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Ruotsissa Vestibularis kliniikan asiakastiedoista tehty naturalistinen tutkimus selvitti hyvien 
empiiristen kokemusten rohkaisemana olisiko kontrolloidut kokeet jatkossa hyödyllisiä 
selvittelemään käytettyn liikeharjoitusohjelman tehokkuutta. Vestibularis klinikalla käytetään 
”Retraining for Balance” nimistä monitahoista harjoitusohjelmaa. Ohjelma perustuu INPP:n 
liikeharjoitusohjelmaan (Goddard 2002), mutta harjoituksia on muunneltu ja kehitelty eteenpäin. 
Lisäksi ”Retraining for Balance” ohjelma korostaa tasapainoaistin stimulointia sekä 
perustavanlaatuisten karkeamotoristen liikkeiden harjoittelua. Lisäksi ohjelmaan kuuluu 
auditiivisen havannoinnin harjaannuttamista, tavoitteena mm. varmistaa oikean korvan 
dominoivuus. Ohjelmaan kuuluu lisäksi tuntoaistia stimuloivia harjoitukset sekä kehittyneenpiä 
karkeamotorisia liikkesarjoja. 
 
Tutkimuksessa oli mukana 232 lasta ja nuorta, 181 poikaa ja 51 tyttöä, jotka suorittivat kyseisen 
ohjelman loppuun asti. Ohjelmaan osallistuneet olivat olleet ohjelmassa keskimäärin kolme vuotta 
ja tehneet harjoituksia kotonansa vanhempien valvonnassa päivittäin noin 15 minuuttia. 
Kontrollikäyntejä oli ollut kahdenksan viikon välein. Lapset oli arvioitu opettajien, vanhempien 
sekä klinikan työntekijöiden toimesta ennen ja jälkeen terapian. Vanhemmilta ja opettajilta kyseltiin  
lasten käyttäytymiseen liittyviä seikkoja, kuten tarkkaivaisuuttu, keskittymistä ja impulsivuutta, 
kyselylomakkeiden avulla ennen sekä jälkeen liikeharjoitusohjelmaa. Klinikalla arvioitiin 
fysiologisia toimintoja, kuten refleksijäänteitä ja hieno- sekä karkeamotorisia taitoja. Lisäksi 
audiometrillä tehdyistä kuulonmittaustuloksista tarkasteltiin dominoivan korvan puoleisuutta ennen 
ja jälkeen ohjelman. 
Tutkimusjoukko jaettiin harjoitusohjelman aloitusajankohdan mukaisen iän perusteella kolmeen eri 
ryhmään. Nuorin ryhmä koostui 7 vuotiaista ja sitä nuoremmista, keskiryhmä 8-10 vuotiaista ja 
vanhin lasten ryhmä 11 vuotiaista tai sitä vanhemmista. Kaikkien arvioiden mukaan kaikki lapset 
edistyivät   harjoittelujakson aikana. Kysyttäessä vanhemmilta lapsessaan tapahtuneen muutoksen 
määrää neliasteikkoisella muuttujalla vastasi 35.3 % muutoksen parempaan olleen suurta, 51.7 % 
melko paljon ja 6.7 % hieman muutosta parempaan ja 1.3 % ei muutosta. 5.2 % ei vastannut 
kyselyyn. Tyytyväisempiä olivat ne vanhemmat jotka olivat nimenneet osallistumisen syyksi 
motoriset ongelmat, esimerkiksi kömpelyyden. Heistä 46.5 % prosenttia koko muutoksen olleen 
suuren ja saman osuuden verran melko suuren. Yleensä ottaen vanhemmat lapset kehittyivät 
nuorempia paremmin harjoittelussa. Ennen harjoitusohjelman aloittamista 63 % lapsista todettiin 
dominoivaksi korvaksi oikea korva, harjoitusohjelman jälkeen 90.5 %. Fysiologisten testien 
mukaan useat primaarirefleksi (TLR, Moro, ATNR, STNR, Galant, palmar and etsimis ja 
imemisrefleksi) jäänteet vähenivät harjoitteluohjelman myötä. Samalla posturaalirefleksit  sekä 
motoriset taidot kehittyivät kaikissa ikäryhmissä. Tarkaamattomuus väheni kaikissa ikäryhmissä 
sekä opettajien että vanhempien arvioinnissa.  
Koska tutkimuksessa ei käytetty kontrolliryhmiä ja se ettei käytetyt testit ole standartartisoituja on 
tulosten yleistämisellä rajoituksensa. Muita muuttuvia tekijöitä voi olla tämän suhteellisen pitkän 
(36 kk) harjoitusohjelman aikana. Tutkijoilla on suunnitteilla kontrolloitu koe jossa 
harjoitteluohjelma on tarkoitus lyhentää 18 kuukauteen.  


