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Kirjallisen yhteenvedon ohje 

LOGM-072 

Yleistä  
   

Opiskelija ja ohjaaja tapaavat (harjoittelupaikassa tai etäyhteydessä) noin viisi (5) viikkoa ennen 

harjoittelupaikassa alkavaa työskentelyä. Tapaamisessa suunnitellaan harjoittelujakson sisältö ja käytännön 

toteutus. Lisäksi opiskelija ja ohjaaja suunnittelevat kirjalliseen yhteenvetoon kuuluvan teoriakoonnin 

sisältöä. Sen rakentamiseen opiskelija saa ohjaajalta tietoja harjoittelupaikan asiakaskunnasta ja heidän 

oirekuviinsa liittyviä lähdevinkkejä tai -materiaaleja. Teoriakoonti palautetaan ohjaajalle viikkoa ennen 

harjoittelupaikassa työskentelyn alkamista. 

 

Harjoittelujakson päättyessä opiskelija tekee kirjallisen yhteenvedon valmiiksi alla olevan sisältökuvauksen 

mukaisesti. Kirjallisen yhteenvedon laajuus on LOGM-072 -harjoittelussa noin 10-12 sivua + liitteet.  

Opiskelija palauttaa kirjallisen yhteenvedon ohjaajalle viimeistään kuuden (6) viikon kuluttua harjoittelun 

päättymisestä. Ohjaaja lähettää arvioidun kirjallisen yhteenvedon kliinisen jakson vastuuopettajalle salatussa 

sähköpostissa yhdessä täytetyn arviointilomakkeen kanssa. Jos ohjaajalla ei ole mahdollisuutta lähettää 

salattua sähköpostia, hän voi ottaa yhteyttä kliinisen harjoittelujakson vastuuopettajaan. 

 

Kirjallisen yhteenvedon sisältö 
 

Sisältöluvuissa käsiteltävät asiat vaihtelevat sen mukaan onko kyseessä intensiivinen (2–4 viikkoa) vai 

harvajaksoisempi (6–10 viikkoa) jakso, ja painottuuko jakso arviointiin tai kuntoutukseen. 

 

1. Johdanto 

Lyhyt kuvaus kliinisen jakson sisällöstä, esimerkiksi: 

 missä ja millaisessa toimintayksikössä harjoittelu toteutui (nimi, perusterveydenhuolto vai 

erikoissairaanhoito, henkilökuntarakenne, jne.)  

 millaisia häiriöitä tai diagnooseja on toimintayksikön puheterapeutin asiakkailla (tarvittaessa voi 

tehdä esim. taulukon asiakkaiden häiriöalueista) 

 asiakkaiden lukumäärä  

 

2. Teoriakoonti – joka on tehty ennen harjoittelupaikassa alkanutta työskentelyä, ja jota voi täydentää, 

kun kirjallinen yhteenveto kirjoitetaan valmiiksi 

 

Teoriakoonnissa kuvataan kirjallisuuden pohjalta harjoittelupaikalle tyypillisen asiakkaan logopedisen 

häiriön/häiriöiden ilmenemismuodot ja toiminta näiden arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Lisäksi voi 

kirjallisuuteen perustuen käsitellä muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan vuorovaikutuskykyyn 

(esim. kieli- ja kulttuuritausta).  Teoriakoonnin pituus on noin kaksi sivua ja se kirjoitetaan kirjallisuusviittein. 

 

Lähteitä: 

 Jakson kannalta oleellisten, aiemmin suorittamiesi opintojaksojen luentodiat ja muut materiaalit.  



 Ohjaajan suosittelemaa kirjallisuutta em. häiriöalueista, arvioinnista ja kuntouksesta.  

 Lisäksi esim. 

 McAllister, L. & Lincoln, M. (2004). Clinical education in speech-language pathology. WHURR.   

 Sellman, J. & Tykkyläinen, T. (2017). Puheterapia. Vuorovaikutus muutoksen välineenä. 

Vastapaino. (Tämän kirjan osa II “Vuorovaikutus puheterapiassa” sisältää tietoa erityisesti 

puheterapiavuorovaikutuksesta.)  

 Autti-Rämö, I., Melkas, S., Rajavaara, M. & Salminen, A-L. (2022). Kuntoutuminen. Duodecim. 

 Hirsjärvi, S., Remes. P. & Sajavaara, P. (2010). Tutki ja Kirjoita. Tammi.  

 

 3. Asiakkaan/asiakkaiden kuvaus  

Tässä luvussa kuvataan asiakkaan toimintakyky harjoittelujakson alussa. Toimintakyvyn kuvaus perustuu 

asiakkaan esitietoihin sekä arvioinnissa ja terapiatilanteissa saatuihin tietoihin. Toimintakyvyn kuvaus on 

suositeltavaa tehdä ICF-viitekehyksen mukaisesti. 

 

4. Terapiasuunnitelma tai Arviointisuunnitelma  

Tässä luvussa kuvataan arviointi- tai terapiasuunnitelman tavoitteet ja käytettävät menetelmät sekä 

harjoitteet perusteluineen. Myös mahdollinen asiakkaan lähipiirin ohjaus sekä kotiharjoitteet tuodaan esille. 

Terapian tavoitteiden laadinnassa voidaan hyödyntää myös Omat tavoitteeni (GAS) -lomaketta 

 

5. Terapian eteneminen, arviointien eteneminen 

Tässä luvussa kuvataan asiakkaan toimintakykyä ja tilannetta harjoittelujakson lopussa. Raportoidaan 

toteutuneet arviointi- ja terapiakerrat sekä selostetaan toteutuneita harjoitteita ja asiakkaan kykyä toimia 

niissä. Kuvataan myös, miksi jokin terapiasuunnitelmassa asetettu tavoite tai harjoite ei toteutunut. Mikäli 

harjoitteluun on sisältynyt ohjaajan toteuttaman puheterapian ja muiden ammattikuntien työskentelyn 

seuraamista, selostetaan se tässä luvussa. 

 

6. Pohdinta  

Pohdinnassa peilataan harjoittelun kokemuksia suhteessa teoriataustaan. Lisäksi reflektoidaan omaa 

oppimista, ohjausprosessia, oman asiakastyöskentelyn sujumista sisältäen vahvuudet ja 

jatkokehittämiskohteet. Lisäksi voidaan pohtia puheterapeutin tai muiden ammattikuntien työn seuraamisen 

synnyttämiä kokemuksia.  

 

Lähteet 

 

Suositeltava lähteiden määrä on n. 20 viitettä.   

 

Huomioitavaa pariharjoittelussa: 

Pariharjoittelussa kirjallisen yhteenvedon ohje on sama kuin yksin suoritetussa harjoittelussa, mutta: 

a) mikäli opiskelijoilla on yhteinen asiakas/asiakkaat, tai mikäli he seuraavat samoja asiakkaita, he 

tekevät yhden yhteisen kirjallisen yhteenvedon lukuun ottamatta pohdintaosiota, johon kumpikin 

opiskelija kirjoittaa oman pohdintansa työskentelystään ja oppimisestaan harjoittelujakson aikana.   

b) mikäli opiskelijoilla on eri asiakas/asiakkaat he kirjoittavat yhdessä luvut 1 ja 2 ja muuten erillisen 

kirjallisen yhteenvedon.  


