
 

 

 

   
   Forssan seudun  
   hyvinvointikuntayhtymän  
   puheterapeutit: 

 
    Sara Jaakola 
    puh. 040 485 8785 
     
    
    Ritva Kannisto 
    puh. 040 673 4005 
    
              
    Heidi Lindholm 
    puh. 050 415 7620 
     
 
    Puhelinaika ma ja to klo 11–12 
 

   Puheterapeuttien osoite:  
   Pääterveysasema 
   Kujalankatu 3 
   30100 Forssa 
 
   ks. www.fshky.fi/Puheterapia    
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http://www.fshky.fi/Puheterapia


Puheterapia? Mistä on kyse? 
 
Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Puheterapia puolestaan on puheterapeutin antamaa lääkinnällis-

tä kuntoutusta. Puheterapiaan voidaan ohjautua/hakeutua mm. 

seuraavanlaisten pulmien vuoksi: 

 
 haasteet vuorovaikutuksessa 

 viivästynyt puheen ja kielen kehitys 

 kielen kehityksen erityisvaikeus 

 äännevirheet puheessa tai epäselvä puhe 

 suun motoriikan toiminnan haasteet 

 puheen sujuvuuden ongelmat, kuten änkytys 

 lukemisen ja/tai kirjoittamisen vaikeudet 

 kuulovamma 

 äänihäiriöt 

 syömisen/nielemisen vaikeudet 

 muut yksilölliset elimelliset tai kehitykselliset puheeseen 

ja/tai kieleen tai niiden kehitykseen vaikuttavat haasteet 

 
Puheterapiaan ohjautuminen 
 
Puheterapia alkaa useimmiten puheterapeuttisella arviolla. Pu-

heterapeutin arvioon voi ohjata esimerkiksi neuvolan terveyden-

hoitaja, lääkäri, varhaiskasvatuksen henkilökunta tai joku muu 

erityistyöntekijä. Myös vanhemmat itse voivat ottaa suoraan yh-

teyttä puheterapeuttiin. Arvioon voi sisältyä havainnointia tai ar-

viointia myös esimerkiksi lapsen päiväkotiryhmässä tai kotona. 

Arviokäynnin/-käyntien perusteella keskustellaan siitä, hyötyisikö 

lapsi tällä hetkellä puheterapiajaksosta, mahdollisesti ryhmä-

muotoisesta kuntoutuksesta, vai olisiko esimerkiksi harjoittelu 

kotona sopivin vaihtoehto. 

 

Yhdessä yhteistyöhön 
 

Puheterapian onnistumisen kannalta on yhteistyö lapsen arjen 

kannalta tärkeiden tahojen välillä olennaista. 

 

Puheterapia vaatii perheeltä sitoutumista. Perheen vastuul-

la on tuoda lapsi puheterapiaan sekä huolehtia kotiharjoittelus-

ta. Sairasta lasta ei saa tuoda puheterapeutin vastaanotolle. 

 

Yhteistyö lapsen päivähoitopaikan ja puhete-

rapian välillä voi olla monin tavoin hedelmällis-

tä. Lapsen pulmat eivät aina rajoitu pelkästään 

kielellisiin vaikeuksiin. Tuolloin myös eri tera-

piamuodot voivat tukea toisiaan ja yhteistyö 

muiden lapsen kanssa työskentelevien tera-

peuttien (esim. toiminta- tai fysioterapeutti, 

psykologi) kanssa on tärkeää. Lapsen asioissa 

voi toimia myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 

joka voi osaltaan olla tukemassa puheterapiankin tavoitteiden 

toteutumista. 

 

Puheterapeutit toivovat aina myös rakentavaa palautetta siitä, 

mitkä asiat juuri teidän perheenne on kokenut toimiviksi tai 

mahdollisesti hankaliksi. Kiitos palautteestasi jo etukäteen!  

 

 

 

 

 

 

 

Puheeseen ja kieleen liittyviä linkkejä  
löydettävissä FSHKY:n puheterapian  

nettisivuilta! 
www.fshky.fi  

 

http://www.fshky.fi/

