
Mitä etäpuheterapia on?
Etäpuheterapia on yksi tapa järjestää puheterapiaa. Puheterapia on  
yhteistyötä lapsen, vanhemman ja puheterapeutin välillä, ja jokaiselle 
puheterapiassa käyvälle lapselle laaditaan yksilölliset kuntoutustavoitteet. 
Puheterapia on usein mahdollista järjestää joko osittain tai kokonaan 
etäpuheterapiana. Etäpuheterapiassa kuntoutus toteutuu etäyhteydellä 
tietokoneen tai mobiililaitteen avulla. Puheterapeutti ja vanhempi pohtivat 
yhdessä, soveltuuko etäpuheterapia lapsen kuntoutukseen.

Puhe

Kommunikointi

VuorovaikutusKielelliset taidot Ääni Lukeminen ja kirjoittaminen

Suun motorinen toiminta  Syöminen ja nieleminen

Mitä etäpuheterapiassa  
tehdään? 
Etäpuheterapiassa tehdään lähes 
samoja asioita kuin kasvokkaisessa 
puheterapiassa. Lasten puheterapiassa 
hyödynnetään erilaisia leikkejä ja 
pelejä, joiden avulla harjoitellaan 
kuntoutettavia osa-alueita. 
Etäpuheterapiassa puheterapeutti 
voi esimerkiksi seurata lapsen ja 
vanhemman yhteistä leikkihetkeä, 
antaa lapselle toiminnallisia tehtäviä 
ja ohjata vanhempaa lapsensa 
kehityksen tukemisessa. Vanhemman 
osallistuminen etäpuheterapiaan on 
erittäin tärkeää. 

Etäpuheterapiassa voidaan kuntouttaa  
muun muassa seuraavia asioita:



Mitä tarvitset  
etäpuheterapiaan?
• Nettiyhteyden 

• Tietokoneen tai mobiililaitteen, 
jossa on kamera ja mikrofoni 

• Mahdollisimman rauhallisen 
tilan ja ajan yhteiselle hetkelle

Puheterapeuttien kokemuksia etäpuheterapiasta:

“Etäterapia on ollut hieno kokemuksena. Semmonen 
uus kokemus. Ei oo tiennyt mistään mitään, mutta sitten 
tuli opittua uusia ohjelmia ja vaikka mitä.” 

“Ei tässä mitään huonoo sanottavaa ole. 
Sinä olet siellä ja yrität auttaa meitä ja lasta.”

“Vanhempien kanssa tulee luonteva yhteistyö 
ja opitut asiat on helpompi viedä heti käytäntöön, 
kun on nähnyt ja tehnyt niin jo terapiassa.” 

”Kaikkien kanssa mielestäni kannattaa kokeilla.” 
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Asiakkaiden kokemuksia etäpuheterapiasta:

Etäpuheterapian etuja 
• Kotiympäristössä harjoittelu  

helpottaa kuntoutettavien 
asioiden siirtymistä arkeen 

• Aikaa ei kulu paikasta  
toiseen siirtymiseen 

• Puheterapiaa ei tarvitse  
perua esimerkiksi matkan  
tai pienen nuhan takia 

• Puheterapia voi järjestyä  
myös paikkakunnalla,  
jossa ei ole puheterapeuttia


