoksia ihmisen toimintaky-

vyssä riippuen siitä, mikä kohta aivoista on vaurioitunut (Wood-Dauphinee & Kwakkel, 

2005). Yleisimmin näistä seuraa motorisia ja sensorisia vaikeuksia, visuaalisia häiriöitä, 

kuten toispuoleista neglectiä eli huomiotta jättöä sekä kognitiivisia, emotionaalisia ja pu-

heeseen liittyviä vaikeuksia. Suomessa aivoverenkiertohäiriöön sairastuu vuosittain noin 

14 000 ihmistä (Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010).  

 

Afasian yleisimpiä aiheuttajia ovat aivoverenkiertohäiriöt ja aivovamma (Lehtihalmes & 

Korpijakko-Huuhka, 2010). Aivovaurion vuoksi afaattinen ihminen ei kykene ymmärtä-

mään tai käyttämään puhuttua, viitottua tai kirjoitettua kieltä samalla tavoin kuin ennen 

sairastumistaan (Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010; Nicholas, 2005). Vaikeim-

mat afaattiset vaikeudet voivat jopa estää kaikkien kielellisten ilmausten käytön.  

 

Afasiat voidaan jakaa Bostonin luokittelun mukaan aivojen etuosien vaurioista aiheutu-

viin sujumattomiin afasioihin ja aivojen takaosien vaurioiden aiheuttamiin sujuviin afa-

sioihin (Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010; Nicholas, 2005). Sujumattomille 

afasioille tyypillistä on katkeileva ja työläs puhe, lyhentyneet lauserakenteet, häiriintynyt 

sävelkulku ja kömpelöt artikulointiliikkeet. Tällöin henkilön puheen ymmärtäminen on 

kuitenkin usein säilynyt hyvänä. Sujuvissa afasioissa taas henkilön kyky ymmärtää pu-
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hetta on heikko ja sanojen löytäminen on vaikeaa. Spontaanipuhe on sujuvaa eikä artiku-

laatioliikkeissä esiinny ongelmia, mutta puhe saattaa sisältää paljon sana- ja äännevääris-

tymiä eli jargonia. Pedersenin, Jørgensenin, Nakayaman, Raaschoun ja Olsenin (1995) 

tutkimuksen mukaan aivoverenkiertohäiriön seurauksena afasiaa esiintyi 18 %:lla 

koehenkilöistä vielä kuusi kuukautta sairastumisen jälkeen.  

 

Aivoverenkiertohäiriön tai muun neurologisen vamman yhteydessä voi esiintyä nielemis-

vaikeuksia (Logemann, 1998, s. 307–310). Aspirointi on hyvin tavallista esimerkiksi ai-

voverenkiertohäiriön jälkeen, sillä sensoriset ja motoriset vaikeudet voivat johtaa niele-

mistoimintojen häiriöön ja kurkunpään suojaamisen menetykseen. 

Aivoverenkiertohäiriöön sairaistuneista 30 %:lla on todettu esiintyvän sairastumisen 

seurauksena myös dysfagiaa (Spiegel ym., 2006). 

 

 

1.2.4 Parkinsonin tauti 

 

Parkinsonin tautia on todettu esiintyvän 1,8 %:lla yli 65-vuotiaista henkilöistä (Launer 

ym., 2000). Parkinsonin taudin taustalla on aivojen dopamiinia tuottavien solujen 

vähitellen etenevä tuhoutuminen (Mash, 2008). Keskeisimpiä oireita ovat levossa 

ilmenevä vapina, lihasjäykkyys sekä hidasliikkeisyys (Pekkala, 2010). Myös 

kognitiivisten toimintojen heikentyminen on yleistä (Rinne, 2010) ja sairauden edetessä 

suurimmalla osalla Parkinsonin tautia sairastavista todetaan muistisairaus (Litvan ym., 

2001). 

 

Parkinsonin taudissa ilmenevää vapinaa, lihasjäykkyyttä ja lihastoimintojen hitautta nä-

kyy myös puheen tuotossa (Pekkala, 2010). Noin 80–90 % sairastuneista kokee äänen 

muutoksia ja 45–50 %:lla ilmenee muutoksia artikuloinnissa (Miller, Noble, Jones & 

Burn, 2006). Fonaation heikkenemisen ja puheen epäselvyyden lisäksi ongelmia ilmenee 

kielen pragmaattisissa taidoissa, joita ovat esimerkiksi keskustelutilanteeseen soveltuvien 

kommenttien, ilmeiden, eleiden ja prosodiikan tuottamisen ja tulkinnan vaikeudet 

(McNamara & Durso, 2003).  

 

Sairauden edetessä myös nielemisprosessissa ilmenee vaikeuksia, jolloin boluksen liik-

kuminen nielun läpi vaikeutuu (Broniatowski, 2000). Lisäksi leuan liikkeet muuttuvat 
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kankeammiksi sekä pään ja niskan asennon ylläpito vaikeutuu ruokailun aikana. Millerin 

ym. (2009) tutkimuksen mukaan noin 84 %:lla Parkinsonin tautia sairastavista ikäänty-

neistä henkilöistä ilmeni nielemisprosessin heikentymistä.  

 

 

1.3.5 Psyykkiset sairaudet 

 

Psyykkisistä sairauksista esimerkiksi skitsofrenia ja masennus voivat alentaa ikääntyneen 

henkilön kognition tasoa merkittävästi (Noro, 2005). Skitsofreniaan liittyy niin kognitii-

visia häiriöitä kuin myös aisti- ja ajatusharhoja sekä sosiaalista eristäytymistä (Koponen 

& Saarela, 2010). Skitsofreniaan on todettu liittyvän ongelmia useilla eri kognition osa-

alueilla, kuten kielellisen muistin, toiminnanohjauksen ja uuden oppimisen alueilla hei-

kentäen henkilön sosiaalista toimintakykyä. Skitsofrenian aiheuttamat kielelliset ongel-

mat näkyvät hajanaisena puheena ja puheen köyhtymisenä. Myös erilaiset pragmaattiset 

vaikeudet, kuten ironian ymmärtäminen, ovat yleisiä (Langdon, Coltheart, Ward & Catts, 

2002). 

 

Masennuksen vuoksi ikääntyneen mieliala on hyvin alhaalla ja hänellä ilmenee kiinnos-

tuksen sekä tarmon puutetta (Tuulio-Henriksson, 2015). Masennus on hyvin yleinen oire 

niin muistisairauksissa kuin myös aivoverenkiertohäiriön jälkeen (Kivelä & Räihä, 2010). 

Masennuksen vuoksi ikääntyneen kielellinen muisti voi heikentyä (Tuulio-Henriksson, 

2015) ja masennuksen aiheuttamat kommunikoinnin ongelmat näkyvät niin kielellisessä 

kuin ei-kielellisessä kommunikaatiossa (France, 1991). Masentunut välttelee katsekon-

taktia, kasvot ovat ilmeettömät, puherytmi saattaa olla hitaampi ja katkonainen, puheääni 

hiljaisempi ja kielellinen sisältö niukempi.  

 

 

1.3.6 Palvelukodin asukkailla yleisimmin esiintyvät sairaudet  

 

Karpin ym. (2006) kartoituksen mukaan palvelukodeissa muistisairaus-diagnoosin saa-

neita asukkaita oli 43 % ja aivoverenkiertohäiriöitä sairastavia 13 %. Heikkilän ym. 

(2008) tutkimuksen mukaan samassa palvelukodissa voi olla myös Parkinsonin tautia, 

psykiatrisista sairauksista skitsofreniaa ja masennusta sairastavia henkilöitä. Lisäksi 

Garahanin, Wallerin, Houghtonin, Tisdalen ja Rungen (1992) kahta palvelukotia 
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tarkastelevan tutkimuksen mukaan 77 %:lla asukkaista ilmeni vähintään lievä kuulovika, 

joista 51 %:lla oli kohtalainen kuulovika. Vuonna 2004 tehdyn arvion mukaan 

palvelukodin asukkaista vain noin joka viidennellä ei ilmene minkäänlaista kognitiivista 

häiriötä (Noro, 2005). Saman tutkimuksen tulosten mukaan noin 15 %:lla palvelukodin 

asukkaista ilmenee aloitekyvyttömyyttä ja haluttomuutta sosiaaliseen osallistumiseen. 

Taustatekijöinä nähtiin kognition aleneminen, fyysiset rajoitukset tai molempien 

yhteisvaikutus. Näiden kaikkien tutkimusten yhteenvetona voidaan siis todeta 

muistisairauksien aivoverenkiertohäiriöiden, kuulovikojen, Parkinsonin taudin ja 

psykiatristen sairauksien olevan yleisiä palvelukotien asukkailla. Tutkimuksia 

tarkastellaan lähemmin taulukossa 4. 

 

 

Taulukko 4. Tutkimuksia yleisimmistä palvelukodin asukkailla esiintyvistä diagnooseista. 

Tutkijat Koehenkilöt Menetelmät Tulokset 

Garahan, Waller, 

Houghton, Tisdale & 

Runge, 1992 

2 palvelukotia, 121 

asukasta  
Audiometrien, hoitajien 

ja koehenkilöiden kuu-

lovikaa koskevien haas-

tattelujen sekä sairaus-

kertomuksien doku-

mentointi. 

77 %:lla asukkaista oli 

minimissään lievä kuu-

lovika (kuulokynnys 

>26 dB paremmassa 

korvassa). 51 %:lla oli 

kohtalainen kuulovika 

(kuulokynnys > 41 dB 

paremmassa korvassa). 

Asukkaista 58 %:lla, 

joilla oli huomattava 

kuulovika, oli käytös-

sään kuulolaite. 

 

Heikkilä ym., 2008 

 

 

 

 

Koukkuniemen van-

hainkodin kaksi osas-

toa ja Hatanpään puis-

tosairaalan psykoge-

riatrinen osasto 

Hoitohenkilökunta ar-

vioi RAI –menetelmän 

avulla vanhustenpalve-

lujen työntekijät arvioi-

vat asukkaitaan.  

Diagnooseja yhden hoi-

vaosaston sisällä oli 

monia. Esim. 

Parkinsonin tautia 

esiintyi 6 %:lla, aivo-

halvausta 26 %:lla, ma-

sennusta 16 %:lla ja 

skitsofreniaa 2 %:lla. 

 

    

Karppi, Niskanen, 

Lehtonen & 

Arslankoski, 2006 

 

Yhteensä 3 654 poti-

lasta 130 eri hoitoyk-

sikössä; 61 palveluko-

tia  

Kussakin hoitopaikassa 

haastateltiin 

henkilökuntaa mm. 

siitä, mitä sairauksia 

asukkailla/potilailla 

esiintyy. 

Päädiagnoosivaihtoeh-

toina oli aivoverenkier-

tohäiriöt, dementia, 

psykiatriset oireet ja 

muut.  

Koko aineistossa de-

mentiapotilaita oli 48 % 

ja aivoverenkiertohäi-

riötä sairastavia 18 %. 

61 palvelukodissa 

muistisairaus –diagnoo-

sin saaneita asukkaita 

oli 43 % ja aivoveren-

kierto häiriötä sairasta-

via 13 %.  

 

(jatkuu) 
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Taulukko 4. Tutkimuksia yleisimmistä palvelukodin asukkailla esiintyvistä diagnooseista. 

Tutkijat Koehenkilöt Menetelmät Tulokset 

Noro, 2005 Vuosein 2000–2004 ai-

kana 3 245 asukasta ja 

asukkaiden keski-iät 

vaihtelivat 80,6–81,7 

ikävuoden välillä.  

RAI:n tunnusluvuilla 

kuvattiin pitkäaikaisen 

laitoshoidon asiakasra-

kennetta. 

Palvelutaloissa vuosina 

2000–2004 noin 20 

%:lla ei esiinny min-

käänlaista kognitiivista 

häiriötä. Lisäksi aloite-

kyvyttömyyttä tai ha-

luttomuutta sosiaali-

seen osallistumiseen il-

menee noin 19 %:lla 

asukkaista.  

 Huom. RAI= Resident Assesment instrument 

 

 

1.4 Ikääntyneiden henkilöiden palvelut 

 

Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikaissairaan ensisijaisena asuinpaikkana toimii koti niin 

pitkään kuin mahdollista (Finne-Soveri, 2016; Helin, 2008). Väestön ikääntyessä yhä use-

ammalle tulee ajankohtaiseksi muutto pitkäaikaishoitoon, jossa ikääntynyt henkilö saa 

tarvitsemaansa apua ja hoitoa (Finne-Soveri, 2016). Asuin- ja hoitopaikka valitaan sen 

mukaan, kuinka paljon hoitoa ja palveluja henkilö tarvitsee.  

 

Palvelukodissa asumisen muodot ovat vaihtelevia ja paikkakohtaisia; on mahdollista, että 

asunto on hyvin kodinomainen tai sitten hieman enemmän laitosmainen ryhmäasunto 

(Finne-Soveri, 2016). Yleisesti palvelukodeissa korostetaan yhteisiä tiloja ja yhteisölli-

syyttä (Andersson, 2007). Palveluasuminen voidaan jakaa tavalliseen ja tehostettuun pal-

veluasumiseen. Tavallisessa palveluasumisessa henkilökuntaa ja palveluita on tarjolla 

vain päivisin, kun taas tehostetusta palveluasumisesta puhutaan silloin, kun apua ja pal-

veluita on tarjolla ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä (Andersson, 2007; 

Finne-Soveri, 2016).   

 

Palvelukodissa asuminen vastaa useimmiten enemmän kotona asumista kuin vanhainko-

dissa asuminen (Finne-Soveri, 2016). Suurin ero laitoshoitoon on, että asukas on itse vas-

tuussa asumisensa kustannuksista, kuten lääkkeistä, siivouksesta, vuokrasta ja ruoasta 

(Finne-Soveri, 2016; Tilvis, 2001). Vanhainkodissa asumisen hintoihin taas kuuluu vuok-

ran ja ruoan lisäksi vaatteet sekä terveydenhuollon palvelut (Finne-Soveri, 2016). Van-

hainkodissa asuminen lasketaan laitoshoidoksi ja laitoshoidon määrä tulee vähenemään 
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entisestään vuonna 1993 käynnistetyn palvelujen rakennemuutoksen suunnitelman mu-

kaisesti (Helin, 2008). 

 

Palvelukodissa asuvien ikääntyneiden palveluja ja erityisesti kuntoutusta suunniteltaessa 

on tärkeää huomioida, miten kuntoutuksella voidaan vaikuttaa ikääntyneen henkilön elä-

mänlaatuun sekä päivittäiseen elämään ja hoitoon (Spiegel ym., 2006). Kuntoutusta on 

turha lähteä toteuttamaan, jos henkilön ennuste ja odotukset kehityksestä tai kuntoutumi-

sesta ovat heikkoja tai epätodennäköisiä (Logemann, 1998, s. 192). Esimerkiksi ikäänty-

neen henkilön kuulon kuntoutuksessa voidaan suunnitella ja toteuttaa apuvälineiden, esi-

merkiksi kuulokojeen käyttöönottoa (Andersson ym., 2008).  

 

 

1.4.2 Ikääntyneiden henkilöiden puheterapiapalvelut 

 

Ikääntyneiden henkilöiden kielellisten häiriöiden kuntoutuksella pyritään palauttamaan 

puhekykyä ja kielellisiä toimintoja sekä ylläpitämään ja kehittämään kommunikointitai-

toja (Korpijaakko-Huuhka & Kiesiläinen, 2011). Kohosen (2014) tutkimuksessa kävi 

ilmi, että ikääntyneiden puheterapia voi jäädä toteutumatta vähäisten resurssien, puhete-

rapiaan ohjautumattomuuden ja asiakaslähtöisten syiden vuoksi. Myös Lonka (2000) ni-

meää resurssipulan suurimmaksi syyksi puheterapeuttisen kuntoutuksen rajallisuudelle 

ikääntyneiden keskuudessa. 

 

Puheterapiaa voidaan toteuttaa joko työskennellen asiakkaan kanssa yksilö- tai ryhmäte-

rapian muodossa ongelmia kuntouttaen tai niin sanotusti epäsuorana terapiana (Bayles 

& Tomoeda, 2013). Epäsuorassa terapiassa kuntoutus kohdistuu ikääntyneen henkilön 

lähiympäristön tukemiseen ja kouluttamiseen, jolloin voidaan keskittyä esimerkiksi 

omaisten ja palvelukodin hoitohenkilökunnan kouluttamiseen. Epäsuora terapia ikäänty-

neiden henkilöiden kuntoutuksessa on todettu toimivaksi terapiamuodoksi (Allen-Burge 

ym., 2001). Kohosen (2014) tutkimuksen mukaan epäsuora puheterapia toimii Suomessa 

ikääntyneiden yleisimpänä kuntoutusmuotona.   

 

Ikääntynyt, jolla on todettu muistisairaus, voi hyötyä erilaisista suorista ja epäsuorista 

puheterapiamuodoista (Bayles & Tomoeda, 2013, s. 3–7). Puheterapiassa voidaan hyö-
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dyntää vielä vahingoittumattomina säilyneitä aivojen muisti- ja oppimisrakenteita kom-

pensoimaan vahingoittuneita aivojen osia oppimalla uutta, pitämällä toimintakykyä yllä 

ja parantamalla elämänlaatua. Kommunikointia tukevien menetelmien (AAC–menetel-

mät) on havaittu olevan hyödyllisiä esimerkiksi Alzheimerin tautia sairastavan ikäänty-

neen keskustelun tukena (Fried-Oken ym., 2012). 

 

Vaurion laajuudesta ja laadusta riippuen henkilöt, joilla on afasia hyötyvät useimmiten 

puheterapeuttisesta kuntoutuksesta (Schlaug, Marchina & Norton, 2009). Afasiaterapia 

voidaan jakaa kahteen eri lähestymistapaan: häiriöön perustuvaan puheterapiaan ja toi-

minnalliseen kommunikaatioon keskittyvään puheterapiaan (Thompson & Worral, 2008). 

Useimmiten afasiaterapia koostuu näistä molemmista lähestymistavoista tilanteen mu-

kaan ja näistä on todettu olevan hyötyä niin häiriön kuntoutuksessa kuin myös henkilön 

elämänlaadun kohentamisessa (Steele, Aftonomos & Munk, 2003).   

 

Nijkraken ym. (2009) tutkimuksen mukaan vain 14 % ikääntyneistä, joilla esiintyy 

Parkinsonin taudin takia ilmeneviä ääni ja puheoireita, saa ongelmiinsa puheterapiaa. Pu-

heterapian saatavuus luvun tulisi olla isompi, sillä puheterapeuttisesta kuntoutuksesta on 

todistettu olevan hyötyä Parkinsonin taudin ääni- ja puheoireiden vähentämisessä (De 

Swart, Willemse, Maassen & Horstinki, 2003; Ramig ym., 2001).  

 

Nielemisen kuntoutuksessa on tärkeää arvioida henkilön nielemiskyky suhteessa aspiroin-

nin, aliravitsemuksen ja nestehukan riskeihin (Spiegel ym., 2006). Nielemiskuntoutus voi 

koostua suorasta tai epäsuorasta terapiasta, jotka pitävät sisällään kompensatoristen kei-

nojen harjoittelua, itse nielemisen ja oraalisten toimintojen harjoittelua ja stimulointia tai 

ruokavalion muokkaamista (Logemann, 1998, s. 191–250). Tärkeä osa nielemiskuntou-

tusta on opettaa läheisiä tunnistamaan aspiraation, nestehukan ja aliravitsemuksen oireita 

(Molseed, 2006). Ruokavalion muokkauksella voidaan helpottaa henkilön nielemistä (ks. 

taulukko 1, sivu 5). Ravitsemusterapeutin ja puheterapeutin tehtävänä on suunnitella 

henkilölle sellainen ruokavalio, josta hän saa riittävän määrän energiaa ja nesteitä, vaikka 

ei nielemisvaikeuksiensa takia pystyisi riittävästi enää syömään. Muutokset tehdään 

riippuen siitä missä kohdin nielemisprosessia vaikeus ilmenee. Ruokavalio voi koostua 

pehmeästä ruoasta, eri paksuisista sakeutetuista nesteistä tai soseutetuista ruoista. 

Nielemisterapian eri muodoista on todettu olevan hyötyä ikääntyneiden henkilöiden nie-

lemisvaikeuksien kuntoutuksessa (Carnaby-Mann & Crary, 2010; Logemann ym., 2009). 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää ikääntyneiden palvelukodissa asu-

vien henkilöiden kielellisen kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksien yleisyyttä. Li-

säksi tutkimuksella selvitetään kuinka paljon ikääntyneet ovat saaneet puheterapiaa ky-

seisiin vaikeuksiinsa.  

 

Tutkimuksella pyritään löytämään vastaus seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Kuinka paljon ja millaisia kommunikoinnin vaikeuksia palvelukodissa asuvilla ikään-

tyneillä henkilöillä esiintyy?  

1.1 Mitkä sairaudet näitä vaikeuksia asukkailla aiheuttavat?  

 

2. Kuinka paljon ja millaisia nielemisen vaikeuksia palvelukodissa asuvilla ikääntyneillä 

henkilöillä esiintyy?  

2.1 Mitkä sairaudet näitä vaikeuksia asukkailla aiheuttavat?  

 

3. Ovatko palvelukodin asukkaat saaneet tai saavatko tällä hetkellä puheterapiapalveluita 

kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksiinsa?  

3.1 Millaisia kommunikoinnin ja nielemisen apuvälineitä asukkaille on myönnetty tai on 

käytössä?  
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT  

 

3.1 Tutkimusaineisto  

 

Tutkija lähestyi Ruskatalojen Palveluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Hanna-Leena 

Ojalaista sähköpostitse maaliskuussa 2017 selvittäen tutkimuksen toteutuksen 

mahdollisuutta Palvelutalo Ruskahovissa (Liite3). Tutkija sai luvan toteuttaa tutkimuksen 

Porin Palvelutalo Ruskahovissa kartoitustutkimuksena ja tarkastella tutkimukseen 

osallistuvien asukkaiden potilastietoja tietokanta Ruskakannasta.  

 

Tutkimuksen tekohetkellä palvelukodissa oli yhteensä 125 asukasta jakautuen seitsemään 

eri kerrokseen. Asukkaiden valinta suoritettiin kerrosten hoitajien avustuksella tiettyjen 

valintakriteerien pohjalta (Liite 1). Asukas otettiin mukaan tutkimukseen, jos hänellä oli 

diagnosoitu esimerkiksi muistisairaus, aivoverenkiertohäiriö, afasia, kuulovamma, aivo-

vamma, Parkinsonin tauti tai psykiatrisista sairauksista esimerkiksi masennus tai skitso-

frenia. Lisäksi tutkimukseen otettiin mukaan henkilöt, joilla oli hoitajien arvioiden mu-

kaan erilaisia kommunikoinnin tai nielemisen vaikeuksia. Valintakriteereistä jätettiin pois 

erilaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet, silmäsairaudet sekä muut sairaudet, joilla ei nähdä 

selvää yhteyttä kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksiin aiempien tutkimusten tietojen 

mukaan. Hoitajat tuntevat kerroksensa asukkaat niin hyvin, että osaavat kertoa millaisia 

diagnosoimattomiakin vaikeuksia heillä esiintyy, joten heidän avustuksensa asukkaiden 

valinnassa oli perusteltua. Tutkimusaineistoksi muodostui 86 asukkaan aineisto. 

Hoitajien valitsemista tutkimushenkilöistä yksi oli menehtynyt ennen kuin hänen 

tietojaan ehdittiin katsoa, joten tämän vuoksi hänet jätettiin tutkimusotannan 

ulkopuolelle.  

 

 

3.2 Tutkimusmenetelmät  

 

Tutkimus toteutettiin kartoitustutkimuksena keräten tietoja hoitajien valitsemien asukkai-

den potilastiedoista tiedonkeruulomakkeen avulla (Liite 2).  Potilastietoja tutkittiin Porin 

Palvelutalo Ruskahovin käyttämästä tietokannasta nimeltä Ruskakanta. Mahdollisimman 

kattavan tietopohjan keräämiseksi tutkimuksessa tarkasteltiin Ruskakannasta löytyviä 
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palvelusuunnitelmia, viriketoimintakirjauksia sekä muita hoitajien tekemiä päivittäisiä 

kirjauksia. Potilastiedoista kerättiin tietoa asukkaiden ikäjakaumasta, taustasairauksista, 

kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksien piirteistä sekä mahdollisista puheterapiapal-

veluista.  

 

Kommunikoinnin vaikeuksien määrittelyssä selvitettiin, esiintyykö asukkaalla vaikeuksia 

puheen ymmärtämisessä, tuotossa vai molemmissa ja millaisia nämä vaikeudet ovat. 

Myös mahdollisen kuulolaitteen käyttöä selvitettiin. Muistisairauksien vaikutusta 

kommunikointiin tutkittiin MMSE-pisteiden avulla. MMSE-pisteiden tulkintaan otettiin 

mukaan testitulokset, jotka oli tehty vuosina 2015–2017 (yhteensä 54 asukkaan MMSE-

testin tulokset mukana otannassa). Asukkaan saamien MMSE-pisteiden yhteyttä kom-

munikointivaikeuksiin tarkasteltiin jakamalla asukkaat yli 12 pistettä testistä saaneisiin ja 

alle 12 pistettä saaneisiin. Jako on tehty aineistosta lasketun mediaanin mukaan. Tuloksen 

saamiseksi käytettiin Khiin neliö -testiä.  

 

Nielemisen vaikeuksien määrittelyssä selvitettiin, esiintyykö asukkaalla todettua niele-

misvaikeutta tai erilaisia merkkejä mahdollisesta nielemisvaikeudesta. Näitä merkkejä 

olivat esimerkiksi yskiminen ruokailun yhteydessä, soseruoan tai sakeuttajien käyttö, 

ruoan välttely tai ruoasta kieltäytyminen, toistuvat keuhkokuumeet sekä mahdollisten 

hammasproteesien käyttö tai käyttämättömyys. MMSE-pisteiden avulla tutkittiin kogni-

tion alenemisen vaikutusta nielemisvaikeuksien ja -oireiden esiintymiseen. Tuloksen saa-

miseksi käytetiin Khiin neliö- testiä.  

 

Puheterapiapalveluiden osalta Ruskakannan tiedoista selvitettiin, onko asukas käynyt 

puheterapeutin konsultaatiossa, onko hän saanut puheterapiaa kommunikointi- tai 

nielemisvaikeuksiinsa joskus tai nyt palvelukodissa asumisen aikana. Lisäksi selvitettiin, 

onko asukkaalle myönnetty jonkinlainen kommunikoinnin apuväline ja onko apuväline 

tällä hetkellä jokapäiväisessä käytössä.  
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4 TULOKSET  

Tässä luvussa käsitellään tutkimustuloksia yleisellä tasolla, minkä jälkeen tulokset etene-

vät tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Alaluvuissa tarkastellaan Palvelutalo 

Ruskahovin asukkailla yleisimmin esiintyviä kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksia 

sekä heidän saamien puheterapiapalveluiden yleisyyttä.  

 

Ruskahovissa asuvista 125 ikääntyneestä koehenkilöiksi valikoitui yhteensä 86 asukasta. 

Hoitajien arvion mukaan siis 38:lla asukkaalla ei esiintynyt kommunikoinnin tai niele-

misen vaikeuksia. Koehenkilöt valittiin tutkimukseen erillisen valintakriteerilomakkeen 

avulla (Liite 1), jota kerrosten hoitajat käyttivät apunaan koehenkilöitä valitessa. Näistä 

86 asukkaasta eniten oli 85–89-vuotiaita, joita oli yhteensä 32,6 % (Taulukko 5). 70–74-

vuotiaita taas oli vähiten, vain 3,5 %.  

 

 

Taulukko 5. Koehenkilöiden jakautuminen ikäluokkiin. 

 
 

 

4.1 Asukkailla esiintyvät sairaudet ja oireet 

 

Yleisin asukkailla esiintyvä sairaus oli muistisairaus, jota esiintyi 88,4 %:lla tutkimuk-

seen osallistuneista asukkaista (Taulukko 6). Asukkaista 24,4 %:lla oli vain yksi 

diagnosoitu sairaus, joista 20,9 %:lla ainoana sairautena oli muistisairaus. Niillä kolmella 

asukkaalla, joilla ei yksittäisenä sairautena esiintynyt muistisairautta, oli joko 

aivoverenkiertohäiriö, masennus tai Parkinsonin tauti. Vain 10,5 %:lla asukkaista ei 

esiintynyt minkäänlaista muistisairautta. Alzheimerin tauti oli muistisairauksista yleisin 

ja sitä esiintyi 37,2 %:lla asukkaista (Taulukko 6). Toiseksi yleisin muistisairaus oli 

diagnosoimaton muistisairaus, jota oli 24,4 %:lla asukkaista. 
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Taulukko 6. Muistisairauksien esiintyvyys asukkailla.  

 

 

 

MMSE- testi oli tehty 71 aineiston asukkaalle vuosien 2008–2017 välisenä aikana. Kai-

kille asukkaille ei testiä ollut tehty, johon liittyi monia syitä. Asukas saattoi olla vasta 

muuttanut palvelukotiin, jolloin hänelle ei ollut vielä ehditty testiä tekemään. Lisäksi jou-

kossa oli myös asukkaita, joiden tiedoissa luki, ettei testin tekemiseen tai uusimiseen ole 

enää järkevää syytä tai testin tekeminen ei ole enää mahdollista pitkälle edenneen muis-

tisairauden vuoksi. Matalin testitulospistemäärä aineistossa oli 2/30, kun taas korkein oli 

27/30. Pistemäärien keskiarvo oli 12,62 pistettä, kun taas yleisimmin aineistossa esiinty-

nyt pistemäärä oli 15.  

 

Suurimmalla osalla asukkaista oli yhden sairauden lisäksi jokin muu päällekkäissairaus, 

joka saattoi vaikuttaa kommunikoinnin ja nielemisen taitoihin. Esimerkiksi aivove-

renkiertohäiriön seurauksena seitsemällä henkilöllä oli myös jommankumman puolen 

hemiplegia ja viidellä henkilöllä hemipareesi. Masennusta esiintyi jopa 32,6 %:lla 

koehenkilöistä, harvemmin kuitenkaan ikääntyneen henkilön ainoana sairautena. Muita 

kommunikoinnin ja/tai nielemisen vaikeuksia aiheuttavia sairauksia esiintyi 32,6 %:lla 

asukkaista (Taulukko 7). Näitä sairauksia olivat muun muassa lihasheikkoussairaudet, 

neglect, poissaolokohtaukset, epilepsia, hengityselinsairaudet kuten astma ja keuh-

koahtaumataudit sekö erilaiset mielialahäiriöt. Erilaisten sairauksien seurauksena harhai-

suutta esiintyi 33,7 %:lla, levottomuutta 40,7 % :lla sekä sekavuutta 62,8 %: lla. 
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Asukkaista vain 20,9 % oli täysin aikaan ja paikkaan orientoituneita ja vaihtelevasti 

orientoituneita oli 22,1 %. Aikaan ja paikkaan orientoitumattomia oli 57 %.  

 

 

 Taulukko 7. Koehenkilöillä esiintyvät sairaudet     

  Lkm %  

Muistisairaus 76 88,4 

Jokin muu kommunikoinnin/ nielemisen ongelmia aiheuttava sairaus 28 32,6 

Masennus 28 32,6 

Aivoverenkiertohäiriö 24 28 

Kuulovamma 20 23,3 

Aivovamma 5 5,8 

Psykiatriset sairaudet (masennus ja skitsofrenia) 5 5,8 

Muu aivotapahtuma 2 2,3 

Yhteensä 86 100 

 

 

4.2 Ikääntyneillä henkilöillä yleisimmin esiintyviä kommunikoinnin vaikeuksia  

Tutkimuksen tulosten mukaan vain yksi aineistossa olleista 86:sta asukkaasta ei kommu-

nikoinut puheen avulla. Tällä asukkaalla ei ollut mahdollisuuksia puheen käyttämiseen 

kommunikointivälineenä globaalin afasian vuoksi. Muut asukkaat kykenivät kommuni-

koimaan puheen avulla, vaikka kommunikoinnin tasoissa oli suuria eroja. Tulosten mu-

kaan vain 5,8 %:lla asukkaista ei esiintynyt minkäänlaisia kommunikoinnin ongelmia 

(Taulukko 8).  

 

 

Taulukko 8. Kommunikoinnin vaikeuksien esiintyvyys aineistossa.  
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Puheen ymmärtämisen vaikeudet  

 

Puheen ymmärtämisen vaikeuksia esiintyi 81,4 %:lla asukkaista. Arjen toimintoihin liit-

tyvää puhetta ymmärsi 72,1 % asukkaista, vaihtelevasti arkipuhetta ymmärsi 15,1 % (Ku-

vio 1). Yksinkertaisia ohjeita ymmärsi 75,6 % asukkaista (vaihtelevasti 19 % koe-

henkilöistä), kun taas vastaavasti monimutkaisia ohjeita ymmärsi vain 25,6 % asukkaista 

(vaihtelevasti 7 % koehenkilöistä).  

Arjen toimintoihin liittyvän puheen ymmärtämisen ollessa vaikeaa, kirjauksissa oli usein 

merkintöjä, kuinka asukas on niin sanotusti harvoin ”paikalla” eikä aina reagoi puhutte-

luun. Joitain merkintöjä oli myös siitä, kuinka asukas oletettavasti ymmärtää puhetta, 

mutta ei enää rauhoitu tai keskity kuuntelemaan. Yksinkertaisten ohjeiden ollessa vai-

keita, kirjauksissa näkyi merkintöjä siitä, kuinka ohjeet on aina välillä vaikea saada asuk-

kaalle perille. Monimutkaisten ohjeiden ymmärtämisen kanssa vaikeudeksi mainittiin 

usein asukkaan muistamattomuus, jolloin ohjeet eivät pysy pitkään mielessä. Kirjauksissa 

oli useiden asukkaiden kohdalla merkintöjä myös vireystilan merkityksestä puheen ym-

märtämisessä. Puheen ymmärtämisen vaikeuksia kognition aleneman vuoksi esiintyi 75,5 

%:lla asukkaista, kun taas kuulovamman vuoksi 16,3 %:lla asukkaista. 

 

 

 

Kuvio 1. Puheen ymmärtämisessä esiintyvät vaikeudet. Kategoriarajoissa esiintyi päällekkäisyyksiä (esim. 

yksinkertaisten ohjeiden ymmärtäinen oli vaikeaa, jolloin monimutkaisten ohjeiden ymmärtäminen on 

myös vaikeaa). 

 

 

 

 

 

11

62

13
2

65

19

58

22

6

0

20

40

60

80

vaikeuksia puheen
ymmärtämisessä

ei vaikeuksia puheen
ymmärtämisessä

vaihtelevasti vaikeuksia
puheen ymmärtämisessä

Lk
m

Arjen toimintoihin liittyvä puhe Yksinkertaiset ohjeet Monimutkaiset ohjeet



23 

 

Puheentuoton vaikeudet  

 

Jonkinasteisia puheentuoton vaikeuksia esiintyi 93 %:lla asukkaista. Vain yksi asukas ei 

kommunikoinut ollenkaan puheen avulla. Täten 85 asukasta (eli 98,8 %) pystyi kommu-

nikoimaan puheella ainakin jonkin verran, kun taas tarkoituksenmukaisin lausein kom-

munikoi vain 63 asukasta (eli 73,3 %). Asukkaista 82,6 % ilmaisi kipua puheen avulla, 

kun taas 9,3 % ilmaisi kipua käytöksellä, 2,3 % eleillä ja 2,3 % jotenkin muuten. Vain 3,5 

% ei kyennyt ilmaisemaan kipua mitenkään. Kirjauksissa oli maininta olemassa olevasta 

lukukyvystä 24,4 %:lla. 

 

Muita vaikeuksia puheentuotossa olivat muun muassa sanalöytämisvaikeudet, joita esiin-

tyi 40,7 %:lla sekä toistelu, jota esiintyi 61,6 %:lla (Kuvio 2). Toistelua esiintyi enene-

vissä määrin pitkälle edenneissä muistisairauksissa muistin heikentymisen vuoksi. Asu-

kas ei enää muistanut sanoneensa saman asian jo kertaalleen tai toisteli kuulemansa sanaa 

tai kysymystä. Automatisoituneita ilmauksia käytti 15,1 % ja sekavia puhui 40,7 % 

koehenkilöistä. Jonkin verran oli mainintoja myös puheen epäselvyydestä sekä siitä, että 

asukkaiden puheissa sanat eivät olleet aina asiayhteyteen sopivia. Myös levotonta huute-

lua oli usealla asukkaalla. Monissa kirjauksissa oli myös mainintoja seksuaalissävyttei-

sistä tai aggressiivisista puheista. Kirjausten mukaan myös vireystilalla oli vaikutusta pu-

heen tuoton vaikeuksien ilmenemiseen.  

 

 

 

Kuvio 2. Puheentuotossa esiintyvät vaikeudet. 
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Vain viidellä asukkaalla oli jokin todettu afasia, kun taas afaattisia piirteitä esiintyi kui-

tenkin kahdellatoista asukkaalla (14,0 %). Ainoastaan yksi asukkaista oli saanut diagnoo-

sin, jossa oli määritelty, minkä tyyppinen afasia hänellä on (globaaliafasia). Muiden tie-

doissa afasiaa ei ollut sen tarkemmin määritelty. Kirjauksissa esille nousseita afaattis-

tyyppisiä oireita olivat esimerkiksi puheen epäselvyys, epäloogiset ja sekavat puheet, sa-

mojen fraasien toistelu. Lisäksi lyhyiden lauseiden käyttö, sananlöytämisvaikeudet, joi-

den vuoksi vaikea tuottaa puhetta, ”siansaksan” puhuminen, asioihin jumittuminen sekä 

3. persoonan käyttö itsestään puhuessa nousivat esille.  

 

 

4.2.1 Yleisimmät kommunikointivaikeuksien aiheuttajat  

 

Aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat selittävät suurimman osan asukkailla esiintyvistä 

afaattisista piirteistä. Niistä kahdestatoista asukkaasta, joilla esiintyi afaattisia piirteitä, 

vain yhdellä asukkaalla ei ollut mitään päällekkäisiä sairauksia aivoverenkiertohäiriön 

lisäksi (Taulukko 9). Yleisimmin näillä asukkailla, joilla afaattisia piirteitä esiintyi, oli 

sekä muistisairaus että aivoverenkiertohäiriö. Lisäksi näistä kolmella asukkaalla esiintyi 

myös masennusta, vain yhdellä asukkaalla oli lisäksi kuulovamma. Neljällä asukkaalla 

afaattisia piirteitä aiheutti aivovamma, jota esiintyi muistisairauden kanssa päällekkäin. 

Aivoverenkiertohäiriöitä ja aivovammoja oli yhteensä 33,7 %:lla asukkaista, jolloin kai-

killa aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman sairastaneista asukkaista ei kuitenkaan afaat-

tisia piirteitä esiintynyt.  
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Taulukko 9. Asukkailla esiintyvät sairaudet, jotka aiheuttivat afaattisia piirteitä.  

Asukkaan numero Afaattisia piirteitä aiheuttavat sairaudet 

5 Muistisairaus, aivoverenkiertohäiriö 

15 Muistisairaus, kuulovamma, aivoverenkiertohäiriö 

20 Muistisairaus, aivoverenkiertohäiriö 

23 Muistisairaus, masennus 

27 Muistisairaus, aivoverenkiertohäiriö, masennus 

30 Epilepsia, Wernicken Enkefalopatia, silmien liikehäiriö 

31 Muistisairaus, aivoverenkiertohäiriö, aivovamma 

32 Kuulovamma, aivoverenkiertohäiriö, masennus, COPD, aivovamma 

33 Muistisairaus, aivoverenkiertohäiriö, poissaolokohtauksia 

57 Aivoverenkiertohäiriö 

65 Muistisairaus, aivovamma 

84 Muistisairaus, aivovamma 

 

 

Muistisairauksien vaikutusta kommunikointiin tarkasteltiin MMSE-pisteiden avulla. Tu-

losten mukaan alhaisemmat MMSE-pisteet heikensivät asukkaan aikaan ja paikkaan 

orientoitumista sekä kykyä kommunikoida tarkoituksenmukaisin lausein (Taulukko 10). 

Khiin neliö -testin  mukaan aikaan ja paikkaan orientoitumisen p-arvo oli 0,007, jolloin 

tulos on tilastollisesti merkittävä (p-arvo < 0,05). Saman suuntainen tulos oli myös 

tarkoituksenmukaisin lausein kommunikoinnin kanssa, jonka p-arvo oli 0,002. Toisaalta 

taas puheessa esiintyvien sananlöytämisvaikeuksien, toistelun sekä sekavien puheiden ja 

alhaisten MMSE-tulosten välillä ei havaittu tilastollisesti merkittävää yhteyttä (p-arvo 

kaikissa > 0,05). Muiden tarkasteltavien kommunikaation alueiden kohdalla Khiin neliö 

-testin tuottamien tulosten käyttö ei ollut mahdollista testin luotettavuuden kärsiessä liian 

pienien odotusarvojen vuoksi. Taulukosta 10 on kuitenkin selvästi havaittavissa, että alle 

12 pistettä MMSE-testissä saaneilla asukkailla oli enemmän vaikeuksia niin yksinker-

taisten kuin monimutkaisten ohjeiden ymmärtämisessä sekä arjen toimintoihin liittyvän 

puheen ymmärtämisessä.  
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Taulukko 10. Kommunikointiongelmien esiintyvyys MMSE-pisteiden mukaisesti jaoteltuina.  

 MMSE < 12 MMSE ≥ 12 

 Kyllä Ei Vaihtelevasti Kyllä Ei Vaihtelevasti 

Ongelmia puheen ymmärtämi-

sessä 

21 1  22 10  

Ymmärtää monimutkaisia ohjeita 2 19 1 13 16 3 

Ymmärtää yksinkertaisia ohjeita 13 1 8 28 0 4 

Ymmärtää arjen toimintoihin liit-

tyvää puhetta 

13 5 4 28 2 2 

On aikaan ja paikkaan orientoitu-

nut 

1 18 3 8 13 11 

Ongelmia puheen tuotossa 21 1  28 4  

Kommunikoi tarkoituksenmukai-

sin lausein 

12 10  29 3  

Sananlöytämisvaikeuksia 8 14  10 22  

Toistelua 14 8  21 11  

Automatisoituneiden ilmausten 

käyttö 

3 19  1 31  

Puhuu sekavia 13 9  12 20  

 

 

4.3 Ikääntyneillä yleisimmin esiintyviä nielemisen vaikeuksia  

 

Nielemisvaikeuksien tarkastelussa otettiin huomioon myös syömiseen (oraaliseen esival-

misteluvaiheeseen) liittyvät vaikeudet. Vain 26,7 %:lla asukkaista oli todettu nielemis-

vaikeus (Kuvio 3). Tällöin asukkaan esitiedoissa oli maininta nielemisvaikeudesta. 

Kuitenkin 48,8 %:lla asukkaista ilmeni muita merkkejä nielemisvaikeuksista. Näitä olivat 

esimerkiksi maininnat aspiroinnista, vaikeudet ruokailun aloittamisessa sekä ohjeistuksen 

tai avun tarve ruokailussa tai nielemisprosessissa. Lisäksi ruokailun yhteydessä esiinty-

vää yskimistä oli 20,9 %:lla asukkaista, mutta toistuvia keuhkokuumeita oli ollut vain 

neljällä asukkaalla. Vain noin 8 % asukkaista kirjausten mukaan vältteli ruokaa. Ruoasta 

kieltäytyi usein 44,2 % ja vaihtelevasti 16, 3%. Useimmiten syynä ruoasta kieltäytymi-

seen olivat käytösoireet, pienentynyt ruokahalu tai ruokahaluttomuus sekä poissaolevuus 

tai pysähtyneisyys. Lisäksi monen muistisairaan asukkaan kirjauksissa mainittiin, että 

henkilö söisi mielellään vain jotain makeaa. Ongelmia lääkkeiden ottamisen kanssa il-

meni 58,1 %:lla koehenkilöistä usein, vaihtelevasti ongelmia ilmeni 3,5 %:lla asukkaista. 

Useimmiten ongelmat ilmenivät lääkevastaisuutena tai vaikeutena niellä etenkin isompia 
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lääkkeitä, jolloin lääkkeet jäävät vain suuhun pyörimään. Tällöin lääkkeet murskattiin, 

pyrittiin antamaan nestemäisenä tai lääkevastaisille sekoittamaan ne ruoan joukkoon.  

 

 

Kuvio 3. Asukkailla ilmenevät nielemisvaikeuksien oireet prosentteina.   

 

 

Ongelmia oraalisessa esivalmisteluvaiheessa ilmeni 33,7 %:lla asukkaista, kun taas 

ongelmia itse nielemisprosessissa esiintyi 30,2 %:lla. Osalla asukkaista ilmeni ongelmia 

näissä molemmissa vaiheissa. Oraalisen esivalmisteluvaiheen ongelmat näkyivät suun 

avaamattomuutena, vaikeutena asettaa ruoka suuhun, pureskelun hankaluutena sekä 

ruoan poskeen piilottamisena. Monen asukkaan kirjauksissa oli myös mainintoja hahmot-

tamisen vaikeuksista, jolloin asukas saattoi vain nostella ruokaa pöydälle, sekoittaa kai-

ken ruoan keskenään tai syödä sormin, jolloin henkilö ei enää hahmottanut ruokailuväli-

neiden tarkoitusta. Nielemisprosessissa esiintyvät vaikeudet näkyivät kirjauksissa mai-

nintoina siitä, kuinka asukas ei enää ymmärrä niellä eikä nieleminen onnistu enää välttä-

mättä verbaalisen palautteenkaan avulla.  

 

Soseruoka oli käytössä 32,6 %:lla asukkaista (Kuvio 4). Kirjauksissa oli myös mainittu, 

kuinka osa asukkaista syö muuten normaalirakenteista ruokaa, mutta esimerkiksi lihaa ei 

saa pureskeltua tai ruoan on oltava hyvin paloiteltua. Osalla asukkaista oli soseruoka 

omaisen toiveesta tai esimerkiksi heikentyneen yskimisrefleksin vuoksi. Sakeuttaja oli 
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kirjausten mukaan käytössä vain 10,5 %:lla asukkaista. 17,4 % asukkaista oli täysin syö-

tettäviä, kun taas itsenäisesti ruokansa söi 52,3 %. Osa näistä itsenäisesti syövistä henki-

löistä oli kuitenkin sellaisia, että heidän syömistään oli valvottava esimerkiksi ruokaha-

luttomuuden vuoksi. Vaihtelevasti itsenäisesti söi 22,1 % asukkaista. Tällöin kirjauksissa 

oli mainittu henkilön olevan syötettävä vuoteessa ollessaan tai tietynlaisten ruokien, esi-

merkiksi keittojen kanssa. Erityisvälineiden avulla itsenäisesti söi 8,1 % asukkaista. Täl-

löin henkilöllä oli käytössä esimerkiksi hahmotusongelmien vuoksi punainen lautanen tai 

mahdollisimman yksinkertaisesti katettu ruokapöytä, jolloin henkilön eteen tuotiin vain 

yksi ruoka kerrallaan (samaan aikaan ei tuotu esimerkiksi juomamukia ja ruokaa). Lisäksi 

asukkaalla saattoi olla käytössä esimerkiksi erityinen lusikka, nokkamuki tai pilli, jolloin 

hän kykeni syömään itsenäisesti. Aliravitsemusriskistä oli maininta 22,1 %:lla asukkaista.  

 

 

 

Kuvio 4. Koehenkilöiden nielemisongelmien vaikutukset syömiseen.  

 

 

4.3.1 Yleisimmät nielemisvaikeuksien aiheuttajat  

 

Aivoverenkiertohäiriöiden sekä aivovammojen yhteyttä nielemisvaikeuksiin selvitettiin 

Khiin neliö -testin avulla. Aivoverenkiertohäiriöillä ja todetulla nielemisvaikeudella sekä 

vaikeuksilla oraalisessa esivalmisteluvaiheessa havaittiin yhteys (Taulukko 11). 

Oraalisen esivalmisteluvaiheen p-arvo oli 0,037 ja todetun nielemisvaikeuden p-arvo 

0,019. Lisäksi ruokailun yhteydessä esiintyvä yskiminen ja itse nielemisprosessissa ilme-

nevät vaikeudet olivat yhteydessä aivoverenkiertohäiriöön yskimisen p-arvon ollessa 

0,052 ja nielemisprosessin 0,05. Ruoasta kieltäytymisellä sekä nielemisvaikeuksista 

kertovilla muilla merkeillä ei ollut yhteyttä aivoverenkiertohäiriöön. Lääkkeiden kanssa 

32.6

10.5
22.1

52.3

67.4

89.5
77.9

17.422.1

8.1

0

20

40

60

80

100

Soseruoka Sakeuttaja Aliravitsemusriski Syö itsenäisesti

%

Kyllä Ei Vaihtelevasti Erityisvälineillä



29 

 

ilmeneviin vaikeuksiin ei voitu Khiin neliö -testiä käyttää liian pienien odotusarvojen 

vuoksi.  

 

 

Taulukko 11. Aivoverenkiertohäiriöiden ja nielemisvaikeuksien välinen yhteys. 

 Aivoverenkiertohäiriö Ei aivoverenkiertohäiriötä 

  Kyllä Ei Kyllä Ei 

Asukkaalla todettu nielemisvaikeus 10 14 13 49 

Muita merkkejä nielemisvaikeudesta 13 11 29 33 

Yskimistä ruokailun yhteydessä 9 15 9 53 

Ruoasta kieltäytyminen 8 12 30 22 

Ongelmia lääkkeiden ottamisessa 15 8 35 25 

Ongelmia oraalisessa esivalmisteluvaiheessa 4 20 25 37 

Ongelmia nielemisprosessissa 11 13 15 47 

 

 

Aivovamman ja nielemisvaikeuksien yhteyksiä ei Khiin neliö -testin avulla pystytty mää-

rittämän. Syynä tähän olivat liian pienet odotusarvot, mikä johtuu aivovamman vähäisestä 

esiintyvyydestä asukkailla.  

 

MMSE-pistetuloksia käytettiin myös selvitettäessä nielemisen vaikeuksien ja muistisai-

rauksien etenemisen yhteyttä (Taulukko 12). Selvä yhteys alhaisemmilla MMSE-

pistetuloksilla oli ainoastaan oraalisessa esivalmistelu vaiheessa esiintyvien ongelmien 

kanssa (p-arvo 0,014). Monet tarkastelluista nielemisvaikeuksien piirteistä osoittivat juuri 

vastahypoteesin suuntaan (p-arvo > 0,05), jonka mukaan nielemisvaikeuksien piirteet ei-

vät olleet mitenkään riippuvaisia MMSE-pisteiden tuloksista. Näitä piirteitä olivat esi-

merkiksi todettu nielemisvaikeus, ruoasta kieltäytyminen, yskiminen, nielemisprosessin 

ongelmat sekä muut merkit nielemisvaikeuksista. 
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Taulukko 12. MMSE- pisteiden ja nielemisvaikeuksien yhteys 

 MMSE <12 MMSE ≥ 12 

 Kyllä Ei Vaihtelevasti Kyllä Ei Vaihtelevasti 

Asukkaalla todettu nielemisvaikeus 8 14  8 24  

Muita merkkejä nielemisvaikeudesta 12 10  14 18  

Yskimistä ruokailun yhteydessä 1 21  9 23  

Ruoasta kieltäytyminen 10 9 3 11 14 7 

Ongelmia lääkkeiden ottamisessa 17 5  12 18  

Ongelmia oraalisessa 

esivalmisteluvaiheessa 

12 10  7 25  

Ongelmia nielemisprosessissa 4 18  11 21  

  

 

4.4 Ikääntyneiden puheterapiapalvelut  

 

Tietoja kerättiin Palvelukoti Ruskahovin käyttämästä tietokannasta nimeltään 

Ruskakanta, jolloin tutkija näki vain tähän tietokantaan tehdyt kirjaukset. Tietokannassa 

oli vain neljän asukkaan kohdalla mainintoja aiemmin saaduista puheterapiapalveluista 

(Taulukko 13). Kukaan 86 tutkimukseen otetuista asukkaista ei ollut saanut puheterapiaa 

viimeisen kuuden kuukauden aikana tai muulloinkaan palvelukodissa asumisen aikana. 

Muutama asukas oli kuitenkin sairastunut aivoverenkiertohäiriöön palvelukodissa 

asumisen aikana, jolloin asukas on voinut käydä esimerkiksi puheterapeutin arvioinnissa 

terveyskeskus- tai sairaalahoitojakson aikana. Toisin sanoen puheterapiapalveluista ei siis 

ollut mainintaa kirjauksissa kuin neljän asukkaan kohdalla.  

 

Taulukko 13. Puheterapiaa saaneiden asukkaiden määrä.  

 

 

Jokainen näistä neljästä puheterapiaa saaneesta asukkaasta oli käynyt puheterapeutin ar-

vioinnissa tai puheterapiassa aivoinfarktin jälkeen. Yksi asukkaista oli saanut erityisen 

suulevyn nielemisongelmia helpottamaan kesällä 2016 aivoinfarktin jälkeen. Yksi asuk-

kaista oli saanut puheterapiaa ennen palvelukotiin muuttoa sekä saanut myös lähetteen 
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Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekkiin. Asukas oli käynyt Tikoteekissä jo 

palvelukodissa asuessaan vuonna 2016. Täältä hänelle oli myönnetty iPad kommunikoin-

nin tueksi, joka ei kyllä ole myöhemmin käyttöön yleistynyt, vaan toimii enemmänkin 

reissuvihon ominaisuudessa. Apuväline oli siis hänelle myönnetty, mutta tämän lisäksi 

asukas ei saanut puheterapiajaksoa. Kirjausten mukaan ”omaiset olisivat olleet valmiita 

omakustanteiseen puheterapiaan, mutta siitä huolimatta puheterapeuttia ei löytynyt”. 

Kaksi muuta puheterapiaa saaneista asukkaista olivat käyneet puheterapeutin arviossa vii-

meksi vuonna 2015 aivoinfarktinsa jälkeen. Heidän puheterapiajaksoistaan ei ollut kir-

jauksissa muuta mainintaa.  

 

 

4.4.1 Käytössä olevat kommunikoinnin- ja nielemisen apuvälineet  

Kahdelle asukkaalle oli myönnetty jokin erillinen kommunikoinnin- tai nielemisen apu-

väline. Toinen asukas oli saanut erillisen suulevyn nielemisongelmiin. Tätä hän ei 

kuitenkaan enää kirjausten mukaan aktiivisesti käyttänyt. Toinen asukas oli saanut 

kommunikointinsa tueksi aiemmin ”kyllä”- ja ”ei” -laput, nyt myöhemmin saanut myös 

iPadin kommunikoinnin avuksi. Kirjausten mukaan ”kyllä”- ja ”ei” -laput olivat 

säännöllisemmin käytössä kuin iPad. Viidellä asukkaalla oli kuitenkin käytössään 

erillinen puhalluspullo ja siihen liittyvät harjoitukset vähentämään limaisuutta. 

Kirjauksissa ei ollut mainintaa siitä, mistä puhalluspullo oli asukkaan käyttöön tullut.  

 

Kuulolaite oli myönnetty 11 asukkaalle (neljän asukkaan tiedoista ei löytynyt tietoa 

mahdollisesta kuulokojeesta, vaikka maininta kuulovammasta kuitenkin oli). Vain 

yhdellä asukkaalla oli ollut jonkinlainen kuulolaitekonsultaatio viimeisen kuuden 

kuukauden aikana. Tällöin asukkaan kuulolaite oli viety korjaukseen. Näistä 11 

kuulolaitteen omaavasta henkilöstä yhdeksän käytti kuulolaitettaan päivittäin. Nämä 

kaksi, joilla myönnetty kuulolaite ei ollut käytössä, eivät kirjausten mukaan suostuneet 

kuulolaitettaan käyttämään.  

 

Asukkaista 30:llä oli vielä omat hampaat suussa, 14 asukkaalla muutamia omia hampaita 

ja 10 asukkaan hampaista ei ollut mitään kirjauksia Ruskakannassa. Erilaisia hammas-

proteeseja oli 43:lla asukkaalla, joista 32:lla oli molemmat hammasproteesit, 8:lla vain 

toinen ja 3:lla osaproteesi. Hammasproteeseja käytti kuitenkin vain 32 asukasta, joista 
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yksi käytti proteesejaan vaihtelevasti. Syödessään hammasproteeseja käytti 31, joista yksi 

käytti proteeseja syödessään vaihtelevasti. Hammasproteesien yleisimmät käyttämättö-

myyden syyt olivat käytöstä kieltäytyminen tai hammasproteesien huono istuvuus (pro-

teesit olivat tulleet monelle liian isoiksi ikenien ohentumisen vuoksi, joten ne putosivat 

helposti suusta).  
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää palvelukodissa asuvien ikäänty-

neiden kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksien yleisyyttä sekä niiden taustatekijöitä. 

Lisäksi tutkielmalla kartoitettiin asukkaiden näihin vaikeuksiin saamia puheterapeuttisia 

kuntoutuspalveluita. Tavoitteena oli kartoittaa kommunikoinnin ja nielemisen vai-

keuksien piirteitä mahdollisimman kattavasti sekä tarkastella niiden taustalla olevia ylei-

simpiä syitä. Tutkimus toteutettiin kartoitustutkimuksena keräten tietoa Palvelutalo Rus-

kahovin potilastietokannasta erillisen tiedonkeruulomakkeen avulla.  

 

 

5.1 Ikääntyneillä yleisimmin esiintyvät kommunikoinnin vaikeudet 

 

Kommunikoinnin vaikeuksia tarkasteltiin puheen ymmärtämisen ja tuottamisen osa-alu-

eiden avulla. Yleisesti jonkinasteisia kommunikoinnin vaikeuksia esiintyi aineistossa yli 

90 %:lla asukkaista, joista vain yksi asukas ei kommunikoinut ollenkaan puheen avulla. 

Kommunikointivaikeuksien korkeaa esiintyvyyslukua voidaan perustella esimerkiksi 

asukkaiden hyvin vaihtelevalla toimintakyvyn tasolla. Palvelukotiin muuttaessaan asuk-

kaalla yleensä on jo jokin sairaus, minkä vuoksi hänen toimintakykynsä on alentunut 

huomattavasti. Palvelutalo Ruskahovissa asukkaalla on mahdollisuus saada tarpeen 

vaatiessa päätös saattohoidosta ja se voidaan toteuttaa palvelukodissa ilman, että asuk-

kaan tarvitsee enää muuttaa (esimerkiksi sairaalaan vuodeosastolle).  

 

Kommunikaatiovaikeuksien korkeaa esiintyvyyslukua voidaan selittää myös aikaan ja 

paikkaan orientoimattomuuden yleisyydellä palvelukodissa. Tulosten mukaan asukkaista 

vain viidennes oli täysin aikaan ja paikkaan orientoituneita, kun taas aikaan ja paikkaan 

orientoitumattomia oli hieman yli puolet. Aiemmista tutkimuksista esimerkiksi Örulvin 

(2010) tutkimus tukee käsitystä siitä, että aikaan ja paikkaan orientoitumisen heikentymi-

nen näkyy asukkaan sosiaalisessa kanssakäymisessä. Vandervoortin ym. (2013) tutki-

muksessa aikaan ja paikkaan orientoitumattomia palvelukotien asukkaista oli noin puolet, 

jolloin aikaan ja paikkaan orientoimattomuuden esiintyvyysluvut ovat hyvin samansuun-

taisia tutkimusten välillä.  
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Tulosten mukaan olemassa olevasta lukukyvystä oli maininta yhdellä neljäsosasta asuk-

kaista, vaikka Pekkalan (2010) mukaan kirjoitus- ja lukutaito säilyvät ennallaan hyvin 

pitkään ihmisen ikääntyessä. Voi olla, että useampi asukas kykenee vielä lukemaan, mutta 

asiasta ei ollut mainintaa asukkaan tiedoissa. Lisäksi osalla asukkaista mainittiin 

kirjauksissa erittäin huono näkö, jolloin voi olettaa asukkaan vielä mahdollisesti 

kykenevän lukemaan, jos vain näkisi kunnolla.  

 

 

5.1.1 Puheen ymmärtämisen vaikeudet 

 

Puheen ymmärtämisen vaikeuksien yleisyyttä (80 %:lla asukkaista jonkinasteisia vai-

keuksia) voidaan selittää asukkaiden sairauksilla (yleisimpiä olivat muistisairaudet, aivo-

verenkiertohäiriöt ja kuuloviat), joihin liittyy puheen ymmärtämisen vaikeuksia (mm. 

Lehtihalmes & Korpijaakko-Huuhka, 2010). Aiempia tutkimuksia puheen ymmärtämisen 

vaikeuksien yleisyydestä palvelukotien asukkailla ei ole tehty, mutta esimerkiksi 

muistisairauksien eri vaiheisiin liittyvistä puheen ymmärtämisen vaikeuksista löytyy 

tutkimuksia (esim. Kim & Bayles, 2007). Muistisairauksien ja aivoverenkiertohäiriöiden 

yhteyttä puheen ymmärtämisen vaikeuksiin käsitellään tarkemmin luvussa 5.1.3. 

 

Asukkaista noin kuudesosan puheen ymmärtämisen vaikeudet voidaan selittää kuulo-

vialla. Esimerkiksi Resnickin, Friesin ja Verbruggen (1997) tutkimuksen mukaan palve-

lukodin asukkaista ne, joilla oli huomattava tai vaikea-asteinen kuulovika, viettivät vä-

hemmän aikaa aktiviteeteissa ja heidän sosiaalinen vuorovaikutuksensa oli kuulovian 

vuoksi heikompaa. Myös Daltonin ym. (2003) tutkimuksessa yli puolet henkilöistä koki 

kuulovikansa aiheuttavan kommunikointivaikeuksia. Näistä tuloksista voidaan päätellä, 

että puheen ymmärtämisen vaikeus hankaloittaa palvelukodissa asuvien ikääntyneiden 

kommunikointia merkittävästi.  

 

 

5.1.2 Puheentuoton vaikeudet 

 

Palvelukodin asukkaiden puheentuoton vaikeuksien runsasta esiintyvyyttä (yli 90 % 

asukkaista) voidaan perustella asukkailla esiintyvillä sairauksilla, joihin liittyy 

puheentuoton vaikeuksia (esim. Laatu & Karrasch, 2006). Yleisimpien sairauksien, 
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muistisairauksien ja aivoverenkiertohäiriöiden, yhteyttä puheentuoton vaikeuksiin 

käsitellään tarkemmin luvussa 5.1.3. Asukkailla useimmiten esiintyviä puheen tuoton 

vaikeuksia olivat toistelu (hieman yli 60 %:lla asukkaista), sananlöytämisvaikeudet (noin 

40 %:lla), sekavat puheet (noin 40 %:lla) sekä automatisoituneiden ilmausten käyttö (15 

%:lla). Tietokannassa oli myös mainintoja levottomasta huutelusta ja seksuaalis-

sävytteisistä puheista. Myös Rolland ym. (2009) on tutkimuksessaan maininnut joidenkin 

palvelukotien asukkaiden käyttävän häiritsevää ääntelyä. Erilaisia käytösongelmia, kuten 

huutelua ja seksuaalissävytteisiä puheita, voidaan selittää muistisairauksien yleisyydellä 

palvelukodissa, sillä käytösongelmat ovat näissä sairauksissa hyvin yleisiä (Black, 

Muralee & Tampi, 2005).  

 

Aiempia tutkimuksia puheentuoton vaikeuksien yleisyydestä palvelukotien asukkailla ei 

tiettävästi ole tehty. Aiemmat tutkimukset puheen tuottamisen vaikeuksista keskittyvät 

yleisesti ikääntyneillä henkilöillä esiintyviin puheentuoton vaikeuksiin sekä eri 

sairauksissa ilmeneviin puheentuoton vaikeuksiin. Tutkimuksen esiintyvyysluvut 

vaikuttavat kuitenkin hyvin realistisilta, sillä kuten jo aiemmin todettiin, asukas voi asua 

Palvelukoti Ruskahovissa, vaikka olisikin jo saanut saattohoitopäätöksen. Tällöin 

palvelukodissa on myös asukkaita, joiden toimintakyky on jo todella heikkoa, joka näkyy 

myös puheentuoton vaikeuksien yleisyydessä.  

 

Vaikka ikääntyneillä ihmisillä ilmenee paljon eriasteisia puheentuoton vaikeuksia, pysty-

vät he kuitenkin useimmiten ilmaisemaan kipua jollain tavalla. Jos eivät puheella niin 

sitten ilmeillä, eleillä tai käytöksellään. Tätä päätelmää tukevat tämän tutkimuksen tulok-

set, joiden mukaan hieman yli 80 % asukkaista pystyy ilmaisemaan kipua puheen avulla. 

Samansuuntaisen tuloksen ovat saaneet tutkimuksessaan myös Closs, Barr, Briggs, Cash 

ja Seers (2004). Heidän tutkimuksessaan jopa kolmasosalla asukkaista oli pitkälle eden-

nyt kognitiivinen vaikeus, mutta he pystyivät silti verbaalisesti ilmaisemaan kipua. Toi-

saalta on huolestuttavaa, että lähes 20 %:a asukkaista ei pysty ilmaisemaan kipua puheel-

la. Silloin ollaan tilanteessa, jossa luotetaan paljon hoitohenkilökunnan tulkintoihin 

asukkaiden käytöksestä, eleistä ja olemuksesta.  

 

Vireystilan vaikutus kommunikointiin on havaittavissa niin nuorilla kuin myös aikuisilla 

ja ikääntyneillä. Väsyneenä esimerkiksi sanojen löytäminen sekä kompleksisen puheen 
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ymmärtäminen voi olla paljon hankalampaa kuin virkeänä. Kirjausten mukaan asukkai-

den vireystilalla oli vaikutusta siihen, millaisina ja kuinka vakavina puheentuoton vaikeu-

det ilmenivät. Myös Wingfieldin, McCoyn, Peellen, Tunin ja Coxin (2006) tutkimuksen 

mukaan puheen ymmärtämiseen tarvittavat huomiokyky ja yleinen vireystila saattavat 

ikääntymisen myötä heikentyä ja vaikeuttaa auditiivista prosessointia. Tämän tuloksen 

perusteella voidaan olettaa vireystilan vaikuttavan myös puheentuottoprosessiin. 

 

 

5.1.3 Yleisimmät kommunikointivaikeuksien aiheuttajat 

 

Tulosten mukaan yleisimpiä kommunikoinnin vaikeuksia aiheuttavia sairauksia olivat 

muistisairaudet (noin 90 %:lla asukkaista) sekä aivoverenkiertohäiriöt (noin 30 %:lla 

asukkaista). Aiemmissa tutkimuksissa nämä molemmat sairaudet esiintyvät palveluko-

tien asukkaiden yleisimpinä sairauksina. Erona tämän tutkielman tuloksiin ovat hieman 

pienemmät esiintyvyysluvut. Esimerkiksi Heikkilän ym. (2008) tutkimuksen mukaan 

aivoverenkiertohäiriö oli kolmanneksi yleisin diagnosoitu sairaus (18%) palvelukotien 

asukkailla, kun taas Karpin ym. (2006) tutkimuksessa vain 13 %:lla asukkaista oli 

esiintynyt aivoverenkiertohäiriötä. Muistisairaus diagnoosin saaneita asukkaita Karpin 

ym. (2006) tutkimuksessa esiintyi hieman yli 40 %, kun taas Heikkilän ym. (2008) kar-

toituksessa noin 60 %:lla oli todettu muistisairaus. Hieman suurempiin esiintyvyslukuihin 

voi liittyä muutamia eri syitä. Ensinnäkin muistisairauksien ja aivoverenkiertohäiriöiden 

riski kasvaa ihmisen ikääntyessä (mm. Viramo & Sulkava, 2010). On siis mahdollista, 

että asukas on tullut palvelukotiin jostain muusta syystä ja hänelle on myöhemmin 

ilmaantunut muistisairauden oireita tai mahdollisesti aivoverenkiertohäiriö. Lisäksi jo 

aiemmin esiin tullut Palvelutalo Ruskahovin saattohoitomahdollisuus voi selittää 

muistisairauksien ja aivoverenkiertohäiriöiden suurta esiintyvyyttä, jolloin asukkaiden 

toimintakyky ja sairaudet voivat olla hyvinkin vaihtelevia ja moninaisia elämän 

loppuvaiheessa. Päätelmää tukee myös tämän tutkimuksen tulos, jossa havaittiin asuk-

kaalla olevan usein aivoverenkiertohäiriön kanssa jokin toinen päällekkäinen sairaus. 
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Aivoverenkiertohäiriö ja afasia 

 

Afasian tyypillisimpiä aiheuttajia on todettu olevan aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat 

(Lehtihalmes & Korpijakko-Huuhka, 2010). Vaikka aivoverenkiertohäiriöitä esiintyikin 

melkein kolmasosalla asukkaista, afasia oli diagnosoitu vain viidellä asukkaalla. Kuiten-

kin jonkinlaisia afaattisia piirteitä esiintyi jopa kahdellatoista henkilöllä. Afasian mata-

lampaa esiintyvyyttä aivoverenkiertohäiriöiden yleisyyteen verrattuna voidaan perustella 

sillä, että kaikkiin aivoverenkiertohäiriöihin ei liity afasiaa. Lisäksi asukkaiden aivove-

renkiertohäiriöön sairastumisesta saattaa olla jo pitkäkin aika, jolloin mahdollinen afasia 

on saattanut parantua. Tätä johtopäätöstä tukee myös Pedersenin ym. (1995) tutkimus, 

jonka mukaan aivoverenkiertohäiriön seurauksena afasiaa esiintyi noin 20 %:lla koehen-

kilöistä vielä kuusi kuukautta sairastumisen jälkeen, jolloin 30 %:a koehenkilöistä oli pa-

rantunut afasiasta jo täysin.  

 

Tulosten mukaan vain yhden asukkaan afasiatyyppi oli erikseen määritelty globaaliksi 

afasiaksi. Afasiatyyppien diagnosoimisen puute voi selittyä muutamallakin eri tekijällä. 

Afasioissa tapahtuu paljon spontaania parantumista alun akuuttitilanteesta (Schlaug ym., 

2009), jolloin afasiatyyppi on ajan kuluessa saattanut muuttua eikä aikaisempi diagnoosi 

pidä enää paikkaansa. Toinen mahdollisuus on, että asukkaan muuttaessa palvelukotiin 

hoitaja ei ole saanut näin tarkkoja diagnooseja kirjatessaan uuden asukkaan tietoja 

Ruskakantaan. Kolmas mahdollisuus on, että afasiatyyppiä ei ole sairastuessa määritelty 

sen tarkemmin. Vähäisten puheterapiaresurssien vuoksi on mahdollista, että puhetera-

peutti on nähnyt asukkaan vain tämän sairastumisen akuuttivaiheessa, jolloin afasiatyypin 

määrittely ei ole välttämättä ollut järkevää akuutin tilanteen vuoksi.  

  

Palvelukodin asukkaista ainoastaan yksi henkilö ei kyennyt käyttämään puhetta kommu-

nikointiin, syynä tähän oli globaali afasia. Aiempia tutkimuksia puhekykyä kommuni-

koinnissaan käyttävien palvelukodin asukkaiden esiintyvyyksistä ei tiettävästi ole tehty, 

mutta esimerkiksi Clossin ym. (2004) tutkimuksessa hieman yli 80 % asukkaista pystyi 

ilmaisemaan kipua puheen avulla. Molempien tutkimusten tulokset ovat siis samansuun-

taisia ja viittaavat siihen, että on hyvin yleistä, että suurin osa palvelukodin asukkaista 

pystyy kommunikoimaan puheen avulla jonkin verran mahdollisesta afasiasta huolimatta.  
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Muistisairaudet, kognition alenema ja kommunikointi  

 

Yksi suurimmista kommunikointivaikeuksien taustatekijöistä on todettu olevan 

kognitiivisten toimntojen heikkeneminen (esim. Bayles & Tomoeda, 2013, s. 2–3). 

Lisäksi kognitiivisten toimintojen heikkenemistä aiheuttavissa muistisairauksissa 

esiintyvät kommunikoinnin vaikeudet ovat hyvin yleisiä (esim. Neary ym. 2005). 

Tulosten mukaan monilla asukkailla esiintyi ainakin yksi kognitiivisten toimintojen 

heikkenemistä aiheuttava sairaus (melkein 90 %:lla asukkaista jonkinasteinen 

muistisairaus), jolla voidaan perustella myös erilaisten kommunikoinnin vaikeuksien 

runsasta esiintyvyyttä (yli 90 %:lla kommunikoinnin vaikeuksia).  

 

Kognitiivisten toimintojen heikkenemisellä pystytään selittämään suuri osa (noin 75 %) 

puheen ymmärtämisen vaikeuksista. Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että pidemmälle 

edenneen muistisairauden tai kognitiivisten toimintojen heikkenemisen yhteydessä 

esiintyy enemmän puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeuksia kuin lievempien 

kognitiivisten toimintojen heikkenemisen yhteydessä. Ongelmia puheen ymmärtämisessä 

esiintyi niin lievempien kuin vaikeampien muistisairauksien yhteydessä, mutta erityisesti 

monimutkaisten ohjeiden ymmärtäminen oli haastavampaa vaikeammissa 

muistisairauksissa. Groberin ja Bangin (1995) tutkimuksen mukaan Alzheimerin tautia 

sairastavien henkilöiden puheen ymmärtäminen heikkeni silloin, kun ymmärtämisessä 

vaadittiin muistivarastojen käyttöä. Yksinkertaisten ohjeiden ja arkipuheen 

ymmärtämisprosessissa muistin käyttökapasiteetilla ei ole niin suurta roolia kuin 

monimutkaisten ohjeiden ymmärtämisessä. Tämän perusteella voidaan päätellä 

yksinkertaisten ohjeiden ja arkipuheen ymmärtämisen olevan helpompaa vielä 

pidemällekin edenneille muistisairaille henkilöille. Päätelmää tukee tulos, jonka mukaan 

yksinkertaisten ohjeiden ja arkipuheen ymmärtäminen oli useimmille asukkaille (yli 70 

%) vielä helppoa. Tulosten mukaan arjen toimintoihin liittyvää puhetta kuitenkin 

ymmärsivät paremmin henkilöt, joilla muistisairaus oli lievempi. Tulosta voisi selittää 

esimerkiksi sillä, että pidemmälle edenneissä muistisairauksissa sairastunut henkilö 

saattaa olla useammin desorientoitunut aikaan ja paikkaan kuin lievemmissä 

muistisairauksissa. Tällöin voisi ajatella arkipuheen ymmärtämisen olevan hankalampaa, 

kun ei kykene käyttämään kontekstuaalisia vihjeitä, jos ei oikein tiedä edes missä on ja 

miksi hänen kanssaan keskustellaan.  
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Tulosten mukaan etenkin tarkoituksen mukaisin lausein kommunikointi oli yhteydessä 

muistisairauden edenneisyyteen. Lisäksi sananlöytämisvaikeudet olivat hyvin yleisiä 

(noin 40 %:lla asukkaista). Tuloksia tukee Baylesin ja Tomoedan (1991) tutkimus, jossa 

he ovat todenneet sananlöytämisvaikeuksien olevan yksi ensimmäisenä ilmaantuvista 

muistisairauden oireista. Lisäksi Kimin ja Baylesin (1995) tutkimuksen mukaan pitkälle 

edenneissä muistisairauksissa henkilöiden on helpompi suoriutua sellaisista 

kommunikointitehtävistä, jotka ovat mahdollisimman lunnollisia tilanteita vastaavia 

(esim. tervehtiminen). Tästä voidaan päätellä, että automatisoituneet ilmaukset, kuten 

tervehtiminen, säilyvät ihmisen kommunikoinnissa hyvinkin pitkään, vaikka kielen 

käyttö yksinkertaistuu muistisairauden edetessä. Kokonaisuudessaan Ruskahovissa 

toteutettu tutkimus tukee aiempaa tietämystä pitkälle edenneisiin muistisairauksiin 

liittyvistä kommunikoinnin vaikeuksista (esim. Bayles & Tomoeda, 2013).  

 

 

5.2 Ikääntyneillä yleisimmin esiintyvät nielemisen vaikeudet 

 

Tulosten mukaan asukkaista noin 50 %:lla esiintyi joitain merkkejä nielemisvaikeudesta, 

vaikka vain alle 30 %:lla oli esitiedoissa maininta diagnosoidusta nielemisvaikeudesta. 

Aiempien tutkimusten (Nogueira & Reis, 2013; Numminen, 2002; Park ym., 2013) 

nielemisvaikeuksien esiintyvyysluvut palvelukodeissa ovat hyvin samankaltaisia (niele-

misvaikeuksia noin 50 %:lla asukkaista). Nielemisvaikeuksien diagnosoimattomuuden 

yleisyyttä palvelukodeissa tukee Kayser-Jonesin ja Pengillyn (1999) tekemä tutkimus, 

jonka mukaan vain viidesosa oli ollut aiemmin nielemisen arvioinnissa, vaikka noin 55 

%:lla asukkaista todettiin jonkinasteinen nielemisvaikeus. 

 

Nielemisvaikeuksien diagnosoimattomuudelle voi olla moniakin eri syitä. Asukkaiden 

nielemisvaikeus voi alkaa huomaamatta, jolloin nielemisvaikeuksien ilmetessä 

asukkaalla saatetaan alkaa heti kokeilla erilaisia keinoja nielemisen helpottamiseksi 

(esim. parempi istuma-asento, ruokailussa avustaminen, ruokajuomaksi ohuen maidon si-

jasta paksumpaa piimää). Tällöin nielemisvaikeuksien huomioiminen näkyy ensin käy-

tännön toiminnassa ja myöhemmin vasta asukkaan esitiedoissa Ruskakannassa. Toinen 

syy diagnosoitujen nielemisvaikeuksien harvinaisuudelle voi olla myös esitietojen 

päivittämättömyys. Päivät ovat hoitajilla niin kiireisiä, ettei aina heti ole välttämättä mah-
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dollista edes päivittää esitietoja. Kolmanneksi lääkäri käy palvelukodissa vain kerran vii-

kossa, jolloin lievempien nielemisvaikeuksien huomioiminen arjessa on käytännöllisem-

pää kuin lääkärin diagnosoinnin ja ohjeistuksen odottaminen. Lisäksi puheterapeutti ei 

ollut kirjausten mukaan käynyt kertaakaan palvelukodissa asukkaiden luona, joten niele-

misen arviointiin puheterapeutin apua ei ole hyödynnetty. 

 

 

Nielemis-  ja syömisvaikeuksien oireet 

 

Yleisimpiä nielemisvaikeuksista kertovia oireita olivat ongelmat lääkkeiden ottamisessa 

(noin 60 %) sekä ruokailun yhteydessä esiintyvä yskiminen (20 %). Myös aiemmissa tut-

kimuksissa sekä yskimisen (Spiegel ym., 2006) että lääkkeiden nielemisvaikeuksien 

(Carnaby-Mann & Crary, 2005) on todettu olevan yleisimpiä nielemisvaikeuksista kerto-

via oireita. Toistuvien keuhkokuumeiden harvinaisuus (vain neljällä asukkaalla) kertoo 

hoitajien hyvästä nielemisvaikeuksien huomioimisesta. Keuhkokuumeiden esiintyvyys 

palvelukodeissa oli samaa luokkaa myös Hollaar ym. (2017) tutkimuksen mukaan, vaikka 

Spiegelin ym. (2006) mukaan nielemisvaikeuksista aiheutunut keuhkokuume onkin hyvin 

yleinen kuolinsyy palvelukotien asukkailla. 

 

Tulosten mukaan asukkaiden nielemisvaikeudet jakautuivat siten, että oraalisen esival-

misteluvaiheen ongelmia oli hieman enemmän (yli 30 %) kuin nielemisprosessissa ilme-

neviä ongelmia (30 %). Osalla asukkaista ongelmia esiintyi kuitenkin näissä molemmissa 

nielemisen vaiheissa. Kaikilla asukkailla ei ollut mainintaa nielemisvaikeuksien oireku-

vasta, jolloin ei oikein ollut mahdollista päätellä missä nielemisen vaiheessa ongelma  

sijaitsee. Osa nielemisprosessissa esiintyvistä vaikeuksista voidaan selittää normaaliin 

ikääntymiseen liittyvällä nielemisrefleksin hidastumisella (Crary & Groher, 2003, s. 30–

31). Suurin osa oraalisen esivalmisteluvaiheen ja nielemisprosessin ongelmista voidaan 

kuitenkin selittää asukkailla yleisimmin esiintyvillä sairauksilla, kuten muistisairauksilla 

ja aivoverenkiertohäiriöillä. Näistä yleisimpien sairauksien yhteydestä nielemis-

vaikeuksiin lisää luvussa 5.2.1.  

 

Syömisen vaikeuksista kertovia oireita olivat muun muassa ruoasta kieltäytymisen ylei-

syys, sillä noin 45 % asukkaista kieltäytyi ruoasta usein. Useimmiten syinä ruoasta kiel-
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täytymiselle olivat asukkaiden sairauksien aiheuttamat käytösoireet, pienentynyt ruoka-

halu tai ruokahaluttomuus. Lisäksi pitkälle edenneen kognition aleneman vuoksi erään-

lainen poissaolevuus ja pysähtyneisyys vaikeuttivat syömistä. Rollandin ym. (2009) tut-

kimuksen mukaan ruoasta kieltäytyi vain alle 10 % palvelukodin asukkaista. Ruoasta 

kieltäytymisen ja erilaisten syömisen ongelmien ollessa hyvin yleisiä erilaisissa kognition 

alenemissa ja erityisesti muistisairauksissa (Cipriani, Carlesi, Lucetti, Danti & Nuti, 

2016), voidaan ruoasta kieltäytymisen yleisyyttä palvelukodin asukkailla perustella muis-

tisairauksien yleisyydellä. Tulosten eriävyyttä voidaan näiden tietojen pohjalta perustella 

Rollandin ym. (2009) tutkimuksen huomattavasti pienemmällä muistisairaus diagnoosin 

saaneiden potilaiden määrällä (muistisairaita vain hieman yli 40 % asukkaista, kun taas 

tässä tutkimuksessa muistisairaita melkein 90 %). 

 

Tulosten mukaan Palvelutalo Ruskahovissa oli itsenäisesti syöviä asukkaita hieman yli 

puolet, kun taas täysin syötettäviä oli vajaa 20 %:a asukkaista. Rollandin ym. (2009) tut-

kimuksen tulokset olivat täysin samansuuntaisia. Ruskahovissa melkein kymmenesosa 

asukkaista tarvitsi itsenäisen syömisen onnistumiseksi erilaisia erityisvälineitä, jotka hel-

pottivat ruoan hahmottamista, suuhun asettamista tai nielemistä. Erityisvälineet auttoivat 

asukkaita syömään mahdollisimman pitkään itsenäisesti, sillä ruokailutilanteilla ja erityi-

sesti mahdollisuudella itsenäiseen syömiseen on suuri merkitys jokaiselle ihmiselle.  

 

Aiempien tutkimusten mukaan nielemisvaikeudet ovat yksi iso tekijä palvelukotien asuk-

kaiden aliravitsemusriskiin (esim. Hollaar ym., 2017). Spiegelin ym. (2006) arvion 

mukaan vähintään kolmasosan palvelukotien asukkaista voidaan sanoa olevan 

nielemisvaikeuksien vuoksi aliravitsemustilassa. Tämän tutkimuksen mukaan noin 

viidesosalla Ruskahovin asukkaista oli havaittu riski aliravitsemukseen. Luku on hieman 

pienempi kuin Verbrugghen ym. (2013) tutkimuksessa. Tästä voidaan päätellä, että 

Palvelutalo Ruskahovissa on tunnistettu nielemisvaikeudet hyvin ja asukkaiden energian 

saantiin on kiinnitetty huomiota.  

 

Soseruoka oli käytössä noin kolmasosalla asukkaista, vaikka jopa 50 %:lla asukkaista 

esiintyi jonkinasteisia nielemisvaikeuksia. Soseruoan käytön yleisyydestä palvelukodin 

asukkailla samansuuntaisia tuloksia oli saanut Park ym. (2013), joiden tutkimuksen mu-

kaan noin 80 % asukkaista pystyi vielä syömään normaalirakenteista ruokaa. Tulosta voi-
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daan perustella nielemisvaikeuden eri vaikeusasteilla. Kaikilla asukkailla nielemisvai-

keus ei varmasti ollut niin vakava, että olisi siihen soseruokaa edes tarvinnut. Kirjauksissa 

oli mainintoja siitä, kuinka osa asukkaista syö muuten normaalirakenteista ruokaa, mutta 

ei esimerkiksi pureskele lihaa tai ruoan on oltava hyvin paloiteltua. Kirjausten mukaan 

sakeuttaja oli käytössä vain kymmenesosalla asukkaista. Voi kuitenkin olla, että 

sakeuttaja oli käytössä useammalla asukkaalla, mutta sitä ei vain ollut huomattu kirjata 

tietokantaan. Tätä päätelmää voi perustella sillä, että työkokemuksesta tiedän jokaisen 

kerroksen keittiön seinällä olevan tiedot asukkaiden erityisruokavalioista (esim. lak-

toositon, soseruoka, kylmä ruoka, sakeuttaja). Tieto saattaa siis lukea seinällä, mutta sitä 

ei vain ole kirjattu tietokantaan. 

 

 

5.2.1 Yleisimmät nielemisvaikeuksien aiheuttajat 

 

Aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat ja nielemisvaikeus 

 

Aivoverenkiertohäiriön ja todetun nielemisvaikeuden välillä havaittiin yhteys. Tulosta tu-

kee niin Spiegelin ym. (2006) kuin myös Pedersenin ym. (1995) havainnot nielemisvai-

keuksien yleisyydestä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen. Lisäksi aivoverenkiertohäiriöön 

sairastuneen henkilön hoitoon kuuluu mahdollisen nielemisvaikeuden arviointi. Tämän 

vuoksi todettuja nielemisvaikeuksia esiintyy paljon enemmän aivoverenkiertohäiriöön 

sairastuneilla palvelukodin asukkailla kuin esimerkiksi asukkailla, joilla on muistisairaus.  

 

Myös oraalisen esivalmisteluvaiheen ja aivoverenkiertohäiriön välillä oli yhteys. Yh-

teyttä voidaan selittää aivoverenkiertohäiriön jälkeen usein esiintyvillä toispuolioireilla, 

jolloin esimerkiksi sairastuneen toinen suupieli saattaa roikkua, kehon toinen puoli olla 

täysin halvaantunut tai heikosti toimiva. Tällöin oraaliseen esivalmisteluvaiheeseen 

kuuluvat ruoan suuhun asettaminen, pureskelu ja boluksen työntäminen nielua kohti 

saattavat olla haastavia. Tätä päätelmää tukee toispuolioireiden yleisyys Palvelutalo 

Ruskahovin asukkailla (noin 7 %:lla) sekä aiempi tutkimustieto. Esimerkiksi Wood-

Dauphineen ja Kwakkelin (2005) artikkelin mukaan erilaiset motoriset oireet ovat hyvin 

yleisiä aivoverenkiertohäiriön jälkeen.  
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Myös aivoverenkiertohäiriön ja syömisen yhteydessä esiintyvän yskimisen sekä niele-

misprosessin vaikeuksien välillä havaittiin yhteys. Yskiminen viittaa useimmiten 

mahdolliseen aspiraatioon ja aspiroinnin onkin todettu olevan hyvin yleinen ongelma 

aivoverenkiertohäiriön jälkeen (Spiegel ym., 2006). Spiegelin ym. (2006) mukaan 

aivoverenkiertohäiriöstä johtuvat erilaiset sensoriset ja motoriset vaikeudet (esimerkiksi 

toispuolioireet) voivat aiheuttaa nielemistoimintojen häiriintymistä. Tällöin esimerkiksi 

osa sairastuneen henkilön suun ja nielun lihaksista saattaa olla halvaantuneita, jolloin 

nieleminen on hyvin hankalaa. Vaikka nielemisrefleksi laukeaisi, saattaa ruoka ja juoma 

johtua helposti henkitorveen, jonka seurauksena voi esiintyä yskimistä ja mahdollista 

aspirointia. Pedersenin ym. (1995) tutkimuksen mukaan nielemisvaikeudet ovat hyvin 

yleisiä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen, joten myös tällä aiemmalla tutkimustiedolla 

voidaan selittää tutkimuksessa havaittua yhteyttä aivoverenkiertohäiriöiden ja 

nielemisprosessin vaikeuksien välillä.  

 

Tulosten mukaan ruoasta kieltäytymisellä ja nielemisvaikeuksista kertovilla muilla mer-

keillä ei ollut yhteyttä aivoverenkiertohäiriöön. Tämän voidaan päätellä johtuvan siitä, 

että nämä oireet ilmenevät mahdollisesti useammin muiden sairauksien, kuten muistisai-

rauksien, yhteydessä.  

 

 

Muistisairaudet ja nielemisvaikeus 

 

Pitkälle edenneellä muistisairaudella havaittiin olevan yhteys ainoastaan oraalisessa esi-

valmisteluvaiheessa esiintyvien vaikeuksien kanssa. Tätä tulosta tukee Logemannin 

(1998) kirjan tieto sekä Röslerin ym. (2015) tutkimuksen tulos syömistoimintojen aprak-

sian liittymisestä pitkälle edenneisiin muistisairauksiin. Tällöin ikääntynyt ei enää tiedä 

mitä suussaan olevalle ruoalle tulisi tehdä, eli toisin sanoen ei osaa enää niellä ruokaa, 

vaikka nielemisrefleksin toiminnassa ei olisikaan mitään vikaa. Myös Slaughter, 

Eliasziw, Morgan ja Drummon (2011) ovat todenneet, että palvelukodin asukkaiden 

syömisongelmista noin puolet johtuu muistisairauksista. Lisäksi Feinbergin ym. (1992) 

tutkimuksen mukaan vain seitsemällä prosentilla pitkäaikaissairaanhoidossa olevista 

muistisairaista ei esiintynyt ollenkaan nielemisvaikeuksia.  
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Muiden nielemisvaikeuden piirteiden ja muistisairauksien välillä ei havaittu merkittävää 

yhteyttä. Tämä voi johtua siitä, että yleisimmin muistisairauksissa esiintyvät nielemisvai-

keudet ovat jo aiemmin kuvattuja oraalisen esivalmisteluvaiheen, syömiseen orientoitu-

misen ja hahmottamisen ongelmia. Selityksenä voi olla myös muistisairauksien vähäinen 

esiintyminen asukkaan ainoana diagnosoituna sairautena (vain 20 %:lla ainoastaan muis-

tisairaus, eikä mitään päällekkäissairautta), jolloin muut päällekkäissairaudet saattavat ai-

heuttaa suurempia nielemisvaikeuksia kuin muistisairaus.  

 

 

5.3 Ikääntyneiden puheterapiapalvelut 

 

Muun muassa Aivoliiton tiedotteen mukaan (28.9.2017) puheterapiaresurssit ovat Suo-

messa riittämättömät. Tästä puheterapeuttipulasta kärsivät kuntoutusta tarvitsevien lasten 

lisäksi etenkin ikääntyneet henkilöt. Ikääntyneiden henkilöiden puheterapeuttisen kun-

toutuksen puute näkyy myös tutkimuksen tuloksissa, sillä vain neljän asukkaan pape-

reissa oli jokin maininta puheterapeutin arviosta tai kuntoutuksesta. Näidenkin puhetera-

piaa saaneiden asukkaiden terapia oli toteutunut aivoverenkiertohäiriöön sairastumisen 

jälkeen. Muistisairauksien yhteydessä esiintyviin kommunikaatiovaikeuksiin ei ollut ku-

kaan asukkaista saanut puheterapiaa. Aiempien tutkimusten mukaan sekä aivoverenkier-

tohäiriöiden että muistisairauksien puheterapeuttisesta kuntoutuksesta on todettu olevan 

hyötyä (Eggenberg ym., 2013; Sakai & Momosaki, 2016), joten tämä puhe-

terapiaresurssien riittämättömyys on erittäin harmillista. Ikääntyneiden henkilöiden ja eri-

tyisesti henkilöiden, joilla on muistisairaus, puheterapiaresurssien riittämättömyys on 

noussut esille myös aiemmissa tutkimuksissa (Kohonen, 2014; Lonka, 2000). 

 

Puheterapeuttisen kuntoutuksen olemattomuudelle palvelukodissa on myös olemassa 

muita syitä, vaikka suurimpana näistä kuitenkin näyttäytyy etenkin Porissa vallitseva pu-

heterapeuttipula. Voi olla hyvinkin mahdollista, että ikääntynyt henkilö tai omaiset eivät 

näe mitään tarvetta puheterapialle, jolloin kuntoutusta ei ole edes järkevä aloittaa heikon 

motivoitumisen vuoksi. Usein ikääntyneiden henkilöiden kanssa kuntoutus toteutuu epä-

suorana terapiana (Bayles & Tomoeda, 2013), jolloin pääpaino kuntoutuksessa on ikään-

tyneen henkilön lähiympäristössä. Tämä kuntoutusmuoto voisi olla hyödyllinen myös 

palvelukodeissa, jolloin puheterapialla pyrittäisiin lisäämään hoitajien ja omaisten ym-
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märrystä sekä osaamista asukkaiden erilaisten kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuk-

sien tukemisessa. Lisäksi puheterapian avulla voitaisiin tuoda asukkaiden jokapäiväiseen 

elämään joitain ikääntyneille henkilöille sopivia apuvälineitä kommunikoinnin tuke-

miseksi (Fried-Oken ym., 2012). Ihanteellinen tilanne palvelukodissa olisi, että samalla 

kun jokaiselle asukkaalle tehdään palvelukotiin muuttaessa fyysisen toimintakyvyn arvi-

ointi fysioterapeutin toimesta, tehtäisiin asukkaalle myös puheterapeutin arviointi kom-

munikoinnin ja nielemisen osalta. Tällöin jokaisen asukkaan henkilökohtainen kommu-

nikoinnin ja nielemisen taso olisi tiedossa, jolloin voitaisiin arvioida kuntoutustarve sekä 

ohjeistaa henkilökuntaa ja omaisia. Tämä ihanteellinen tilanne tuskin ihan 

lähitulevaisuudessa on kuitenkaan mahdollista puheterapeuttien resurssipulan ja 

määrärahojen puuttumisen vuoksi. Todennäköisempi edistysaskel voisi olla se, että 

palvelukotien henkilökunnalle järjestettäisiin puheterapeutin pitämiä lisäkoulutuksia 

ikääntyneiden henkilöiden kommunnikoinnista ja nielemisestä sekä niiden tukemisesta 

palvelukodin arjessa toimintakyvyn heikentyessä.  

 

 

5.3.1 Käytössä olevat kommunikoinnin ja nielemisen apuvälineet  

 

Kuten jo aiemmin on todettu, ihmisen ikääntyessä erilaiset kommunikoinnin vaikeudet 

ovat hyvin yleisiä. Ikääntynyt saattaa tarvita jotain puhetta tukevaa tai korvaavaa 

kommunikointimenetelmää eli AAC-menetelmää kommunikointinsa tueksi (Segalman, 

2011). Palvelukodin asukkaiden AAC-apuvälineiden käytöstä ei tiettävästi ole aiempia 

tutkimuksia, mutta esimerkiksi Fried-Oken ym. (2012) ovat todenneet AAC-välineiden 

käytöstä olevan hyötyä muistisairaiden kanssa kommunikoidessa. AAC-välineiden 

käyttö oli tulosten mukaan hyvin vähäistä Palvelutalo Ruskahovissa, sillä vain kahdelle 

asukkaalle oli myönnetty jokin erillinen kommunikoinnin- tai nielemisen apuväline. 

Nämä apuvälineet eivät kuitenkaan olleet enää kovin aktiivisessa käytössä.  

 

Apuvälineiden vähäistä käyttöä palvelukodin asukkailla voidaan perustella muutamilla 

eri tekijöillä. Jo aikaisemmin todettu puheterapiaresurssien riittämättömyys näkyy ikään-

tyneiden henkilöiden ja etenkin palvelukodin asukkaiden saamissa puheterapiapalve-

luissa. Tätä päätelmää tukee myös yhden asukkaan tiedoissa ollut lause ”omaiset olisivat 

olleet valmiita omakustanteiseen puheterapiaan, mutta siitä huolimatta puheterapeuttia ei 
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löytynyt”. Puheterapiaresurssien vähyyden vuoksi moni AAC-menetelmistä hyötyvä asu-

kas jää ilman tarvitsemaansa apua ja tukea. Esimerkiksi Segalman (2011) nostaa artikke-

lissaan esille ikääntyneiden henkilöiden AAC-menetelmien käyttöön opastamisen kus-

tannustehottomuuden. Ikääntynyt henkilö kun käyttää AAC-laitettaan parhaimmillaankin 

muutaman vuoden, kun taas nuori AAC-laitteen käytön opastusta saava henkilö voi hyö-

tyä laitteestaan vuosikymmenten ajan. Tällöin yhteiskunta hyötyy enemmän vähäisten 

puheterapiaresurssien käyttämisestä nuoreen henkilöön.  

 

Tulosten mukaan kuulolaite oli myönnetty 11 asukkaalle, joista ainoastaan kaksi asukasta 

ei suostunut laitetta käyttämään ollenkaan. Aiempien tutkimusten mukaan myönnetyn 

kuulolaitteen käyttämättömyyden on todettu olevan melko yleistä ikääntyneiden henki-

löiden keskuudessa. Esimerkiksi Salosen (2013) tutkimuksen mukaan noin 10 % tutki-

mukseen osallistuneista ei käyttänyt kuulokojettaan ollenkaan. Yleisimpiä syitä kuuloko-

jeen käyttämättömyyteen mainittiin olevan muun muassa taustaäänten häiritsevyys, ko-

jeen käsittelyvaikeudet ja vinkuminen (Lonka, 2000; Salonen, 2013). Aiempien tutkimus-

ten kuulolaitteiden käyttämättömyysluvut saattavat olla suurempia sen vuoksi, että tutki-

muksien koehenkilöt eivät asuneet palvelukodeissa. Ikääntyneen henkilön asuessa vielä 

itsenäisesti kotonaan ei kukaan huolehdi hänen laittavan kuulolaitetta korvaansa, toisin 

kuin palvelukodissa asuessa hoitajat huolehtivat aamutoimien yhteydessä kuulolaitteen 

käytöstä. 

 

Erilaisten nielemisen ja syömisen vaikeuksien yhtenä tekijänä on todettu olevan huonot 

hampaat tai epäsopivat hammasproteesit (Crary & Groher, 2003, s. 30–31; Pu, Murry, 

Wong, Yiu & Chan, 2017). Tulosten mukaan jonkinlaisia hammasproteeseja käytti puolet 

asukkaista, joista vain yksi asukas kieltäytyi käyttämästä hammasproteesejaan toistuvasti. 

Jopa 35 %:lla palvelukodin asukkaista oli vielä omia hampaita eikä heillä ollut 

hammasproteeseja. Yleisimpiä syitä hammasproteesien käyttämättömyyteen olivat 

kieltäytyminen tai hammasproteesien huono istuvuus. Tästä voidaan päätellä, että huonot 

hampaat eivät aiheuta nielemisen tai syömisen vaikeuksia palvelukodissa, vaan 

nielemisvaikeuksien aiheuttajat piilevät muualla. 
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5.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tämän pro gradu -tutkielman aineisto kerättiin Porin Palvelutalo Ruskahovissa ja tutki-

mukseen osallistui palvelukodin 125 asukkaasta 86 asukasta. Tutkimus tehtiin kartoitus-

tutkimuksena, jolloin asukkaisiin ei oltu suorassa kontaktissa. Palvelukodin kerroksien 

hoitajat huolehtivat sisäänottokriteerien täyttymisestä heille toimitetun valintakriteerit si-

sältävän ohjeistuksen avulla (Liite 1). Tämä koehenkilöiden valintamenettely otettiin 

käyttöön, sillä kerroksessa työskentelevien hoitajien voidaan olettaa tuntevan asukkaat 

hyvin ja tietävän, keillä mahdollisia kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksia esiintyy.  

Tutkimuksen luotettavuutta olisi lisännyt, jos tutkija olisi ollut itse suorassa kontaktissa 

asukkaisiin arvioimalla kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksia. Asukkaiden 

valitseminen hoitohenkilökuntaa henkilökohtaisesti haastattelemalla olisi myös lisännyt 

luotettavuutta. Tällöin olisi varmistettu, että valintakriteerit todella toteutuvat samalla 

tavalla joka kerroksessa ja myös kirjaamaton tieto olisi noussut esille. Tämä olisi 

parantanut tutkimuksen yleistettävyyttä ja luotettavuutta. Nyt saattaa olla, että osa 

hoitajista on ymmärtänyt valintakriteerit eri tavalla. Tällöin he ovat saattaneet keskittyä 

esimerkiksi asukkaisiin, joilla on jo todettu kommunikoinnin tai nielemisen vaikeus, 

jolloin lievemmät vaikeudet ovat pudonneet aineistosta. Valintakriteerit olivat 

ohjeistuksessa kuitenkin melko väljät, jonka avulla aineistosta saatiin kattava. Paremman 

yleistettävyyden ja luotettavuuden tuloksille olisi kuitenkin saanut, jos tutkimuksessa 

olisi tutkittu kaikkien asukkaiden tiedot ilman erillisiä valintakriteerejä.  

 

Tutkimuksen luotettavuus saattaa kärsiä tutkimuksen toteuttamistavasta kartoitustutki-

muksena, jolloin kaikki tieto kerättiin hoitajien tekemistä kirjauksista Ruskakannasta. En-

sinnäkin kaikista asukkaista ei ollut yhtä kattavia kirjauksia, johon voi liittyä monia eri-

näisiä syitä. Asukas oli saattanut juuri vasta muuttaa taloon, jolloin tiedot olivat puutteel-

lisia. Mahdollista on myös, että toiset asukkaista jäävät vähemmälle huomiolle kuin toi-

set, esimerkiksi vain vähän apua tarvitsevat tai itsenäisesti liikkuvat asukkaat, jolloin 

heistä ei ole sen erityisemmin kirjattavaa. Lisäksi kirjauksiin oli melko harvalle kirjattu 

tarkemmin minkä tyyppisiä kommunikoinnin vaikeuksia asukkaalla esiintyy. Monella 

saattoi olla kirjauksissa maininta puheen epäselvyydestä, mutta ei sen tarkemmin mainittu 

millä tavoin puhe on epäselvää. Myöskään kaikilla asukkailla ei ollut mainintoja kaikista 

asioista (esimerkiksi kaikilla ei ollut mainintaa siitä, onko asukkaalla vielä omat hampaat 
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vai käyttääkö hän hammasproteeseja). Tämä saattaa johtua eri ihmisten erilaisista kirjaa-

mistyyleistä.  

 

Tämän pro gradu- tutkielman yleistettävyyttä lisää kattava koejoukko sekä ennalta mää-

rätyt valintakriteerit, jonka pohjalta asukkaat ovat tutkimukseen valikoituneet. Luotetta-

vuutta lisää tutkijan itse keräämä tieto Ruskakannasta, jolloin on pystytty huomioimaan 

kirjauksissa esille nousevia kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksia puheterapeutti-

sesta näkökulmasta.  

 

 

5.5 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tämä pro gradu -tutkielma antaa tietoa yhden palvelukodin asukkailla esiintyvien kom-

munikoinnin ja nielemisen vaikeuksien yleisyydestä sekä asukkaiden niihin saamista pu-

heterapiapalveluista. Nielemisen vaikeuksien yleisyyttä palvelukodin asukkailla on tut-

kittu jonkin verran maailmalla, mutta samanlaisia tutkimuksia kommunikoinnin vaikeuk-

sien yleisyydestä palvelukodin asukkailla ei ole tiettävästi tehty. Aiemmissa Suomen 

puheterapiaresursseja käsittelevissä tutkimuksissa on havaittu puheterapiaresurssien 

riittämättömyyttä etenkin ikääntyneiden henkilöiden puheterapiapalveluiden 

saatavuudessa.  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tulokset tukevat aiempaa tutkimustietoa palvelukodin asuk-

kailla esiintyvien nielemisvaikeuksien sekä eri sairauksiin liittyvien kommunikointivai-

keuksien yleisyydestä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin selkeää puheterapiaresurssien 

riittämättömyyttä palvelukodin asukkaiden keskuudessa, sillä puheterapeutti ei ollut vie-

raillut kirjausten mukaan yhdenkään asukkaan luona. Kommunikointivaikeuksien ollessa 

hyvin yleisiä palvelukodissa, olisi vaikeuksia tärkeä huomioida myös asukkaiden 

jokapäiväisessä hoidossa. Tämän perusteella voidaan päätellä, että puheterapeuteille riit-

täisi töitä myös palvelukotiympäristöissä. Palvelukodissa puheterapeutti voisi keskittyä 

kommunikointiympäristön muokkaamiseen, etenkin hoitajien ja omaisten 

ohjeistamiseen. Harvemmin asukkaan puheentuoton tai ymmärtämisen vaikeuksille 

voidaan enää esimerkiksi pitkälle edenneen kognition laskun vuoksi sen suurempia tehdä 

puheterapeuttisen kuntoutuksen avulla. Kommunikointiympäristön muokkaamisella sekä 
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kommunikoinnin apuvälineiden käyttöönottamisella voidaan tukea asukkaan 

kommunikointia paljon.  

 

Jatkotutkimuksia ajatellen tämän tutkimuksen kanssa samantyylinen kartoitustutkimus 

voitaisiin toteuttaa keräämällä tietoa haastattelemalla hoitajia tai tekemällä asukkaille 

erillinen kommunikaation ja nielemisen arviointi puheterapeutin toimesta. Esimerkiksi 

Kumlienin ja Axelssonin (2002) tutkimuksessa tarkasteltiin sekä asukkaiden 

potilastietoja että haastateltiin hoitajia asukkaiden syömisestä saamalla kattavampi arvio 

nielemistoiminnoista. Olisi mielenkiintoista vertailla eroavaisitko eri toteutustavoilla 

tehdyt tutkimukset ja tämä tutkimuksen tulos toisistaan merkittävästi. Nogueira ja Reis 

(2013) käyttivät tutkimuksessaan veden nielemistestin (3 ounce Water Swallow Test) 

lisäksi nielemisvaikeuksien itsearviota (Dysphagia Self-Test). Olisi myös mielen-

kiintoista tarkastella kommunikoinnissa ja nielemisessä kliinisesti havaittujen vai-

keuksien suhdetta asukkaan omaan arvioon kyseisistä vaikeuksista.  

 

Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, kuinka paljon palvelukodissa fysioterapeutin 

kanssa työskentelevä puheterapeutti voisi vaikuttaa hoitokäytänteisiin sekä hoitajien ja 

omaisten tietotaitoon kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksista. Vuosittain 

palvelukoteihin muuttaa kuitenkin todella paljon uusia asukkaita, jolloin tehtävien 

hoitosuunnitelmien määrä kasvaisi nopeasti todella suureksi. Toinen vaihtoehto 

kommunikoinnin ja nielemisen arvioinnin sekä kuntoutuksen kehittämiseksi 

palvelukotiympäristöissä voisi olla aiemmin esille nostettu ajatus hoitohenkilökunnalle 

pidettävästä lisäkoulutuksesta. Puheterapeutti voisi tuoda tietoa esimerkiksi siitä, miten 

erilaisia apuvälineitä voi hyödyntää palvelukodin arjessa asukkaiden kanssa 

kommunikoidessa. Olisi mielenkiintoista tehdä aiheesta seurantatutkimus, jossa 

tutkittaisiin miten hoitokäytänteet ja hoitajien toiminta muuttuvat koulutuksen jälkeen tai 

yleistyisivätkö uudet käytännöt palvelukodin arkeen esimerkiksi kuudessa kuukaudessa. 

Olisi mielenkiintoista nähdä miten nämä uudet käytänteet, esimerkiksi 

kuvakommunikoinnin aktiivinen käyttö jokaisen asiakkaan kanssa, vaikuttaisivat 

asukkaiden käyttäytymiseen ja kommunikointiin. Voisivatko asukkaatkin oppia ja 

aktivoitua hyödyntämään omassa kommunikoinnissan kuvia, jos niitä alettaisiin 

systemaattisesti käyttää arjessa kommunikoinnin tukena? Samantyylisen tutkimuksen 

ovat toteuttaneet Bourgeois, Dijkstra, Burgio ja Allen-Burge (2001). Tutkimuksessaan he 

ohjeistivat hoitajia käyttämään hoitotilanteissa ja arjen kommunikoinnin tukena kuvien 
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sijasta muistikirjaa. Tutkimuksen tulosten mukaan asukkaiden ja hoitajien väliset 

kommunikointitilanteet paranivat niin määrällisesti (keskustelut pitenivät, lauseiden 

piteneminen) kuin myös laadullisesti. 
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LIITE 1 

ASUKKAIDEN VALINTAKRITEERIT KOMMUNIKOINNIN JA 

NIELEMISVAIKEUKSIEN TUTKIMUKSEEN 

Asukas voidaan ottaa mukaan tutkimukseen, jos hänellä esiintyy jokin/joitain alla 

mainituista piirteistä:  

 

Kommunikoinnin vaikeuksia 

o todettu kommunikoinninvaikeus (afasia/apraksia eli tahdonalaisten 

puheliikkeiden tuoton vaikeus tms) 

o afaattistyyppisiä oireita, mutta ei todettua afasiaa (sananlöytämisvaikeuksia, 

katkeileva puhe, ymmärtämisen vaikeuksia, toistelua, automatisoituneiden 

ilmausten käyttöä, kommunikoi vain muutamilla lauseilla) 

o ääniongelmia (käheä, karhea, vuotoisen kuuloinen ääni tms.) 

o ei kommunikoi puheella (piirtää, käyttää eleitä, jokin kommunikoinnin apuväline 

käytössä) 

o tiettyihin sairauksiin liittyy myös kommunikoinnin vaikeuksia (muistisairaus, 

aivoverenkiertohäiriö, kuulovamma, aivovamma, Parkinsonin tauti, psykiatrinen 

sairaus kuten skitsofrenia tai masennus) 

 

Nielemisen vaikeuksia 

o yskimistä ruokailun yhteydessä 

o märkä/kostea ääni syömisen/juomisen yhteydessä 

o juominen nokkamukista 

o juominen pillin avustuksella 

o välttelee ruokaa/kieltäytyy ruoasta 

o toistuvia keuhkokuumeita 

o käytössä hammasproteesi/ ongelmia syömisessä hampaiden vuoksi 

o letkuruokinta (ei ruokaa enää suun kautta) 

o todettu nielemisvaikeus 

o käytössä modifioitu ruokavalio (esim. soseruoka, sakeuttaja) 

o tiettyihin sairauksiin liittyy myös nielemisen vaikeuksia (muistisairaus, 

aivoverenkiertohäiriö, kuulovamma, aivovamma, Parkinsonin tauti, psykiatrinen 

sairaus kuten skitsofrenia tai masennus) 

 

Lisäksi haluan tutkimuksella selvittää, kuinka suuri osa ikääntyneistä saa/on saanut 

puheterapiaa nyt/aikaisemmin vaikeuksiinsa. Jos näistä on siis tietoa, sellaiset asukkaat 

sopivat myös tutkimukseen, vaikka heillä ei näitä vaikeuksia enää esiintyisikään.  

 

KIITOS AVUSTANNE!  

Yhteistyöterveisin puheterapeuttiopiskelija Senni Mäkelä (0400 561 076) 
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LIITE 2 

    

TIEDONKERUULOMAKE    

    

Asukkaan ikä Asukkaan numero:    

<64      65-69       70- 74       75-79      80-84        85-89       >90     

    

SAIRAUDET Kyllä Ei Ei tietoa 

Muistisairaus (MMSE pisteet):                     ____________       

Muu merkintä muistin heikentymisestä, mikä? ___________      
_____________________________________________________    

    

Kuulovamma:        

Audiometrin tulokset (ei vauriota <25 dB, lievä 26-40 dB,        

kohtalainen 41-60 dB, huomattava 61-80 dB, vaikea > 80 dB)    

    

Käyttää kuulokojetta      
Pystyy osallistumaan kahden keskiseen keskusteluun      
Pystyy osallistumaan keskusteluun ryhmässä      
Käyttää huuliltalukua ymmärtämisen tukena (katsekontakti)      
Lähes kuuroutunut/todella huonokuuloinen      

    

Aivoverenkiertohäiriö      
Aivovamma      
Muu aivotapahtuma, mikä? _____________________________    

Hemiplegia/Pareesi      
Tetraplegia/Pareesi      

    

Parkinsonin tauti      

    

Psykiatrinen sairaus (skitsofrenia, masennus tms.)       

    

Jokin muu kommunikoinnin/nielemisen ongelmia aiheuttava      
sairaus, mikä? _________________________________________    

    

    

KOMMUNIKAATIOVAIKEUDET    

 Kyllä Ei  
Todettu afasia      

 Wernicken afasia (sujuva afasia)      
  Brocan afasia (sujumaton afasia)      
Jokin muu todettu afasia, mikä?      

_____________________________________________________    
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Afaattistyyppisiä oireita, mutta ei määritelty afasiatyyppiä      
Jos, niin mitä? _________________________________________    

______________________________________________________    

    

Ei todettua  afasiaa, mutta ongelmia:    

 Kyllä Ei  
Puheen ymmärtämisessä      
Ymmärtää arjen toimintoihin liittyvää puhetta      
Ymmärtää monimutkaisia ohjeita      
Ymmärtää yksinkertaisia ohjeita      
On aikaan ja paikkaan orientoitunut      

    

Puheen tuottamisessa      
Käyttää ääntä/puhetta ilmaistakseen itseään      
Sanoo "kyllä" ja "ei"      
Kommunikoi muutamilla sanoilla      
Kommunikoi tarkoituksenmukaisin lausein      
Sananlöytämisvaikeuksia      
Toistelua      
Automatisoituneiden ilmaistun käyttö (afasian tyylinen)      
Käyttää eleitä puheen tukena      

    

Ei käytä puhetta kommunikointiin, mutta kommunikoi eleillä    

(osoittaminen, pään nyökkääminen, kasvojen ilmeet)      

    

Kommunikoi kirjoittamalla/piirtämällä      
Kommunikoinnin apuväline käytössä, mikä?      
_____________________________________________________    

    

Ilmaisee kipua?       
Jos, niin miten? _______________________________________    

______________________________________________________    

    

    

PUHETERAPIA JA MUUT PALVELUT    

 Kyllä Ei Ei tietoa 

Asukas on käynyt puheterapeutin konsultaatiossa       

Konsultoinnin jälkeen annettu ohjeistusta osastolle/johtanut       

konkreettisiin toimenpiteisiin (esim. Apuvälineet)    

Asukas saanut puheterapiaa kommunikointiongelmiinsa       

Jos on, milloin? ________________________________________    

    

Saanut puheterapiaa viimeisen 6kk aikana       

Saanut puheterapiaa palvelukodissa olon aikana       

Viimeisin puheterapeutin arvio on tehty: _________________    
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Kommunikointiongelmiin myönnetty apuväline       

Jos on, mikä? __________________________________________    

Myönnetty apuväline käytössä       

    

Asukkaalle myönnetty kuulolaite       

Kuulolaite konsultaatio viimeisen 6kk aikana       

Kuulolaite käytössä (suostuuko käyttämään, onko hukassa..)       

    

    

NIELEMISVAIKEUDET    

 Kyllä Ei   
Asukkaalla todettu dysfagia (nielemisvaikeus)      
Asukkaalla yskimistä ruokailun yhteydessä      
Asukas välttelee ruokaa      
Asukas kieltäytyy ruoasta      
Muita merkkejä mahdollisista nielemisvaikeuksista      
Jos, niin mitä? _________________________________________    

_____________________________________________________    

    

Asukkaalla ollut toistuvia keuhkokuumeita      
Asukkaalla vielä omat hampaat/omia hampaita      
Asukkaalla hammasproteesi      
Käyttää hammasproteesia       
Käyttää hammasproteesia syödessä      

    

NIELEMISEN VAIKEUKSIEN LUOKITTELU    

Ongelmia oraalisessa esivalmisteluvaiheessa (ruoan       
asettaminen suuhun, oraaliset liikkeet; imeminen, pureskelu)   

Ongelmia itse nielemisprosessissa      
Letkuruokinta/ ei ruokaa suun kautta      

    

    

PUHETERAPIA JA MUUT PALVELUT Kyllä Ei  
Asukkaalla käytössä erityisdietti (esim. soseruoka)      
Asukkaalla käytössä sakeuttaja      
Asukkaalla käytössä nestelista, jota seurataan päivittäin      
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