
AMMATTINA 
PUHETERAPEUTTI



• Puheterapeutti on filosofian
maisteriksi valmistunut henkilö, joka
on opiskellut pääaineenaan
logopediaa.

• Puheterapeutit ovat terveydenhuollon
laillistettuja ammattihenkilöitä. Valvira
myöntää luvan ammatin
harjoittamiseen sekä oikeuden käyttää
puheterapeutti-ammattinimikettä.

Puheterapeutti

Suomessa oli vuonna 2020 Valviran
rekisterin mukaan 1863 työikäistä

puheterapeuttia.



• Puheterapeutti voi työskennellä
⚬ terveyskeskuksessa 
⚬ sairaalassa 
⚬ yksityisessä kuntoutuslaitoksessa 
⚬ valtion erityiskoulussa 
⚬ vammaispalveluissa
⚬ yksityisessä yrityksessä
⚬ yksityisenä ammatinharjoittajana 
⚬ tutkijana
⚬ asiantuntijatehtävissä
⚬ esimiehenä.

Työpaikat



Työllistyminen
• Puheterapeuttien työllisyystilanne on 

valtakunnallisesti erittäin hyvä.

• Puheterapeutin kokonaispalkka oli
vuonna 2021 julkisella sektorilla noin
3800€ ja yksityisellä sektorilla noin
4000€ kuukaudessa.



Puheterapia
• Puheterapia on lakisääteistä

lääkinnällistä kuntoutusta, jonka
tavoitteena on parantaa asiakkaan
toiminta- ja kommunikaatiokykyä.

• Asiakkaita on kaikista ikäryhmistä ja 
haasteiden tausta ja vaikeusaste
vaihtelevat paljon.



Asiakaskunta
• Syitä puheterapeuttisen arvioinnin tai 

kuntoutuksen tarpeeseen voivat olla 
haasteet tai ongelmat
⚬ vuorovaikutuksessa tai 

kommunikointikyvyssä
⚬ kielellisissä toiminnoissa
⚬ puheen tuottamisessa
⚬ äänen käytössä
⚬ syömis- tai nielemistoiminnoissa.



• lapset, joiden kielen tai 
puheen kehitys on viivästynyt

• lapset tai aikuiset, joilla on 
äännevirheitä

• lapset ja aikuiset, jotka 
änkyttävät

• henkilöt, joilla on CP-vamma
• kehitysvammaiset henkilöt
• kuulovammaiset henkilöt
• henkilöt, joilla on syömis- ja 

nielemisvaikeuksia

Esimerkkejä puheterapeutin asiakkaista

• lapset, joilla on huuli-
suulakihalkio

• henkilöt, joilla on afasia 
• lapset ja aikuiset, joilla on 

neurologinen puhehäiriö
• autismin kirjolle sijoittuvat 

henkilöt
• äänihäiriöiset aikuiset ja lapset
• lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on 

lukivaikeus
• henkilöt, jotka tarvitsevat puhetta 

tukevaa tai korvaavaa 
kommunikointikeinoa



• Logopediaa voi opiskella Helsingin, Oulun, 
Tampereen, Turun ja Itä-Suomen
yliopistossa sekä Åbo Akademissa.

• Sisäänotto on vuosittain hieman yli 140.

• Opiskelijat valitaan todistuksella ja 
valintakokeella.
⚬ Todistusvalinnassa äidinkielen arvosana

vähintään M.
⚬ Valintakoe suomenkielisiin yliopistoihin

yhteistyössä psykologian kanssa. 
Valintakoe on sähköinen ja yksiosainen. 
Kokeeseen julkaistaan
ennakkomateriaali ennen koetta.

Logopedian opiskelu



Opintojen sisältö

Humanististen tieteiden 
kandidaatti (HuK)

Filosofian maisteri (FM)

• Pääaineopinnot
• Psykologian ja lääketieteen 

opintoja
• Kielitieteen ja fonetiikan 

opintoja
• Kieli- ja viestintäopinnot 

sekä tilastotieteen opintoja
• Kandidaatintutkielma osana 

pääaineopintoja

• Pääaineen syventävät 
opinnot

• Valinnaisia opintoja
• Pro gradu -tutkielma osana 

syventäviä opintoja

Tavoiteaika 3 vuotta

Tavoiteaika 2 vuotta

Kliiniset harjoittelut
Tutkinto-ohjelma sisältää monipuolisia kliinisiä 

opintojaksoja, joilla harjoitellaan puheterapeuttista 
arviointia ja kuntoutusta.



Työn vaatimukset
• Työ edellyttää normaalia kuuloa ja 

näköä sekä käsien motoriikkaa.
• Puheen on oltava ymmärrettävää.
• Puheterapeutin tulee hallita

työskentelykielensä äidinkielen
tasoisesti. 

• Työ edellyttää hyviä
vuorovaikutustaitoja ja halua
työskennellä ihmisten kanssa.

• Työssä tarvitaan päättelykykyä, 
joustavuutta sekä kykyä sietää
kohtalaista työpainetta.



Kiitos mielenkiinnosta!


