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Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietämystä sensomotorisen kuntoutuksen 
(Retraining for Balance) vaikutuksista fysiologiseen ja psykologiseen kehitykseen. 
Tutkimusaineistoksi valittiin tekijöiden aiemman tutkimuksen (2009) aineiston 232 lapsesta ja 
nuoresta satunnaisotannalla 8. Valituiksi tuli 7 poikaa ja 1 tyttö, heidän keski-ikä oli 9 vuotta, 
nuorin oli 5 vuotias ja vanhin 17. Tutkimusaineistona käytettiin terapiaprosessin aikana kirjattuja 
nuorten, ja etenkin heidän vanhempien antamaa palautetta terapiaprosessiin liittyvistä asioista. 
Aineisto käytiin lävitse käyttämällä Gunnar Karlssonin Empiiristä Fenomenologis-psykologista 
metodia (Phenomenological Psychological Method, EPP-method). Menetelmässä jaetaan teksti 
pienempiin merkityksellisiin yksiköihin, ”meaning units” (MU), joita sitten analysoitiin 
monivaiheisesti. Aineisto jakautui 1019 merkitykselliseen yksikköön, näiden analysointi tuotti 29 
kategoriaa, joista kukin kuvasi tiettyä näkökulmaa tarkasteltavan olevasta ilmiöstä. Analysoitaessa 
ja yhdisteltäessä näitä kategorioita päädyttiin kolmeen teemaan, a) uuden harjoituksen käyttöönotto, 
b) regressio aiempaan käytökseen ja c) kehitys ja muutos parempaan. Näiden kolmen teeman 
muodostamasta mallista tutkijat käyttävät nimitystä kinesteettis-vestibulaarinen kehitysmalli. (kuvio 
1, Niklasson 2010). Mallin terapioprosessia kuvaavassa käyrässä on merkitty tasaisin väliajoin 
uuden harjoituksen käyttöönotto (I) pisteillä, regressiovaiheet (R) on kuvattu käyrässä alaspäin 
kääntyvillä silmukoilla (R) ja positiiviset kehitysvaiheet näkyvät käyrän nousevana muutoksena. 
Tutkijat nimesivät nämä selvät positiivisen kehityksen vaiheet muodonmuutoksiksi (T). 
Kontrollikäyntejä oli terapijakson aikana keskimäärin 16 kpl,  joten malliin kuvattiin samanverran 
uuden harjoituksen käyttöönottoa kuvaavia pisteitä (I). Harjoitukset saivat aikaan kehittymistä 
mutta saivat aikaan myös regressiovaiheita (R). Näitä selvemmin erottuvia regressiovaiheita voitiin 
havaita aineistosta tyypillisesti kolme kappaletta (R1-R3) terapiaprosessin aikana. Näitä 
regressiovaiheita seurasi kehitysvaiheet, muodonmuutokset (T),  joissa koettu taantuminen muuntui 
menestykseksi kehityksessä. Positiivisia kehitysvaiheita kuvataan mallissa neljä kappaletta (T1-T4). 
Vastaavia taantumisen ja nopeamman kehityksen vaiheita sisältäviä yleisen oppisen sekä fyysistä 
kehityksen kuvauksia on aiemminkin esitetty (esim. Mishking, Fischer and Rose, Dalton, McGraw).  
 
Harjoittelujakson aikana fysiologisia ja psykologisia taantumia oli toistuvasti, mutta kolme 
merkittävää taantomajaksoa voitiin erottaa aineistosta. Huolimatta lasten iästä vanhempien 
tuntemusten mukaan kaikkien lasten käyttäytyminen oli samankaltaista kullakin taantumajaksolla. 
Ensimmäinen taantumajakso (R1) ajoittautui 2., 3. ja 4. uuden harjoituksen (kontrollikäynnin) 
ajankohtaan. Nuoremmilla lapsilla taantuma saattoi näkyä yökasteluna tai jopa heikkona rakon 
kontrollina, joskus jopa ennen ensimmäistä kontrollikäyntiä. Vanhemmilla lapsilla ensimmäisen 
taantumajakson aikana saattoi esiintyä mielialanvaihteluja. Toisen taantumajakson (R2) aikana 
harjoittelun keskivaiheilla (I 7,8,9) vanhemmat huomioivat lasten itsesäälin, surullisuuden ja 



toiveen olla äitinsä lähellä kasvaneen. Lapset saattoivat itkeä ja olla surullisia ilman mitään syytä. 
Lapset jotka aiemmin olivat vihaisia ja turhautuneita vastoinkäymisten aikana alkoivat nyt valittaa 
ja narista vastaavassa tilanteessa, ”lapseni on surullisempi nyt. Hän oli ennen agressiivisempi”. 
Lapset vetäytyivät myös kaverisuhteista toisen taantumajakson aikana enemmän, olivat kotona sen 
sijaan että olisivat menneet kavereidensa luo. Lapset saattoivat ottaa kerran jo hylkäämiänsä 
suosikkilelujansa takaisin käyttöön ja äidin läheisyyttä haettiin aiempaa enemmän. Sisarkateus 
kasvoi ja vaatimukset tasa-arvoisuuteen kasvoi. Kolmas taantumavaihe (R3) harjoitusvaiheen 
lopulla (I 12,13,14) toi esiin lasten uhmakasta käytöstä. Vanhemmat kertoivat lisääntyneestä 
itsetehostuksesta sekä joskus liioitellusta itsevarmuudesta. Jotkut lapset kyseenalaistivat 
itsestäänselvyyksiä ja useimmiten uhmakkuus oli kohdistettu äitiä kohtaan. Eräs vanhemmista 
ilmaisi havainnot toteamalla ”lapseni käyttäytyy kuten teini-ikäinen”. Nämä regressiovaiheiden 
aikaiset käyttäytymistavat heikkenevit ja poistuivat kokonaan ennen harjoittelun loppumista.  
Myös muina aikoina ajoittaista regressiota ilmeni, mutta satunnaisemmin eikä niillä ollut vastaavaa 
vaikutusta kehityksen eteenpäin viemisessä. Esimerkiksi puhe heikkeni väliaikaisesti tai lapsilla 
saattoi esiintyä välillä onomapoettisia sanoja. Joskus lapsi saattoi puhu pikku lapsen lailla.  Lapsilla 
esiintyi toisinaan tarvetta imeä sormia tai vaatetusta tehostetusti, ja välillä lapset halusivat nukkua 
vanhempiensa vieressä.  
Muodonmuutoksiksi nimettyinä positiivisen kehitysjaksojen aikana sekä sensimotoriset että 
psykologiset taidot kehittyivät. Kehitys oli useimmiten asteittaista, viitaten myönteisten piirteiden 
vahvistuvan ajan myötä. Jopa ennen ensimmäistä kontrollikäyntiä lapset alkoivat olla levollisempia 
ja olivat kykenevimpiä rauhoittumaan illalla. ”Lapseni on rauhoittunut ja kiukunpuuskia on 
vähemmän”, eräs vanhempi raportoi.  
Kun lapset tunsivat hallitsevansa kehonsa, he osoittivat paljon enemmän mielenkiintoa liikuntaan, 
sekä liikuntunneilla koulussa että vapaa-aikana. ”Lapseni osallistuu aktiivisemmin. Hän ei ole  vain 
paikalla”. Myös hienomotoriset taidot kehittyivät, helpottaen kirjoittamista ja piirtämistä.  
Vaikkakaan harjoitusohjelmassa ei harjoitettu suunalueen lihaksistoa niin joittenkin lasten 
ääntäminen parantui muitten motoristen taitojen kehittyessä. Keskittyminen parani samalla 
vaikuttaen myönteisesti oppimiseen sekä yleensä sopeutumiseen koulun asettamiin vaatimuksiin. 
Levottumuuden ja ahdistuneisuuden havaittiin vähentyneen harjoitusohjelman aikana. Monet 
vanhemmat hakivat terapiasta apua lastensa luki- ja muihin oppimivaikeuksiin, ja analyysi osoitti 
lasten akateemisten taitojen kehittyneen, joskin vaikeudet matemaattisissa taidoissa säilyivät jossain 
määrin, ”matematiikka on vieläkin melko vaikeaa. Muutoin poikamme suoriutuu koulun 
tavoitteiden mukaan”. Myös lasten sosiaaliset kyvyt kehittyivät harjoittelun aikana. Mallinmukaisen 
viimeinen kehitysjakso (T4) osoitti taitojen tasaantuneen ja vakiintuneen siinä määrin että terapia 
voitiin sekä vanhempien että ohjaajien mielestä päättää. ”Kaikki tyttäremme kohdalla tuntuu nyt 
hyvältä. Olemme valmiita jatkamaan eteenpäin”.  
 
Tutkijat kuvaavat terapiaprosessia virraksi jossa uudet harjoitukset, regressiovaiheet, ja 
”muodonmuutokset” yhteisesti kannustavat yksilöä kasvavaan sensimotoriseen (fyysiseen) ja 
psyykkiseen kypsyyteen.  
 
Mallin yleistettävyyttä testattiin käymällä läpi aiemman tutkimuksen (2009) loppujen osanottajien 
tiedot ja vertaamalla niiden yhteensopivuutta mallin kanssa. Kaksi tutkijaa kävi ensi lävitse näitten 
224 lapsen tiedot ja arvioivat niiden yhteensopivuutta mallin kanssa kolmiportaisella asteikolla. 
Saadakseen erittäin hyvän  arvion, täytyi kaikkien kolmen regressiovaiheen (R1-R3) ja kaikki neljä 
muodonmuutosvaihetta olla näkyvissä aineistossa. Hyvän arvion sai jos vain yksi regressiovaihe 
puuttui. Huonoimman arvion sai jos vain yksi regressiovaihe voitiin huomata positiivisten 
kehitysvaiheiden lisänä. Parhaan arvioin mallin sovellettavuudesta saatiin 63 % asiakkailla ja hyvän 
arvion 32 %. Joten vain 5 % asiakkaita malli ei vastannut kirjattuja kokemuksia terapiaprosessin 
tapahtumista.  
 
 



Niklasson & Niklasson & Norlander  pyrkivät osoittamaan laadullisella tutkimuksellaan mitä 
sensomotorissa kuntoutuksen terapiaprosessissa tapahtuu. Heidän esittämänsä kinesteettis-
vestibulaarinen kehitysmalli kuvaa selkeästi joskus huonona pidettyjen regressiovaiheiden 
tarpeellisuuden myönteisen, sekä fyysisen, kognitiivisen että psyykkisen kehityksen 
aikaansaamiselle. Aineistosta nousi myös esille tapauksia joissa liikkeharjoitukset nostivat pintaa 
vanhoja muistoja. Esimerkiksi eräs lapsi alkoi surra jo vuosia sitten kuollutta isoäitiään. Tälläisten 
muistojen esiintuleminen aikaisemmilta kehityskausilta mahdollistavat asioiden käsittellyn 
uudelleen paremmin edellytyksin käsitellä asiaa. Tutkijat näkevätkin sensomotorisen kuntoutuksen 
tarjoavan hyvän lisän muunlaisten menetelmien, kuten opetuksellisten, lääkinnällisten tai 
kognitiivis-behavioristisen terapian täydennykseksi.  
 
 
 
 


