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LSVT® LOUD -alkuhaastattelu  
 

Henkilötiedot    

 
Nimi:        Sähköpostiosoite:        

 

Osoite:                

 

Postitoimipaikka:       Postinumero:       Puhelin:         

 

Fax:         Ikä:               Syntymäaika:       

 

Alkuhaastattelun aika ja päivämäärä:            

 

Diagnoosi/vaihe:        Alkudiagnoosin päivämäärä:       

 

Viimeisin Parkinson-lääkkeen ottoaika:             Seuraava Parkinson-lääkkeen ottoaika:      

 

Neurologi:            Puhelin:      

 

Osoite:                

 

Neurokirurgi:            Puhelin:       

 

Osoite:                

 

Korva- ja kurkkutautilääkäri:           Puhelin:    

 

Osoite:                

 

Fysioterapeutti:           Puhelin:       

 

Osoite:                

 

 

Neurologiset ja muut lääketieteelliset tiedot 

 
Mitkä olivat Parkinsonin tautisi ensioireet?            

 

              

 

Kärsitkö vapinasta? Kyllä __  Ei __  Jos kyllä, kuvaile vapinaa:         

 

              

 

              

 

Onko sinulla muita sairauksia? Kyllä __  Ei __  Jos kyllä, kuvaile sairauksia:        
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Lääkitys: 

 
Parkinsonin taudin hoidossa käytetyt lääkkeet:           

 

              

 

Muut lääkkeet:               

 

Miten lääkkeet ovat vaikuttaneet?             

 

              

 

Vaikuttaako Parkinsonin tautiin saamasi lääkitys äänentuottoon tai puhekykyyn? Kyllä __  Ei __  Jos kyllä,  

 

kuvaile vaikutuksia:              

 

              

 

Kuuluuko oireisiin on-off -tyyppistä tilanvaihtelua? Kyllä __  Ei __  Jos kyllä, kuvaile oireita:      

 

              

 

Onko sinulla pakkoliikkeitä? Kyllä __  Ei __ Jos kyllä, kuvaile pakkoliikkeitä:       

 

              

 

 

Kirurgiset toimenpiteet 

 
Oletko ollut neurokirurgisessa tai kurkunpäähän kohdistuvassa leikkauksessa? Jos kyllä, mikä toimenpide oli  

 

kyseessä? Milloin? Missä? Leikanneen lääkärin nimi?          

 

              

 

 

Puhumiseen liittyvät oireet 

 
Oletko koskaan toiminut puheammatissa, esimerkiksi näytellyt, laulanut, työskennellyt radiossa jne.? Kyllä __ Ei __              

 

Jos kyllä, kuvaile äänenkäyttöäsi:             

 

              

 

Milloin huomasit ensimmäiset puheentuottoon tai äänenkäyttöön liittyvät oireet, joiden syyksi voi epäillä  

 

Parkinsonin tautia?               

 

              

 

Millaisia oireita sinulla on nyt?             
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Mikä on vakavin puhumiseen liittyvä ongelmasi tällä hetkellä?        

 

              

 

Kuinka yleensä käytät ääntäsi päivän aikana?         

 

              

 

Kuinka monta tuntia puhut päivittäin?          

 

Kuulostaako äänesi juuri nyt samalta kuin tavallisesti?        

 

Pyytävätkö ihmiset sinua usein toistamaan, kun puhut?        

 

Mitä teet, jotta ihmiset ymmärtäisivät sinua mahdollisimman helposti?       

 

              

 

Kuinka monta prosenttia puheestasi on ymmärrettävää?        

 

Onko Parkinsonin tauti vähentänyt puhumistasi?     Kuinka paljon?        

 

Miksi Parkinsonin tauti on vähentänyt puhumistasi?           

 

              

 

Hengästytkö usein puhuessasi?             

 

Onko syvään hengittäminen sinulle vaikeaa?          

 

Onko äänenkorkeutesi mielestäsi monotoninen?         

 

Oletko huomannut äänenkorkeuden muuttumista korkeammaksi tai matalammaksi Parkinsonin tautiin sairastumisen  

 

jälkeen?               

 

              

 

Saattaako äänenkorkeutesi muuttua äkillisesti?           

 

Onko lauluäänesi muuttunut?             

 

Onko äänenlaatusi muuttunut?             

 

Jos kyllä, kuvaile äänenlaatuun liittyviä muutoksia. (Kehota potilasta kertomaan, onko äänessä käheyttä, vetisyyttä,  

 

hengästyneisyyttä, karkeutta, kireyttä jne.)          

 

              

 

Onko äänesi tasaisuus muuttunut?             

 

Kuulostaako äänesi illalla väsyneeltä?          

 

Onko puheesi nykyään hiljaisempaa kuin aiemmin?          
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Onko puheesi nykyään epäselvempää tai sammaltavampaa kuin aiemmin?        

 

Onko puhenopeutesi muuttunut?           

 

Jos kyllä, kuvaile kuinka puhenopeutesi on muuttunut. (Kehota potilasta kertomaan, onko puhe nopeampaa,  

 

hitaampaa, vaihtelevampaa jne.)              

 

              

 

Änkytätkö puhuessasi?              

 

Tuleeko nenästäsi koskaan ruokaa tai juomaa, kun syöt?          

 

Kuulostaako äänesi mielestäsi nasaaliselta (hyper- tai hyponasaaliselta)?        

 

              

 

Oletko ollut aiemmin puheterapiassa?            

 

Jos kyllä, koska? Mitä terapiaan sisältyi?          

 

              

 

Oliko aiemmasta puheterapiasta sinulle hyötyä?           

 

Jos kyllä, mitä muutoksia sillä oli puheeseesi? Kuvaile muutoksia.       

 

              

 

 

Nieleminen:   

 
Onko sinulla vaikeuksia syödä, pureskella ja/tai niellä?          

 

              

 

Jos kyllä, kuvaile vaikeuksia (millaista ruokaa söit, kuinka usein ongelma ilmenee jne.).       

 

              

 

              

 

Ovatko haju- tai makuaistisi muuttuneet? Jos kyllä, millä tavalla?        

 

              

 

 

Työhön liittyvät tiedot 
 

Oletko palkkatyössä?              

 

              

 

Millaista työtä teet?              
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Kuvaile millä tavalla käytät ääntä työssäsi.            

 

              

 

Onko Parkinsonin tauti vaikuttanut työhösi?           

 

Miten?                

 

              

 

 

Neuropsykologiset tiedot 

 
Onko sinulla muistivaikeuksia?            

 

Millaisia muutoksia olet huomannut?           

 

              

 

Onko lääkitys vaikuttanut muistin toimintaan?           

 

Jos kyllä, millaisia vaikutuksia lääkityksellä on ollut?          

 

              

 

Mikä Parkinsonin taudissa huolestuttaa sinua eniten?         

 

              

 

Muuta:                

 

              

 

              

 

              

 

 

Tavoitteenasetteluun liittyvät kysymykset (Magical Calibration Moments) 
 

Kommunikaatiotilanteet: 

 
Jos saisit valita yhden tilanteen, jossa voisit kommunikoida onnistuneesti, mikä se olisi?       

 

              

 

Kuvaile päivääsi puhetilanteiden kannalta (kehota potilasta kertomaan keiden kanssa hän puhuu, milloin he  

 

keskustelevat ja mistä he puhuvat). 

 

Aamulla tai aamupäivällä:             
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Illalla tai iltapäivällä:              

 

              

 

Milloin puhuminen on kaikkein vaikeinta?            

 

              

 

              

 

Miksi puhuminen on vaikeaa juuri tiettyinä aikoina tai tietyissä tilanteissa?        

 

              

 

Mitä asioita haluaisit erityisesti parantaa puheessasi?          

 

              

 

Mikä Parkinsonin taudissa huolestuttaa sinua eniten?          

 

              

 

Muuta:                

 

              

 

              

 

              

 

 

Oletko joutunut luopumaan joistain asioista Parkinsonin taudin vuoksi (esim. palkka- tai vapaaehtoistyöstä, vapaa- 

 

ajanviettotavoista, liikunnasta tms.)?          
 

              

 
Miksi? Ovatko syynä liikkumiseen, puhumiseen tai motivaatioon liittyvät vaikeudet? Kuvaile tarkemmin: 
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LSVT® LOUD -arviointimenetelmä 
(Tätä menetelmää voidaan käyttää sekä ennen että jälkeen kuntoutuksen.) 

 

 

Tehtävä 1:  Vokaalin pitkitetyn fonaation pisin kesto 

 

Ohjeet:   "Sano 'aa' niin kauan kuin voit sinulle sopivalla äänenkorkeudella ja  

  -voimakkuudella." 

Kiinnitä huomiota:  Äänenvoimakkuuteen, -laatuun ja kestoon. 

Nauhoita:   Kesto (sekuntia) sekä äänenpaineen taso (SPL) koko vokaalin ääntämisen ajalta. 
 

Äänenpainemittarin etäisyys suusta:         

 

Kesto (s)    dB SPL 

 

1.                                                              

 

              

 

           

2.                                                              

 

              

 

           

3.                                                              

 

              

 

           

4.                                                              

 

              

 

           

5.                                                              

 

             

           

 

6.                                                              

 

             

           

 
Keskiarvo (s)            Vaihtelurajat (s)      Keskiarvo (dB)     Vaihtelurajat (dB)     
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Tehtävä 2:  Suurimmat perustaajuuden vaihtelurajat 

 

Ohjeet:             "Yritä päästä korkeimpaan mahdolliseen äänenkorkeuteen, kun sanot 'aa'."  

         (Terapeutti voi antaa ääninäytteen korkeasta 'aa':sta.) 

Kiinnitä huomiota:  Äänenkorkeuteen, -voimakkuuteen ja -laatuun. 

Nauhoita:       Äänen korkein taajuus (Hz), tai sävel ja oktaavi (jos käytössä on viritin). 

 

 

1.      4.    

 

 

2.      5.    

 

 

3.      6.    

 

Korkein äänenkorkeus:     Äänenkorkeuden vaihtelurajat:      

 

 

 

 

Ohjeet:      "Yritä päästä matalimpaan mahdolliseen äänenkorkeuteen, kun sanot 'aa'." 

   (Terapeutti voi antaa ääninäytteen matalasta 'aa':sta.) 

Kiinnitä huomiota: Äänenkorkeuteen, -voimakkuuteen ja -laatuun. 

Nauhoita:        Äänen matalin taajuus (Hz), tai sävel ja oktaavi (jos käytössä on viritin). 

 

1.      4.    

 

 

2.      5.    

 

 

3.      6.    

 

 

Matalin äänenkorkeus:     Äänenkorkeuden vaihtelurajat:      
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Tehtävä 3:  Tekstin ääneenluku 

 

Ohjeet:  "Lue teksti ääneen sellaisella äänenkorkeudella ja -voimakkuudella,   

   joka tuntuu sopivalta." 

Kiinnitä huomiota: Äänenkorkeuden vaihtelevuuteen, voimakkuuteen, äänenlaatuun, artikulaatioon, 

nopeuteen, prosodiikkaan ja äänenpainoon. 

Nauhoita:  Äänenpaineen taso (SPL) koko luennan ajalta. 

 

Äänenpainemittarin etäisyys suusta:       

 

SPL 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

 

Muita huomioita:             

 

              

 

              

 
              



Copyright© 2017 LSVT Global, LLC      

This page may be reproduced for clinical use by LSVT  LOUD Certified Clinicians  

  
Tehtävä 4:  Yksinpuhelu 

 

Ohjeet: "Voisitko kertoa minulle ajankohdasta, jolloin olit todella onnellinen? 

Haluaisin sinun muistelevan aikaa, jolloin tunsit todella voimakkaasti olevasi 

onnellinen. Muistele ja yritä elää uudelleen se hetki, jolloin olit hyvin 

onnellinen. Palaa ajassa taaksepäin ja koeta kokea tilanne uudelleen yhtä 

voimakkaasti kuin silloinkin. Voit miettiä nyt kuvaukseen sopivaa hetkeä. 

Kerro minulle, kun olet valmis." 

Kun potilas ilmoittaa olevansa valmis: 

 "Kuvaile tilannetta ääneen ainakin puolentoista minuutin ajan." 

 

Kiinnitä huomiota: Äänenkorkeuden vaihtelevuuteen, voimakkuuteen, äänenlaatuun, 

artikulaatioon, nopeuteen, prosodiikkaan ja äänenpainoon. 

Nauhoita:  Äänenpaineen taso (SPL) koko luennan ajalta. 

 

Äänenpainemittarin etäisyys suusta:       

 

SPL 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

Muita huomioita:             
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Tehtävä 5:   Sanojen tuottaminen 

 

Ohjeet: "Seuraavassa tehtävässä sinun täytyy keksiä sanoja, jotka alkavat tietyllä 

kirjaimella. Kerron sinulle jonkin kirjaimen, ja sinun on mietittävä sanoja 

jotka alkavat sillä kirjaimella. Voit sanoa mitä muita sanoja tahansa paitsi 

erisnimiä, kuten ihmisten tai paikkojen nimiä. Jos sanon esimerkiksi 

kirjaimen m, voit sanoa 'mies', 'matto' tai 'maito'. Et saa kuitenkaan sanoa 

'Mari', 'Markantalo' tai 'Mikkeli'. Älä myöskään käytä samoja sanoja, joissa 

on eri pääte, esimerkiksi 'kana' ja 'kanala'. 

 

"Kerron sinulle nyt alkukirjaimen. Sano niin monta samalla alkukirjaimella 

alkavaa sanaa kuin pystyt. Muista, että et saa sanoa ihmisten tai paikkojen 

nimiä, vaan pelkästään yleisnimiä. Ei haittaa, vaikka et heti onnistuisikaan. 

Voit istua hiljaa ja miettiä kunnes keksit uuden sanan, sillä jokaisen sanan 

keksimiseen on varattu minuutti aikaa. Ensimmäinen kirjain on 'n'." 

 

Kiinnitä huomiota: Äänenvoimakkuuteen ja ymmärrettävyyteen. 

Nauhoita:   Äänenpaineen taso mittarilla, kun potilas sanoo eri sanoja. 

 

Äänenpainemittarin etäisyys suusta:       

 

SPL 

 

N.                

 

              

 

              

 

A.                

 

              

 

              

 

S.                

 

              

 

              

 

 

Muita huomioita:             
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Tehtävä 6: Motorisen tehtävän kuvailu yhtä aikaa toisen motorisen tehtävän suorittamisen kanssa 

 

Ohjeet: "Kuvaile minulle jokin liikkumiseen liittyvä askare. Kuvaile se minulle aivan 

kuin en olisi koskaan kuullutkaan siitä tai tehtävään vaadittavista 

tarvikkeista. Voit esimerkiksi kertoa minulle miten kirjaudun Internetiin, 

lyön golfmailalla tai leivon suklaakeksejä. Muista kertoa minulle 

mahdollisimman tarkasti, kuinka tehtävä suoritetaan."  

 Pyydä potilasta suorittamaan yhtä aikaa kuvailun kanssa jokin motorinen 

tehtävä. Potilas voi puhuessaan esimerkiksi kiinnittää ruuviin mutterin tai 

taputtaa jalallaan lattiaa koko sen ajan, kun hän puhuu. Mikä tahansa 

keskittymistä häiritsevä tehtävä on sopiva tähän tarkoitukseen. Potilas ei saa 

keskeyttää puhumista tai motorista tehtävää, vaan hänen on jatkettava 

molempia tehtäviä samanaikaisesti. 

 

Kiinnitä huomiota:   Äänenvoimakkuuteen ja ymmärrettävyyteen. 

Nauhoita:  Äänenpaineen taso mittarin avulla. 
 

 

Äänenpainemittarin etäisyys suusta:       

 

SPL 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

Muita huomioita:              
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Tehtävä 7:   Stimuloitavuuden testaaminen 

 

Ohjeet: Pyydä potilasta tuottamaan ääni- ja puheärsykkeitä, joiden äänenkorkeus 

nousee aina kun annat siihen merkin. Ohjaa potilasta seuraamaan omaa 

esimerkkiäsi. 

                            

Kiinnitä huomiota: Kiinnitä stimuloitavuustehtävissä huomiota siihen, miten potilas pystyy  

    fonaation aikana lisäämään kurkunpään lihasten käyttöä, äänenvoimakkuutta 

  tai muuttamaan äänenlaatua, ymmärrettävyyttä, artikulaatiota ja vaihtelua. 

 

Vokaalien pitkitetty fonaatio "aa" 

 

Ohjeet: "Vedä syvään henkeä ja sano 'aa', mutta sano se esimerkkini mukaisesti 

kovaan ääneen." (Sano 'aa' selkeästi ja kovalla äänellä. Auta potilasta 

äänenmuodostuksessa, jos tilanne niin vaatii.) 

 

Nauhoita: Äänenpaineen taso (SPL) 

 

Äänenpainemittarin etäisyys suusta:       

 

Kesto (s)    dB SPL 

 

1.                                                              

 

              

 

           

2.                                                              

 

              

 

           

3.                                                              

 

              

  

 

Paranevatko äänenvoimakkuus ja -laatu?         

 

              

 

Mikä tekniikka on paras?            

 

              

 

Huomioitavaa:             
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Korkein ja matalin fonaatio 
 

Ohjeet: "Yritä saavuttaa mahdollisimman korkea äänenkorkeus, kun sanot 

esimerkkini mukaisesti kovaan ääneen 'aa'." 

(Näytä esimerkkiä. Auta potilasta äänenmuodostuksessa, jos tilanne niin 

vaatii.) 

 

Kiinnitä huomiota: Äänenkorkeuteen, -voimakkuuteen ja -laatuun. 

Nauhoita:  Äänen korkein taajuus (Hz), tai sävel ja oktaavi (jos käytössä on viritin).  

 

1.      

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

Ohjeet: "Yritä saavuttaa mahdollisimman matala äänenkorkeus, kun sanot 

esimerkkini mukaisesti kovaan ääneen 'aa'." 

(Näytä esimerkkiä. Auta potilasta äänenmuodostuksessa, jos tilanne niin 

vaatii.) 

 

Kiinnitä huomiota: Äänenkorkeuteen, -voimakkuuteen ja -laatuun. 

Nauhoita:  Äänen korkein taajuus (Hz), tai sävel ja oktaavi (jos käytössä on viritin). 

 

1.      

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

Muuttuuko äänenlaatu korkean/matalan äänenkorkeuden kohdalla?       

 

              

 

 

Mikä tekniikka on paras?             

 

 

Huomioitavaa:              
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Toiminnalliset lauseet 

 

Ohjeet: "Toista seuraavat sanat kovaan ääneen esimerkkini mukaisesti." 

 

Kiinnitä huomiota: Äänenvoimakkuuteen ja -laatuun sekä ymmärrettävyyteen. 

Nauhoita:  Äänenpaineen taso 

(Terapeutti voi käyttää myös muita lauseita, jos niistä on enemmän hyötyä 

potilaalle.) 

 

Äänenpainemittarin etäisyys suusta:       

 

1. Hei.       5.  Hyvästi.       

  

 

2. Kyllä.       6. Ei.        

 

 

3. En tiedä.      7.  Kuinka voit?      

 

 

4. Kiitos.        8. Ole hyvä.      

 

 

Paraneeko ymmärrettävyys, kun potilas puhuu kovempaa?         

 

              

 

              

 

Huomioitavaa?              

 

 

Lisätietoja 

 

Seuraavan laryngaalisen tutkimuksen ajankohta:         

 

Nykyinen tilanne ja LSVT/LOUDin mahdollinen osuus siinä?      

 

              

 

Potilaan vaste LOUD-terapiaan:           

 

              

 

Suositukset:              
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LSVT® LOUD -seurantakysymykset 
(Näitä voidaan käyttää kuntoutuksen jälkeen.) 

 

Henkilötiedot    

 
Nimi:        Sähköpostiosoite:        

 

 

Osoite:                 

 

 

Postitoimipaikka:       Postinumero:       Puhelin:         

 

 

Fax:         Ikä:               Syntymäaika:       

 

 

Alkuhaastattelun aika ja päivämäärä:            

 

 

Diagnoosi/vaihe:        Alkudiagnoosin päivämäärä:       

 

 

Viimeisin Parkinson-lääkkeen ottoaika:             Seuraava Parkinson-lääkkeen ottoaika:      

 

 

Neurologi:            Puhelin:      

 

 

Osoite:                

 

 

Neurokirurgi:            Puhelin:       

 

 

Osoite:                

 

 

Korva- ja kurkkutautilääkäri:           Puhelin:    

 

 

Osoite:                

 

 

Fysioterapeutti:           Puhelin:       

 

 

Osoite:                
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Seuraavia kysymyksiä voidaan kysyä kuntoutuksen jälkeen sekä seurantakertojen aikana: 

 

Ääntä ja puhetta koskevat tiedot 

 

Oletko huomannut äänessäsi ja/tai puheessasi muutosta terapian loppumisen jälkeen?   

 

Jos kyllä, kuvaile muutoksia:           

 

             

 

Ovatko ihmiset kertoneet, että heidän on nyt helpompi ymmärtää sinua?     

 

             

 

Mitä he ovat sanoneet?           

 

             

 

Pyytävätkö ihmiset sinua toistamaan?          

 

             

 

Onko ihmisten vaikea ymmärtää sinua?          

 

Milloin haluat tulla ymmärretyksi mahdollisimman helposti? Mitä teet silloin?    

 

             

 

Kuinka usein teet niin?          

 

Oletko alkanut puhua enemmän terapian loppumisen jälkeen?       

 

             

 

Kuinka paljon enemmän?           

 

Miksi?              

 

             

 

Kuinka suuri prosenttiosuus puheestasi on ymmärrettävää?       

 

Oletko harjoitellut?             

 

Kuinka usein?             
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Mitä teet, kun harjoittelet?            

 

Onko siitä ollut apua?            

 

 

Nieleminen 

 

Oletko huomannut muutoksia syömisessä, pureskelussa ja/tai nielemisessä?     

 

             

 

Jos kyllä, kuvaile:             

 

             

 

 

Lääkitys 

 

Onko lääkityksesi muuttunut viimeisen puolen vuoden aikana?       

 

Jos kyllä, miten se on muuttunut?           

 

             

 

Onko Parkinsonin tautisi muuttunut viimeisen puolen vuoden aikana?      

 

Jos kyllä, miten se on muuttunut?           
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Perkeptuaalinen puheen arviointi 

 
Potilas:         Päivämäärä:        Suhde potilaaseen:   

 
Merkitse viivalle se kohta, joka parhaiten kuvaa potilaalle tyypillistä puhetta: 

 

Aina riittävän voimakasta       Ei koskaan riittävän voimakasta 

              

 

 

Ei koskaan värise                           Värisee aina 

              

 

 

Ei koskaan käheä                           Aina käheä 

              

 

 

Ei koskaan monotoninen                Aina monotoninen 

              

 

 

Ei koskaan sammalla                           Sammaltaa aina 

              

 

 

Ei koskaan jännittynyt                                 Aina jännittynyt 

              

 

 

Ei koskaan muminaa                                 Aina muminaa 

              

 

 

Toiset ymmärtävät puhetta aina     Toiset eivät koskaan ymmärrä puhetta  

              

 

 

Osallistuu aina keskusteluun                               Ei koskaan osallistu keskusteluun 

              

 

 

Aloittaa aina keskustelun       Ei koskaan aloita keskustelua 
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Voice Handicap Index (VHI) 
(Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman (1997). The Voice Handicap Index (VHI). American Journal of Speech Language 

Pathology, 6, 66-70.) 

 

Nimi:                

 

Päivämäärä:        Terapiakerta:      

 
Ohjeet: Useat ihmiset ovat kuvailleet ääniään ja niiden vaikutusta elämään alla olevilla tavoilla. Rastita vastaus, joka omiin kokemuksiisi. 

 
  Ei 

koskaan 

Ei juuri 

koskaan 

Joskus Lähes 

aina 

Aina 

F1 Ihmiset eivät usein kuule minua ääneni vuoksi.      

P2 Hengästyn, kun puhun.      

F3 Ihmisten on hankalaa ymmärtää minua, jos huoneessa on melua.      

P4 Ääneni kuulostaa erilaiselta eri vuorokaudenaikoina.      

F5 Perheenjäseneni eivät tahdo kuulla, jos kutsun heitä talon toisesta päästä.      

F6 Käytän puhelinta harvemmin kuin haluaisin.      

E7 Olen ääneni vuoksi usein kireä, kun puhun toisten kanssa.      

F8 Välttelen ääneni takia ihmisryhmiä.      

E9 Ääneni ärsyttää ihmisiä.      

P10 Ihmiset kysyvät, mikä ääntäni vaivaa.      

F11 Ääneni on aiheuttanut sen, että en puhu ystävien, naapurien tai 

sukulaisten kanssa yhtä usein kuin ennen. 

     

F12 Ihmiset pyytävät minua toistamaan, kun keskustelen heidän kanssaan.      

P13 Ääneni kuulostaa kuivalta ja narisevalta.      

P14 Tuntuu kuin minun olisi jännitettävä ääntäni pystyäkseni puhumaan.   
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  Ei 

koskaan 

Ei juuri 

koskaan 

Joskus Lähes 

aina 

Aina 

E15 Muut ihmiset eivät ymmärrä puheongelmaani.      

F16 Äänentuottoon liittyvät ongelmat haittaavat henkilökohtaista ja 

sosiaalista elämääni. 

     

P17 Ääneni selkeys vaihtelee arvaamattomasti.      

P18 Yritän muuttaa ääntäni, jotta kuulostaisin toisenlaiselta.      

F19 Tunnen jääväni keskustelujen ulkopuolelle ääneni takia.      

P20 Puhuminen vaatii paljon energiaa.      

P21 Ääneni on iltaisin tavallista huonompi.      

F22 Puheongelma on laskenut tulotasoani.      

E23 Puheongelmani häiritsee minua.      

E24 Puheongelma on tehnyt minusta vähemmän seurallisen.      

E25 Puheongelma saa minut tuntemaan itseni vammaiseksi.      

P26 Ääneni voi pettää kesken lauseen.      

E27 Ärsyynnyn, kun ihmiset pyytävät minua toistamaan.      

E28 Nolostun, kun ihmiset pyytävät minua toistamaan.      

E29 Ääneni saa minut tuntemaan itseni riittämättömäksi.      

E30 Häpeän puheongelmaani.      

 

Ympyröi sana, joka parhaiten kuvaa ääntäsi tänään:  Tavallinen  Heikko  Kohtalainen  Hyvin huono 

 

 

P-asteikko __________  F-asteikko __________  E-asteikko __________  Yhteensä __________
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Perkeptuaalisen puheen arvioinnin pisteyttäminen: 

 

Voice Handicap Index (VHI): 

Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman (1997). The Voice Handicap Index 

(VHI). American Journal of Speech Language Pathology, 6, 66-70. 

 

Jokainen vastaus pisteytetään asteikolla 0 (ei koskaan) – 4 (aina). 

VHI koostuu kolmesta kategoriasta: fyysinen (P), funktionaalinen (F) ja emotionaalinen (E). 

Jokaisen kategorian vastaukset lasketaan yhteen P-, F- tai E-pistemääräksi. 

P-, F- ja E-pistemäärät lasketaan yhteen VHI:n kokonaispistemääräksi. 

 

Jos VHI:n kokonaispistemäärä muuttuu 18 pisteellä tai enemmän, muutos on merkitsevä eikä se johdu 

pelkästään VHI:n luonnollisesta vaihtelusta. 

 

Perkeptuaalinen arviointiasteikko (Visuaalinen analogia-asteikko, VAS) 

 

1. Mittaa viivan (A) kokonaispituus. 

2. Mittaa viivan pituus vasemmalta lähtien potilaan merkitsemään kohtaan asti. 

3. _A-B    X 100 = muuttujan prosenttiosuus 

                A 
      Kohta, johon potilas sijoittaa oman äänensä voimakkuuden. 

Esimerkki:        

Aina riittävän voimakas        Ei koskaan riittävän 

voimakas        

        |     

            (B=116 cm)            (A=171 cm)  

 A-B   X 100 = 171-116   X 100 = 32% 

   A     171 

 

* Potilas puhuu riittävän kovalla äänellä 32 prosenttia ajasta. 
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