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LOGK-062 Lapsen kielen/puheenkehityksen häiriöihin liittyvä harjoittelu  

Edeltävissä opinnoissa opiskelijat ovat perehtyneet kuhunkin opintojaksoon liittyviin logopedisiin 

häiriöihin liittyvään teoriaan, arviointiin ja kuntoutukseen. He ovat nähneet videoilta puheterapeutin 

työskentelyä asiakkaan kanssa useilla eri opintojaksoilla ja simuloineet logopedista arviointia ja 

kuntoutusta. 

Opiskelijan edeltävät opinnot/osaaminen, mm. 

- Logopedian perusopinnot 

LOGK-151 Kuntoutuksen perusteet 

- LOGK-061 Puheterapeutin kliiniset taidot I 

o Opiskelija perehtyy opintojaksolla ohjauksen, puheterapiavuorovaikutuksen (mm. 

kolmiosainen vuorovaikutusrakenne) ja artikulaatioterapian perusteisiin sekä 

allianssin (yhteistyösuhteen) muodostamiseen ja sen merkitykseen puheterapian 

tehokkuuden kannalta.  

o Opintojaksolla simuloidaan puheterapiajakso, ja mukana on sekä asiakkaan että 

läheisen ohjausta.  

o Simulointiin sisältyy asiakashaastattelua, arviointia, tavoitteiden asettamista (esim. 

GAS), tavoitteisiin perustuvaa puheterapiakuntoutusta, puheterapiamateriaalien 

suunnittelua ja tekoa, käyntikirjausta ja oman työskentelyn ja vuorovaikutuksen 

havainnointia videolta. Kerrataan myös loppuarvion teko (tuttua opiskelijoille jo 

aiemmilta opintojaksoilta, kuten myös puheterapeutin eettiset ohjeet ym.). 

- LOGK-222 Motoriset ja rakenteellisista syistä johtuvat puhehäiriöt ja puheen sujuvuus 

- LOGK-223 Syömis- ja nielemistoimintojen häiriöt 

- LOGK-224 Ääni ja äänentuoton häiriöt 

- LOGK-231 Lasten ja nuorten kehitykselliset ja hankitut kielelliset häiriöt 

- LOGK-236 Logopedinen arviointi 

o Opiskelija perehtyy opintojaksolla sekä lasten että aikuisten arviointimenetelmiin, 

kuten testeihin, ja harjoittelee niiden käyttöä mm. opiskelijaparin kanssa. 

- LOGK-241 Monikielisyys ja -kulttuurisuus 

- LOGK-242 Puhetta tukeva ja korvaava viestintä 

- LOGK-233 Synnynnäiset ja hankitut kuulovammat (3. vuosikurssilla syys-lokakuussa) 

- Opiskelija on myös suorittanut opetussuunnitelman mukaiset lääketieteen, fonetiikan ja 

psykologian opinnot. 

 

LOGK-063 Aikuisen kielen/puheen häiriöihin liittyvä harjoittelu 

Opiskelijan edeltävät opinnot/osaaminen, mm. 

- Logopedian perusopinnot 

- LOGK-151 Kuntoutuksen perusteet 

- LOGK-061 Puheterapeutin kliiniset taidot I 



o Opiskelija perehtyy opintojaksolla ohjauksen, puheterapiavuorovaikutuksen (mm. 

kolmiosainen vuorovaikutusrakenne) ja artikulaatioterapian perusteisiin sekä 

allianssin (yhteistyösuhteen) muodostamiseen ja sen merkitykseen puheterapian 

tehokkuuden kannalta.  

o Opintojaksolla simuloidaan puheterapiajakso, ja mukana on sekä asiakkaan että 

läheisen ohjausta.  

o Simulointiin sisältyy asiakashaastattelua, arviointia, tavoitteiden asettamista (esim. 

GAS), tavoitteisiin perustuvaa puheterapiakuntoutusta ensimmäisestä viimeiseen 

käyntikertaan, puheterapiamateriaalien suunnittelua ja tekoa, kotiharjoitteiden 

ohjausta, käyntikirjausta ja oman työskentelyn ja vuorovaikutuksen havainnointia 

videolta. Kerrataan myös loppuarvion teko (tuttua opiskelijoille jo aiemmilta 

opintojaksoilta, kuten myös puheterapeutin eettiset ohjeet ym.). 

- LOGK-222 Motoriset ja rakenteellisista syistä johtuvat puhehäiriöt ja puheen sujuvuus 

- LOGK-223 Syömis- ja nielemistoimintojen häiriöt 

- LOGK-224 Ääni ja äänentuoton häiriöt 

- LOGK-236 Logopedinen arviointi 

o Opiskelija perehtyy opintojaksolla sekä lasten että aikuisten arviointimenetelmiin, 

kuten testeihin, ja harjoittelee niiden käyttöä mm. opiskelijaparin kanssa. 

- LOGK-234 Gerontologinen logopedia 

- LOGK-235 Afasia 

- LOGK-242 Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio 

- LOGK-233 Synnynnäiset ja hankitut kuulovammat (3. vuosikurssilla syys-lokakuussa) 

- Opiskelija on myös suorittanut opetussuunnitelman mukaiset lääketieteen, fonetiikan ja 

psykologian opinnot. 
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