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1 JOHDANTO  

 

Nykyisen tietoyhteiskuntamme vaatimukset ovat suoraan kytköksissä lapsen omalle oppimisel-

leen saamaan tukeen. Sen uhkatekijöinä voidaan pitää esimerkiksi oppimisvaikeuksia, jotka ai-

heuttavat vääjäämättä riskejä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Jos oppimisvaikeuksiin 

jätetään puuttumatta, aiheutetaan yksilön aseman heikkenemistä yhteiskunnassamme. Sen vuoksi 

olisi tärkeää panostaa ongelmatilanteiden varhaiseen tunnistamiseen ja entistä parempien opetus- 

ja kuntoutusmenetelmien kehittämiseen. (Fadjukoff & Ahonen 2001, 76.) Yhtenä tällaisena hoi-

to- ja kuntoutusmenetelmänä voidaan pitää sensomotorista kuntoutusta. Oppimisvaikeuksien 

varhainen toteaminen, hoito ja kuntoutus ovat varmin tae sille, että tulevaisuudessa löydetään 

yhä harvemmin tunnistamattomia aikuisten oppimisvaikeuksia (Waal 1998, 195).  

 

Sensomotorinen kuntoutusmuoto tunnetaan Keski-Euroopassa hyvin ja noin kymmenen vuoden 

ajan siitä on tiedetty ja siihen on perehdytty Suomessakin (Väänänen 2004). Suomeen tämä kun-

toutusmuoto kulkeutui Nina Alopaeus- Laurinsalo ja Veli Laurinsalon tuomana (Suur- Helsingin 

sensomotorinen keskus 2004). Sensomotorista kuntoutusta on käsitelty viimeaikoina useasti eri 

tiedotusvälineissä ja sen kautta on pyritty tuomaan esille kuntoutusmuodosta saatu hyöty mm. 

lukivaikeuksista ja muista oppimisvaikeuksista kärsivälle.  

 

Sensomotorinen kuntoutus on yliaktiivisesti tai epätarkoituksenmukaisesti toimivien aistivajaa-

toimintojen hoitomenetelmä (Suur-Helsingin sensomotorinen keskus 2004). Testaamisen ja kun-

toutuksen avulla pyritään hoitamaan oppimiseen vaikuttavia aisteja ja niiden keskinäistä tasapai-

noa. Siten helpotetaan auditiivista ja visuaalista hahmottamista sekä tasapainon ja motoriikan 

toimimista mahdollisimman automaattisesti, ilman että niihin joutuu tietoisesti kiinnittämään 

huomiota. (Ylä- Savon lukiyhdistys 2004.) 

 

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli oma ammatillinen kiinnostus aihetta ja sen mukanaan 

tuomia ilmiöitä kohtaan. Saimme sensomotorisen kuntoutuksen aiheen Lapinlahdella toimivan 

Peku Oy:n toiminnanjohtaja Hannu Hätiseltä. Opinnäytetyömme asiakaskyselyn toteutimme 

yhteistyössä heidän kanssaan, joista saatujen tulosten avulla pyrimme palvelemaan PEKU Luki- 

kuntoutuspalvelujen toimintaa. Sensomotorisen kuntoutuksen tunnettavuus on lisääntynyt viime 

vuosina, mikä näkyy myös kasvavana asiakasmääränä. Vaikeutuneessa elämäntilanteessa sen-

somotorisesta kuntoutuksesta saatu apu antaa positiivisia voimavaroja taisteluun arjen mukanaan 

tuomia ongelmia vastaan. 
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Tutkimuksemme aineisto koostuu sensomotorisen kuntoutuksen asiakkaille tehdyistä asiakas-

kyselyistä, joiden avulla saimme heidän omat kokemuksensa esille. Aiheen rajauksena toimi 

PEKU Luki- kuntoutuspalvelujen asiakkaiden kokemukset sensomotorisen kuntoutuksen tuo-

mista hyödyistä. Tämän lisäksi halusimme myös tarkastella sosiaalisen tuen merkitystä asiak-

kaille. Käytämme tulososuudessa käsitettä asiakas tutkimukseen osallistuneista lapsista ja aikui-

sista, jotka ovat läpikäyneet kokonaisvaltaisen sensomotorisen kuntoutuksen tai ovat jo sen lop-

puvaiheessa. Käsitteellä sosiaalinen tuki tarkoitamme asiakkaan saamaa monialaista tukea. Sen-

somotoriseen kuntoutukseen hakeutumisen syistä käytämme yleistyksenä käsitettä oppimisvai-

keudet.  

 

Sensomotorinen kuntoutus on vielä melko uusi tutkimusaihe Suomessa. Aiheeseen liittyvää kir-

jallisuutta on pääasiassa julkaistu vasta 1990- ja 2000 -luvuilla. Sensomotorista kuntoutusta uu-

tena hoitomuotona ovat tarkastelleet Nina Alopaeus- Laurinsalo ja Veli Laurinsalo (1997). Myö-

hemmin he ovat julkaisseet myös muita sensomotoriseen kuntoutukseen liittyvää kirjallisuutta. 

Sensomotorisen tutkimuksen aihealuetta ovat lähestyneet myös tutkijat professori Pirjo Korpi-

lahti ja Hilkka Soininen.  

 
 
2 OPPIMISVAIKEUDET  
 

Oppimisvaikeudet koetaan usein hankaliksi ratkoa ja vain harvat tahot omaavat oikeat ratkaisu-

keinot tilanteen selvittämiseksi. Esimerkiksi lääkärin vastaanotolla voidaan kyllä tutkia aistien 

lääketieteellinen status, mutta asiaa mutkistaa se seikka, että oppimisvaikeuksien syyt eivät 

useinkaan löydy perustutkimuksessa. (Suur- Helsingin sensomotorinen keskus 2004.) Kun sel-

keää syytä ei aikaisemmin löydetty, oppimisvaikeudet termillä tarkoitettiin lasta, jolla oli huo-

mattavia psykologisia tai neurologisia haittatekijöitä koulun perustaitojen oppimisessa. Nykyään 

oppimisvaikeus viittaa lähes kaikenlaisiin oppimisen vaikeuksiin. Huomio sisältää hyvin laajoja 

periaatteellisia kysymyksiä siitä, mistä suunnista ongelmia lähdetään etsimään. (Hautamäki ym. 

2001, 23.)  

 

 

Siihen ei yllä järkevä puhe eikä selitykset. 

Siihen ei saada kontaktia, se ei vastaa. 

Se ajelehtii mielialojen kourissa. 

Hyvin syvällä se tietää 

mutta ei tiedä sanoja eikä säveltä. 
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Se väsyy pimeässä ja se hakkaa naulalla seinää. 

Se on pimeytensä vanki ja itkee valoa 

joka on sille tiedon konkreettinen nimitys. 

Se saartaa asioita hurjan kaukaa. 

Kaikki on rannatonta ja ulottumattomissa. 

Se on niin syvällä että sitä pidetään toivottomana tapauksena. 

Sille rähistään ja siitä tehdään Laiskuuden Esimerkki. 

Yökaudet se lukee läksyjään ja silti pysyy laiskuuden esimerkkinä. 

Se on niin huono että sen äitikin pitää sitä huonona. 

Se ei tajua, miksei kukaan kuule, vaikka se on läkähtyä huutamiseen. 

Jos se pysyy kilttinä se jää pimeyteen. 

Sen on pakko ruveta pahaksi. 

Sen se tekeekin kaikkien hämmästykseksi. 

Se aiheuttaa hankaluuksia ja häiriöitä. 

Mutta pimeyteen se ei palaa, ei millään hinnalla. 

Ja nimitykset: niihin se on tottunut pienestä pitäen. 

… 

                   Katkelma Arja Tiaisen runosta Anna mä nyt kerrankin selitän 

 

Oppimisvaikeus tarkoittaa lukivaikeutta laajempaa käsitettä. Lukemisen ja kirjoittamisen vaike-

uksien lisäksi siihen kuuluvat mm. keskittymis- ja tarkkaavuushäiriöt, ylivilkkaus ja käytöshäiri-

öt. Samoin niihin luetaan matematiikan tai kielten opiskelun erityisvaikeudet. (Hintikka 1998, 

18- 19.) Oppimisvaikeudet kuuluvat aivojen hienotoimintojen häiriöiden ryhmään, johon kuulu-

vat edellä esiin tulleiden lisäksi puheen ja kielenkehityksen vaikeudet, motorisen koordinaation 

vaikeudet ja sosiaalisen hahmotuksen sekä vuorovaikutuksen vaikeudet (Voutilainen 1998, 50). 

Yksi tärkeimmistä huomioista on tutkijoille oppimisvaikeuksien kohdalla ollut se, että lasta jolla 

on oppimisen ongelmia, tulee lähestyä laajemmin kuin häiriöiden keskivertotapauksia yleensä 

(Lyytinen ym. 2001, 45). Jonkinlaisista oppimisvaikeuksista kärsii joka viides (Rytkönen 2002, 

7). Niistä kaikkein yleisin on lukivaikeus, joka esiintyy 80 %:ssa kaikista oppimisvaikeustapauk-

sista (Hintikka & Strandén 1998, 20). Oppimisvaikeudet eivät rajoitu vain lapsiin. Lukivaikeu-

desta kärsivät aikuiset voivat kohdata suuriakin vaikeuksia esimerkiksi opinnoissaan, työelämäs-

sä menestymisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. (Halonen 1999, 9; Suur- Helsingin sensomotori-

nen keskus 2004.)  
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Syytä etsittäessä oppimis- ja keskittymishäiriöihin tulee käydä läpi niin ulkoiset syyt esimerkiksi 

työrauha, olosuhteet, perheen ilmapiiri, kuin sisäisetkin syyt esim. sairaudet, viat, vammat tai 

aivotoimintoihin vaikuttavat epämuodostumat. (Laurinsalo 2002, 18; ks. Hautamäki ym. 2001, 

23.) Viime vuosikymmeninä on kehitetty monia aistien ja aivotoimintojen spesifiin harjoitteluun 

perustuvia kuntoutusmuotoja, joista on hiljalleen tullut myös tutkittua tietoa. Eräs sellainen on 

sensomotorinen lähestymistapa. (Suur- Helsingin sensomotorinen keskus 2004.)  

 

Vaikeasti lukivaikeuksista kärsivien vakavasta syrjäytymisuhasta kertovat mm. tanskalaisten 

tekemät yhteenvedot eri maiden kansallisista tutkimuksista. Niiden mukaan normaalin yhteis-

kunnan ulkopuolelle ja vankiloihin ajautuvista henkilöistä vähintään puolella on ilmeisiä vaike-

uksia lukemisessa, kirjoittamisessa ja lukemisen ymmärtämisessä. (Hintikka & Strandén 1998, 

20.) Oppimisen vaikeuksilla on todettu olevan yhteys syrjäytymiseen. Tutkija Nils Willberg 

(2002) Jyväskylän Yliopistosta on tutkinut oppimishäiriöiden yhteiskunnallisia kustannuksia, 

joissa käy ilmi, että nimenomaan syrjäytymisen kustannukset ovat massiiviset.  

 

Varhainen syrjäytyminen alkaa jo oikeastaan siinä vaiheessa, kun lapsi pystyy vertailemaan itse-

ään muihin lapsiin (Suur- Helsingin sensomotorinen keskus 2004). Jos lapsi havaitsee suoriutu-

misensa olevan heikompaa kuin toisilla, siitä seuraa mitä todennäköisesti itsetunto- ongelmia.  

Itsetunnon nopea lasku aiheutuu tavallisesti voimakkaasta häpeän kokemuksesta. Sen voi aiheut-

taa kielteinen palaute tai epäonnistuminen, jotka voivat olla kokemuksina musertavia. (Malinen 

2003, 110.) Oppimisvaikeudet tekevät lapsen maailmasta tavallista haavoittuvamman ja pahim-

millaan ne saattavat varjostaa koko yksilön elämää (Lyytinen 1998, 247).  

 

”Kun jouduin opettajan terrorin kohteeksi minä mukauduin luokan mukana siihen 
nauruun joka kohdistui minuun. Toisin sanojen minä nauroin itselleni, ehkä se aut-
toi kestämään syvän ahdistuksen joka myllersi sisälläni näin minusta tuli luokan 
pelle…” (Hätinen 1998, 66.) 
” No viiden ensimmäisen vuoden ajalta en muista yhtään mukavaa asiaa koulusta. 
Huonoja sitäkin enemmän. Kyllä se koulunkäynti oli yhtä kärsimystä, valtavaa pie-
nen lapsen helvettiä…” (Hätinen 2004.) 

 

Sosiaalinen syrjäytyminen on yhteisötason ilmiöistä varsin ajankohtainen. Aihetta voidaan tar-

kastella lähiyhteisötasolle sijoittuvan koulun näkökulmasta, josta käytetään termiä ”koulualler-

gia”. Sitä voidaan pitää samanaikaisesti yhteiskunnallisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä on-

gelmana. Koulutuksesta syrjäytyminen johtaa usein työstä syrjäytymiseen ja pahimmillaan se 

voi johtaa jopa yksilön syrjäytymiseen itsestään. (Ahvenainen ym. 2001, 60.) Koulua koskevan 

kiinnostuksen menettäminen syrjäyttää oppimisvaikeuksia kokevan lapsen helposti koulu-uralta 
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ja sen seurauksena yhä todennäköisemmin myös työelämästä. Totuushan on se, että nykyisessä 

tietoyhteiskunnassamme lähtökohtana on ammattitaitoa vaativat työt. (Lyytinen 1998, 247.) 

 

Sensomotoriset tutkimusmenetelmät ja jokaiselle aistille omat spesifit kuntoutusmetodit voivat 

parantaa aistimusjärjestelmän toimintakykyä ja lieventää tai jopa parantaa oppimisvaikeuksia. 

(Suur- Helsingin sensomotorinen keskus 2004). Erityisen tärkeää onkin panostaa niiden varhai-

seen diagnosointiin ja kuntoutukseen, sillä se on ainoa keino oppimisvaikeuksien ehkäisyyn ja 

voittamiseen. Tästä johtuen myös varhaisen syrjäytymisen riski vähenee, ellei jopa poistu koko-

naan.   

 

 
3 SENSOMOTORINEN KUNTOUTUS 
 

Sensomotorinen kuntoutus on yliaktiivisesti tai epätarkoituksenmukaisesti toimivien aistien hoi-

tomenetelmä (Suur-Helsingin sensomotorinen keskus 2004). Sillä hoidetaan oppimiseen vaikut-

tavia aisteja ja niiden keskinäistä tasapainoa (Peku Oy 2004). Aistijärjestelmän ollessa epätasa-

painossa, aivot joutuvat työskentelemään normaalia enemmän kompensoidakseen aistien epäta-

sapainotilaa. Tästä aiheutuu ongelmia jotka lievenevät, kun aistivajaatoiminnot osittain parane-

vat tai korjaantuvat kokonaan. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 1.)  

 

Sensomotorinen kuntoutus aloitetaan erilaisilla testeillä, joihin kuuluu näkö-, tunto-, tasapaino- 

ja kuuloaistin, karkeamotoriikan ja hienomotoriikan testaukset. Siinä kartoitetaan myös varhais-

lapsuuden primitiivirefleksit, joilla saattaa olla yhteys moniin aistitoiminnan epätasapainotiloi-

hin. (Suur-Helsingin sensomotorinen keskus 2004.) Näiden testien perusteella laaditaan yksilöl-

linen hoitosuunnitelma ja toteutettava harjoitusohjelma, joka stimuloi aistimusjärjestelmää, tasa-

painoa ja motoriikkaa. Tällöin oppimisen esteet vähenevät tai poistuvat kokonaan. (Alopaeus- 

Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 24; Suur-Helsingin sensomotorinen keskus 2004.) Kuntoutuksen 

etenemistä seurataan kontrollikäynneillä, jolloin tutkitaan hoidon etenemistä ja annetaan jatko-

ohjeet tai tehdään uudet harjoitusohjelmat asiakkaille (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 

2, 24). 

 

Sensomotorinen kuntoutuksen tehokkuus perustuu siihen, että siinä hoidetaan päivittäin toistet-

tavilla harjoituksilla oppimis- ja keskittymiskykyyn vaikuttavia aisteja (Suur-Helsingin senso-

motorinen keskus 2004). Kuntoutus suoritetaan pääasiallisesti kotona ja se on keskimäärin 9- 12 

kk pituinen. Lisäksi kuntoutusjaksoon sisältyy noin 4-5 tutkimuskertaa. (Peku Oy 2004.) Kun-

toutuksen kuulonmuokkaushoidossa käytetään esimerkiksi ADT:tä, jolla pyritään fonologisen 
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prosessoinnin muokkaamiseen ja se tapahtuu terapiamusiikin kuuntelemisen avulla.  Primitiivi-

refleksijäänteistä poisoppiminen tapahtuu harjoitteiden kautta. Harjoitteiden avulla kehitetään 

myös muita ongelmia aiheuttavia aisteja. Kunkin terapiajakson tehtävistä annetaan kirjalliset 

ohjeet mukaan (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 2, 24). Harjoitukset tedään päivittäin 

kotona, lapset vanhempien avustamana ja aikuiset itsenäisesti Lasten ollessa kyseessä, heidän 

vanhemmilleen opetetaan vastaanotolla kunkin terapiajakson tehtävät. (Suur- Helsingin senso-

motorinen keskus 2004.) 

 

Sensomotorisen kuntoutuksen vaikuttavuus perustuu, kuten neurologisen terapian yleensä, tera-

piasarjojen jatkumoon ja säännölliseen toistoon. Näillä päivittäin toistettavilla harjoituksilla hoi-

detaan oppimis- ja keskittymiskykyyn vaikuttavia aisteja. (Suur-Helsingin sensomotorinen kes-

kus 2004.) Terapiasarjat jaetaan riittävän yksinkertaisiin osiin, jotta ne voidaan tehdä oikeaoppi-

sesti kotona. Niiden tekeminen edellyttää asiakkaan tai asiakkaan vanhempien sitoutumista kun-

toutuksen säännölliseen suorittamiseen. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 2, 24.)  

 

Sensomotorinen kuntoutus on kansainvälisen asiantuntemuksen ja yhteistyön tulos (Loviisan 

sensomotorinen keskus 2004). Sitä on kehitelty Englannissa PhD Peter Blythen toimesta. Hän 

aloitti sensomotorisen kuntoutuksen ja tutkimuksen 1960-luvun lopulla ja perusti vuonna 1975 

The Institute for Neuro-Physiological Psycology, INPP. (Pekuluki 2004). Muutaman vuoden 

kuluttua toimintaan liittyi mukaan Sally Goddard, joka on sittemmin tehnyt julkaisuja dysleksi-

asta, dyspraksiasta sekä muista oppimisongelmista (The Institute for Neurophysiological 

Psychology 2004). Sensomotorisessa kuntoutuksessa käytetään Suomessa myös tanskalaisen 

tutkijan Kjeld Johansenin kehittämää kuulon muokkaushoitomenetelmää (ADT) (Alopaeus- 

Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 6). 

 

Suomeen tämän kuntoutusmuodon toi ensimmäisenä psykoterapeutti Nina Alopaeus 1990- luvun 

puolivälissä (Suur- Helsingin sensomotorinen keskus 2004). Myöhemmin Nina ja Veli Laurinsa-

lo lähtivät Etelä- Ruotsiin hakemaan oppia tästä kuntoutusmuodosta, jonka jälkeen he perustivat 

Suur- Helsingin sensomotorisen keskuksen Thalamus Oy:n. Siellä hoitoa saavat luki- ja oppi-

mishäiriöiset, keskittymishäiriöiset ja puhevaikeuksista kärsivät. Sensomotoriseen kuntoutuk-

seen perehtyneitä toimipaikkoja on Helsingin lisäksi Loviisassa vuodesta 1999 lähtien toiminut 

sensomotorinen keskus Senso ja Lapinlahdella PEKU Luki- kuntoutuspalvelut (Loviisan senso-

motorinen keskus 2004; Pekuluki 2004).  

 



 8 

Opinnäytetyömme teimme yhteistyössä PEKU Luki- ja kuntoutuspalvelujen kanssa, joka sai 

alkunsa siitä, kun lukiongelmasta kärsivä Hannu Hätinen päätyi opiskelemaan Iisalmen sosiaa-

lialan oppilaitokseen sosiaaliohjaajaksi. Siellä hän pääsi oppilaanohjaaja Pekka Kinnusen luokse, 

joka oli perehtynyt lukihäiriöihin ja pystyi siten auttamaan Hannua lukiongelman kanssa. Hannu 

sai myös apua lukivaikeuksiinsa Suur- Helsingin sensomotorisesta keskuksesta tilanteensa pa-

rantamiseksi. Kun oma elämän laatu parani kuntoutuksen myötä, Hätisellä heräsi kysymys, 

kuinka pystyisi auttamaan muita samasta ongelmasta kärsiviä. Tästä johtuen hän päätti perustaa 

vastaavanlaisen kuntoutuskeskuksen Pekka Kinnusen kanssa. (Halonen 2004, 8; Hietamies 2004, 

85.) Keväällä 2000 he jättivät anomuksen raha-automaattiyhdistykselle kuntoutusprojektin pe-

rustamiseksi. (Ylä- Savon Luki-yhdistys 2004). PEKU Luki- kuntoutuspalvelut on mm. luki- ja 

oppimisvaikeuksien kuntoutuskeskus Lapinlahdella. Toiminta alkoi vuonna 2001, kun Ylä- Sa-

von luki-yhdistys sai RAY:ltä toiminta- avustuksen sensomotorisen kuntoutuksen käynnistämi-

seen Pohjois- Savon alueella, jossa nykyisellään Eeva Hynynen toimii projektin toiminnanjohta-

jana. (Ylä- Savon Luki-yhdistys 2004.) 

 

3.1 Sensomotorinen kuntoutus vaikuttaa aistitoiminnan ongelmiin  

 

Sensomotorisesta kuntoutuksesta hyötyvät ne, joille aistien epätasapainotila aiheuttaa ongelmia. 

Niitä voivat olla puhe- ja äänihäiriöt, motoriset ongelmat, kuulon yliherkkyys, auditiiviset ja 

visuaaliset hahmottamisongelmat, keskittymisvaikeudet, ylivilkkaus ja oppimisvaikeudet. (Peku 

Oy; Suur-Helsingin sensomotorinen keskus 2004). Oppimisvaikeuksissa yksilökeskeinen lähes-

tymistavan lisäksi perussyyt voivat löytyä myös eri ympäristöistä, kodista, koulusta tai kulttuuri-

tekijöistä (Hautamäki ym 2001, 23). 

 

Käytännössä aistitoiminnan ongelmat saattavat vaikuttaa mm. seuraavilla tavoin: kuulee puheen 

epäselvästi, tekee paljon virheitä kirjoittaessaan, on hidas lukija ja ymmärtää huonosti luke-

maansa. Lisäksi vaikutuksena voi olla, että normaalitasoinen ääni tuntuu tuskaisen kovalta, esiin-

tyy kömpelyyttä ja hahmottaa näkemäänsä heikosti. Ongelmat ovat voineet saada aiemmin diag-

noosin, kuten MBD, ADD, ADHD, dysfasia, dysleksia, autismi tai asperger. (Suur-Helsingin 

sensomotorinen keskus 2004.) Kuntoutuksesta saavat apua myös ne ihmiset, jotka esim. työnsä 

takia tarvitsevat äärimmäisen tarkkaa aistien hallintaa ja keskittymiskykyä. Näiden lisäksi sen-

somotorinen kuntoutus voi parantaa esim. näyttelijöiden, muusikoiden, huippu-urheilijoiden ja 

puhumisen ammattilaisten suorituskykyä. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 1- 2.) 

3.2 Testaaminen ja harjoitukset 
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Sensomotorinen kuntoutus on aistivajaatoimintojen ja yliaktiivisesti toimivien aistien kuntoutus-

ohjelma, jossa hoito ja testaaminen kohdistuvat kuuloaistiin, näköaistiin sekä motoriikkaa häirit-

seviin primitiivirefleksijäänteisiin ja tasapainoaistiin (kuvio1) (Alopaeus- Laurinsalo & Laurin-

salo 1999, 1). Ennen kuin varsinainen sensomotorinen kuntoutus voidaan aloittaa, tehdään mah-

dollisimman analyyttinen alkuhaastattelu, jossa selvitellään asiakkaan taustoja (Hätinen 2004). 

Analyyttisessa alkuhaastattelussa käytetään iän mukaista kyselylomaketta, josta esimerkkinä 

kouluikäiselle annettava kyselylomake (liite 1). Sen avulla pyritään saamaan mahdollisimman 

tarkka kuva lapsen ongelmista ja niihin johtaneista syistä. Seuraavaksi tehdään laaja-alainen tut-

kimus, jolla kartoitetaan eri ongelma-alueet. Tasapainotestauksessa tehdään testisarjoja, joiden 

avulla etsitään mahdollisia tasapainossa ilmeneviä ongelmia. Motoriikan testaukseen kuuluvat 

hieno- ja karkeamotoriikan testit ja samalla havainnoidaan kehon ristikkäishallintaa lateraali-

suustestillä. Primitiivirefleksijäänteet kartoitetaan erilaisilla testeillä, jolloin saadaan selville var-

haislapsuuden häiritsevät refleksit. Näkö- ja kuulotestaukset suoritetaan varta vasten niille kehi-

tetyillä testausmenetelmillä. (Hätinen 2004.) 
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  SENSOMOTORINEN KUNTOUTUS 

     KUULOAISTI TASAPAINOAISTI     NÄKÖAISTI MOTORIIKKA 
 

   KÄYTÄNNÖN  
     ONGELMIA 
- Ei näe selvästi 
- Heikko näönvarainen 
  hahmottamiskyky 
- Väsyy nopeasti 
- Hidas tarkennyskyky    
  hidastaa esim. muis-      
  tiinpanojen kirjoit- 
  tamista taululta 
- Oppimisvaikeuksia 

    KÄYTÄNNÖN    
      ONGELMIA 
- Ei saa selvää sanoista 
  tai puheesta 
- Ymmärtää väärin anne-  
  tut ohjeet 
- On hidas ohjeiden 
  noudattamisessa 
- Pyytää usein toista-   
  maan  
  ohjeet 
- Hermostuneisuus 
- Ylivilkkaus 
- Heikko keskittymisky- 
  ky 
- Äänet tai puhe kuuluu 
  ”liian” hyvin 
- Lukeminen hidasta, ei  
  ymmärrä lukemaansa 
- Epäselvä puhe 
- Oppimisvaikeuksia 

    KÄYTÄNNÖN 
      ONGELMIA 
- Tasapaino ”heittää” 
- Ei opi ikätasoistensa 
   tavoin helposti hyvää 
   tasapainoa vaativia 
   liikunnan muotoja,  
   kuten esim. ajamaan  
   pyörällä tai luistele-   
   maan 
- Vaikeuksia liikunnassa 
   tai urheilussa 
- Vaarana porukasta  
  vieraantuminen, joka  
  voi johtaa masennuk- 
  seen ja yksinäisyyteen 
- Oppimisvaikeuksia 

     KÄYTÄNNÖN     
       ONGELMIA 
- Vaikeuksia liikunnassa  
   tai urheilussa 
- Ei opi esim. uimaan  
   ikäryhmänsä tavoin 
- Kömpelyyttä 
- Väsyy nopeasti 
- Epätavallinen kynäote 
- Vaarana joukosta vie- 
   raantuminen, joka voi  
   johtaa masennukseen  
   ja yksinäisyyteen 
- Oppimisvaikeuksia  

MAHDOLLINEN 
AIHEUTTAJA 
- Kauko- tai likinäköi-  
  syys 
- Erilaiset hajataitto- 
  ongelmat 
- Tasapainoelimen  
  vajaatoiminta 
- Primitiivirefleksi- 
  jäänteet 

MAHDOLLINEN 
AIHEUTTAJA 
- Taajuusalenemat tai 
   ylikorostumat 
- Vasemman korvan  
  dominanssi 
- Yliherkkä kuulo 

MAHDOLLINEN 
AIHEUTTAJA 
- Tasapainoelimen vajaa-  
   toiminta 

MAHDOLLINEN 
AIHEUTTAJA 
- Motorista toimintaa  
  häiritsevät lapsuusajan  
  primitiivirefleksijään-   
  teet 

  TUTKIMUKSET 
- Keystone Visual  
  Skills- testisarja 
- Refleksitestit 

  TUTKIMUKSET 
- Kuulotutkimukset 

  TUTKIMUKSET 
- Testisarjat 

     TUTKIMUKSET 
- Testisarjat 

         HOITO 
- Optikko/Silmälääkäri 
- Terapiahoito 

          HOITO 
- ADT- 
  Kuulonmuokkaushoito 
 

         HOITO 
- Terapiahoito 

            HOITO 
- Terapiahoito 

KESKIMÄÄRÄINEN HOITOAIKA 6-12 KK 

KUVIO 1. Skemaattinen esitys Sensomotorisesta kuntoutuksesta (Alopaeus- Laurinsalo & Lau-
rinsalo 1999, 43) 



 11 

Tällöin pyritään myös löytämään myös tuntoaistissa ilmenevät mahdolliset epäkohdat (Suur- 

Helsingin sensomotorinen keskus 2004). Ne näkyvät esim. siten, että tuntoaistimuksiin reagoi-

daan yliherkästi, jolloin kosketus koetaan epämieluisaksi (Kranowitz 2003, 80). 

 

Tämän jälkeen laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa ilmenee myös suoritettava harjoi-

tusohjelma, jonka toistaminen riittävän usein vahvistaa vanhoja heikosti kehittyneitä hermorato-

ja, muokkaavat aivoja ja luovat jopa uusia hermoyhteyksiä. Sen myötä parantuu looginen päätte-

lykyky, hahmottaminen ja oivaltaminen nopeutuvat sekä oppimiskyky kehittyy. Yleensäkin so-

siaalinen vuorovaikutuskyky paranee, jolloin toisten ihmisten kanssa on helpompi tulla toimeen. 

Harjoituksia tehdessä voi pian huomata, että aivojen treenaaminen on yllättävän uuvuttavaa. 

Käytännössä onkin parempi toistaa harjoituksia useasti lyhyissä 5- 10 minuutin jaksoissa kuin 

pitempään mutta harvemmin. Kuntoutuksen etenemistä seurataan kontrollikäynneillä. Kuntou-

tuksen kannalta on tärkeää, että harjoitukset suoritetaan säännöllisesti eikä annetuista ohjeista 

poiketa. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 24; Laurinsalo & Alopaeus- Laurinsalo 

2001, 60.)  

3.2.1 Motoriset ongelmat 
 

Motoriset häiriöt haittaavat lapsen normaalia kehitystä. Näillä lapsilla saattaa esiintyä ongelmia 

karkeamotoriikassa, jolloin esim. uimaan oppiminen on vaikeaa (Pekuluki 2004). Heillä voi 

esiintyä yleistä kömpelyyttä liikesarjojen toistamisessa (Ikonen 2000, 113). Käytännössä kömpe-

lyys voi ilmetä siten, että lapsi ei pysy kavereiden pelitahdissa, jonka seurauksena hän saattaa 

helposti syrjäytyä peleistä ja leikeistä. Myös lapsen oma aktiivisuus vähenee, kun hän pelkää 

joutuvansa nöyryytetyksi. Muita lapsen käytös saattaa lähinnä ihmetyttää, kun selvää syytä lap-

sen haluttomuuteen leikkiä tai pelata ei tiedetä. Kömpelyys voi aiheutua tasapainoelimen vajaa-

toiminnasta tai lapsuusajan primitiivirefleksijäänteistä. (Alopaeus-Laurinsalo & Laurinsalo 

1997, 7; Alopaeus-Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 22.) 

 

Ongelmat hienomotoriikassa ilmenevät mm. huonona käsialana, työläänä kirjoittamisena, ja sil-

män ja käden yhteistyön vaikeutena vaativassa työskentelyssä esim. kengännauhojen sitomisessa 

(Pekuluki 2004; Ikonen 2000, 121). Tämän vuoksi lapsi yrittää välttää joutumasta tällaisiin tilan-

teisiin (Ikonen 2000, 121). Mikäli sensomotorisella kehityskaudella jää konttausvaihe kokonaan 

pois tai se on vastaavasti ollut hyvin lyhyt, ei kehon ristikkäishallinta ole ehtinyt kehittyä tar-

peeksi. Tästä seuraa se, että kehon koordinaatiokyky on heikkoa, josta voi aiheutua ongelmia 

lateraalisuudessa. Ne puolestaan heikentävät motoriikan automatisoitumista ja oppimiskykyä. 

(Peku Oy 2004.) Tämä on havaittu myös aiemmassa tutkimuksessa, joka osoitti, että hyvin suuri 
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osa oppimisvaikeuslapsista kuului ryhmiin, joissa ongelmiin sisältyi myös selviä motorisia koor-

dinaatio-ongelmia (Lyytinen ym. 2001, 29). 

3.2.1.1 Lapsuusajan primitiivirefleksijäänteet 
 

Ihmisen synnyttyä lihasliikkeitä ohjaavat lähinnä erilaiset primitiivirefleksit. Nämä vastasynty-

neen lapsen liikkeitä koordinoivat refleksit kehittyvät lapselle jo kohdussa ja ne häviävät yleensä 

ensimmäisen puolen vuoden aikana tai korvautuvat posturaalireflekseillä. (Pekuluki 2004.) Tällä 

tarkoitetaan, että aivotoiminnan kehittyessä aivojen tahdonalainen toiminta ottaa vastatakseen 

lihasten liikkeistä. Joskus käy niin, että jokin refleksi jää vaikuttamaan ja dominoivaksi. (Alopa-

eus-Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 23.) Esimerkiksi refleksi, joka suojelee vastasyntynyttä tu-

kehtumiselta saa lapsen pään kääntyessä oikealle tai vasemmalle myös saman puolen käden ja 

jalan suoristumaan. Tästä koituu ongelmia, kun lapsi opettelee kirjoittamaan, sillä refleksijäänne 

pakottaa käden suoristumaan pään kääntyessä katsomaan kynää pitelevää kättä. Kirjoittaminen 

käsi suorassa on vaikeaa ja lapsi vastustaa refleksin vaikutusta painamalla kynää lujaa tai käyt-

tämällä apuna koko ylävartaloa ankkuroidakseen kirjoittavan käden ja kynän oikealle etäisyydel-

le. Sama refleksi, joka aiemmin suojeli vastasyntynyttä tukehtumiselta aiheuttaa nyt suuria vai-

keuksia kirjoittamista opettelevalle koululaiselle. (Pekuluki 2004.)  

 

Englantilaiset tutkijat Sally Goddard ja Peter Blythe ovat esittäneet, että näillä primitiivirefleksi-

jäänteillä onkin varsin laaja negatiivinen vaikutus lapsen myöhempään kehitykseen. Niillä saat-

taa olla haitallinen vaikutus mm. tasapainoelimen, kuulon, näkökyvyn, motoriikan sekä puheen 

kehitykseen. (Alopaeus-Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 23.) Primitiivirefleksi jäänteet voivat 

vaikuttaa myös siten, että vaikeat ja monimutkaiset asiat ovat vaikeasti prosessoitavissa. Lasten 

kohdalla tämä ilmenee vaikeuksina oppia kelloa, viikonpäiviä ja kertotaulua. (Peku Oy 2004.) 

Käytännössä refleksijärjestelmän ongelmien vuoksi lapsi saattaa olla jatkuvasti levoton, nopeasti 

väsyvä ja muita häiritsevä. Hänellä voi olla vaikeuksia istua aloillaan, kirjoittaminen voi olla 

erityisen työlästä ja käsiala huonoa. Lapsi voi lisäksi olla kömpelö ja motoriikaltaan kehittymä-

tön. (Goddard 1996, 20- 23.)  

Lapsuusajan primitiivirefleksijäänteet saattavat vaikuttaa haitallisesti tasapainoelimen, kuulon, 

näkökyvyn, motoriikan sekä puheen kehitykseen (Goddard 1996, 81- 84). Kuten on havaittavis-

sa, näillä primitiivirefleksijäänteillä voi olla erittäin laaja-alaisia vaikutuksia ihmisen fyysiseen 

toimintaan ja sen vuoksi niistä on opittava pois (Kantomaa 2003). Kuntoutus tapahtuu tekemällä 

refleksijäänteitä varten suunniteltuja liikesarjoja (Alopaeus-Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 24). 

Kaikki harjoitukset ja toiminta, kuten ryömiminen, konttaaminen, kävely ja juoksu, joissa käyte-

tään ristikkäisliikkeitä, ovat periaatteessa aivoja kehittäviä harjoituksia. Nämä primitiiviset ryö-
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mimis ja konttausleikit integroivat aivojen vasenta ja oikeaa aivopuoliskoa luonnollisella tavalla 

yhteen ja auttavat refleksijärjestelmän muuntumisprosessin loppuunviemisessä tilanteissa, joissa 

lapselle on jäänyt esim. primitiiviheijasteita jäljelle. Päiväkodissa voitaisiin tehdä temppurata, 

jossa ryömitään tuolinjalkojen väliin kiristettyjen tvistinarujen alta käyttäen eri ryömimisteknii-

koita. Naamioi nämä ryömimis- ja konttausharjoitukset leikeiksi, joita leikitään noin 5 minuuttia 

päivässä. (Laurinsalo & Alopaeus- Laurinsalo 2001, 31- 32.) 

3.2.1.2 Tasapaino 
 

Ihmisen tasapainoaisti kehittyy noin kahdeksaan ikävuoteen saakka. Mitä enemmän erilaista 

stimulaatiota tasapainolle annamme, sitä paremmaksi tasapaino kehittyy. Tasapainoelimestä läh-

tevät hermoimpulssit koordinoivat jatkuvasti ihmisen lihastoimintaa. Aistitoiminnan hermovies-

tit kulkeutuvat myös tasapainoelimen kautta, joten mikäli tasapainoelimen tai muiden aistien 

toiminnassa on vaajatoimintaa, häiritsee se vastaavasti myös muita aisteja. (Laurinsalo- Alopa-

eus & Laurinsalo 1999, 22.) Esimerkiksi jos aivoissa oleva tasapainokeskus ei toimi täydellisesti 

käytämme tasapainon ylläpitämiseen myös silmiä. Silmien ensisijainen tehtävä on antaa ihmisel-

le noin 80 prosenttia aistien kautta tulevasta informaatiosta, mutta käyttämällä silmiä myös tasa-

painon ylläpitämiseen, ympäristöstä saamamme informaatio vähenee vastaavalla määrällä. (Pe-

kuluki 2004.) 

 

Heikko tasapaino voi aiheuttaa ongelmia myös näön hahmottamisessa ja esimerkiksi lukiessa 

silmät eivät jaksa seurata luettavaa tekstiä ja väsyvät sen vuoksi helposti. Muita eteen tulevia 

käytännön ongelmia voivat olla tasapainon heittäminen, ja liikunnalliset tai urheilulliset vaikeu-

det. (Pekuluki 2004.) Puutteellinen kehonhallinta voi ilmetä myös siten, ettei osaa käyttää kehon 

osia yhtäaikaisesti, erikseen tai vaihdellen (Ikonen 2000, 117). Lapsien kohdalla se on havaitta-

vissa esim. siten, että he eivät opi ikätasoistensa tavoin helposti hyvää tasapainoa vaativia lii-

kunnan muotoja kuten esim. ajamaan pyörällä tai luistelemaan. (Pekuluki 2004). Nämä tilanteet 

synnyttävät häpeää varsinkin koulun urheilutunneilla (Malinen 2003, 39). Pitkään jatkuneista 

ongelmista voi aiheutua syrjäytymistä, masennusta sekä yksinäisyyttä.  

 

Tasapainoaistia kuntoutetaan stimuloimalla tasapainoelintä terapialiikkeillä, jotka suoritetaan 

kotona annettujen ohjeiden mukaan. (Laurinsalo- Alopaeus & Laurinsalo 1999, 23.) Seuraavana 

on esimerkki astronaut -harjoituksesta, jota käytetään tasapainoaistin kehittämisharjoituksena. 

Terapiavälineenä käytetään pyörivää selkänojallista tuolia. Oikeakätisillä asetetaan vasen käsi 

oikean hartian päälle kämmenpuoli alaspäin ja oikea käsi vastaavasti vasemman hartian päälle. 

Vasenkätisillä päinvastoin. Istuma- asento on sellainen, että istutaan aivan tuolin istuinosan etu-
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reunalla. Risti jalat nilkoista siten, että oikea jalka on päällimmäisenä ja nosta jalat koukkuun. 

Käännä pää alaspäin leuka rintaa vasten ja sulje silmäsi. Kun terapia-asento on valmis avustaja 

koskettaa sormenpäällään sattumanvaraisesti eripuolille kehoa yhteensä viisi kertaa esimerkiksi 

olkapäille, jalkoihin ja keskikeholle, samalla laskien kosketuskerrat ääneen. Kun kosketuslasken-

ta on suoritettu avustaja pyörittää tuolia hitaasti myötäpäivään annettujen ohjeiden mukaisen 

kierroslukumäärän. Pysähdytään, mutta pidetään yhä asento ja silmät kiinni ja suoritetaan uudes-

taan kosketuslaskentaa. Tämän jälkeen vaihdetaan kädet ja jalat rauhallisesti päinvastaiseen jär-

jestykseen, eli siten että vasen käsi ja jalka ovat nyt päällimmäisenä ja asetutaan samanlaiseen 

terapia- asentoon istumaan tuolin istuinosan etureunalle. Nostetaan jalat ristiasentoon ja laske-

taan leuka rintaa vasten ja suljetaan silmät. Tehdään uudelleen kosketuslaskenta, jonka jälkeen 

pyöritetään tuolia hitaasti vastapäivään yhtä monta kierrosta kuin aikaisemminkin. Pyörimisen 

jälkeen suoritetaan kosketuslaskenta yhdestä viiteen. (Hätinen 2004.) 

3.2.2 Näköaisti 
 

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että jopa 50 % luku- ja kirjoitusvaikeuksista kär-

sivillä lapsilla olevan jonkinasteisia näkökyvyn ongelmia (Alopaeus-Laurinsalo & Laurinsalo 

1997, 8; Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 25). Näkötapahtuma on erittäin monimutkai-

nen prosessi, joka vaatii vasemman ja oikean silmän sekä aivopuoliskojen jatkuvaa tarkkaa kes-

kinäistä yhteistyötä (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 25). Vaikka ihmisellä olisikin 

riittävä näkökyky, puutteellinen silmien näkökyky voi aiheuttaa vaikeuksia näkemisen ymmär-

tämisessä. Aivot eivät yhdistä näköaistimuksia kuulo-, tunto-, ja liikeaistimuksiin, vaan ne se-

koittavat saamansa viestin. (Kranowitz 2003, 38.) Näköaistissa saattaa olla vielä muitakin häirit-

seviä tekijöitä tai eriasteisia hajataitto-ongelmia, jotka haittaavat lapsen kehitystä ja oppimista, 

sekä kuluttavat osaltaan neuraalista energiaa (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 25). 

Pelkästään silmän ongelmat eivät ole välttämättä yksinään syy näköaistin ongelmiin, vaan niitä 

voi aiheuttaa myös tasapainoelimen vajaatoiminta ja primitiivirefleksijäänteet. Käytännössä on-

gelmat voivat ilmetä siten, että ei näe selvästi, näönvarainen hahmottamiskyky on heikkoa, vä-

syy nopeasti, on oppimisvaikeuksia tai hidas tarkennuskyky hidastaa esim. muistiinpanojen kir-

joittamista taululta. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 43). Kirjallista työtä tehtäessä ei 

saata huomata kaikkia tehtäviä, vaan voi tapahtua hyppimistä joidenkin kappaleiden yli (Ikonen 

2000, 107). 

 

Kun lapsella esiintyy luki- ja kirjoitusvaikeuksia, tulisi tällöin lähinäköä tutkia tavanomaista 

huolellisemmin. Sensomotorisessa kuntoutuksessa asiakkaan näkökykyä tutkitaan Keestone Vi-

sual Skills- testisarjalla, johon sisältyy 15 erilaista lähinäön osa-aluetta. Tämä tutkimussarja kar-
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toittaa lähinnä asiakkaan visuaalisia valmiuksia. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1997, 8; 

Alopaeus-Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 25.) Tarvittaessa käytetään myös refleksitestausta apu-

na. Hoitokeinona asiakas voidaan ohjata optikolle tai silmälääkärille lisätutkimuksia varten tai 

hän saa terapiahoitoa ja siihen liittyviä harjoitteita. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 

43.) 

 

Visuaalinen hahmottaminen on aivojen kyky tulkita sitä, minkä silmät näkevät (Kranowitz 2003, 

90). Laajemmin se voidaan määritellä käsitteenä, jolla tarkoitetaan kykyä päätellä mielessään 

usean muuttujan vaikutusta johonkin tiettyyn asiaan. Visuaalinen hahmottaminen on siis mietti-

mistä sekä lopputulokseen pääsemistä. Miettimisprosessi voidaan jakaa eri osiin, joita voidaan 

sitten analyyttisesti harjoittaa. Erilaisten harjoitusten tuloksena visuaalinen hahmottaminen usein 

paranee. Visuaalista hahmottamista voidaan pitää perusedellytyksenä esimerkiksi loogiselle 

päättelykyvylle ja matemaattiselle hahmottamiselle. (Laurinsalo & Alopaeus- Laurinsalo 2001, 

39- 40.) Visuaalisessa hahmottamisessa ilmenevistä ongelmista johtuu, että ei välttämättä ym-

märrä näkemäänsä oikein ja lisäksi voi olla vaikeuksia muotojen, kokojen ja etäisyyksien hah-

mottamisessa. Vaikeuksia saattaa esiintyä myös muutosten sekä avaruudellisuuden hahmottami-

sessa. (Laurinsalo & Alopaeus- Laurinsalo 2001, 8.) Tällöin ei myöskään osaa viedä asioita nii-

den oikeisiin yhteyksiin (Ikonen 2000, 142). 

 

Visuaalisessa hahmottamisessa oikea silmä on normaalisti johtava. Sitä voidaan kokeilla yksin-

kertaisen tehtävän avulla. Esimerkiksi pyydetään asiakasta katsomaan leikkikiikarilla seinälle 

jolloin se silmä, millä kiikariin katsotaan, on todennäköisesti hänen johtava silmä. Vasemman 

silmän ollessa dominoiva eli johtava silmä voi aiheuttaa asiakkaalle erilaisia vaikeuksia. Vasen-

silmäisyyden tehtävä on nimittäin selata ympäristöä oikealta vasemmalle eli vastavirtaan luku-

suunnasta. Tällöin lukemisprosessista tulee vähän hidasta ja sanat sekä kirjaimet saattavat kään-

tyä ympäri. (Kantomaa 2004.) ADHD- lapsista jopa 80 %:lla vasen silmä on dominoiva, jolloin 

se aiheuttaa vaikeuksia myös heidän normaaliin elämään. (Laurinsalo & Alopaeus- Laurinsalo 

2001, 39).  

 

Harry Wachsin mukaan lapsilla, joiden kouluissa panostetaan ensimmäisillä luokilla erittäin pal-

jon nimenomaan visuaaliseen hahmottamiseen ja loogisen päättelykyvyn harjoittamiseen, esiin-

tyy lähes poikkeuksetta huomattavasti paremmat edellytykset kaikkeen myöhempään oppimi-

seen. He oppivat lukemaan ja kirjoittamaan kuin itsestään sekä heidän kykynsä oppia matema-

tiikkaa ja prosessoida monimutkaisia asioita on poikkeuksellisen hyvä. (Furth & Wachs 1975.) 
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Visuaalisen hahmottamisen harjoituksiksi käy periaatteessa kaikki pelit, joissa vaaditaan ajatus-

toimintaa ratkaisuun pääsemiseksi. Seuraavaksi yksi harjoitusesimerkki, jota käytetään kuntou-

tuksessa ja joka kehittää visuaalista hahmottamista ja päättelykykyä. Harjoituksessa käytetään 

dominopalikoita. Siinä tehdään sammutetulle piirtoheittimelle dominopalikoista jonkinlainen 

kuvio. Kuvaa näytetään hetki luokalle ja sammutetaan sitten piirtoheitin, jonka jälkeen heitä 

pyydetään toistamaan sama kuvio omalle pulpetille. Lopulta tarkistetaan lopputulokset. Kun 

kuviot ovat rakennettu mallin mukaan voi esimerkkikuviosta ottaa yhden palikan pois ja näyttää 

kuviota hetken uudestaan. Tämän jälkeen tulisi muistaa, mikä palikka puuttuu kuviosta. (Laurin-

salo & Alopaeus- Laurinsalo 2001, 40- 45.) 

3.2.3 Kuuloaisti 
 

Ranskalainen lääkäri Alfred Tomatis on kehittänyt menetelmän, jossa matalataajuiset äänet suo-

dattuvat pois. Sen mukaan matalataajuiset äänet varastavat energiaa, kun taas korkeat taajuudet 

stimuloivat aivoja ja lisäävät valppautta. (Birath 1999, 28- 30.) Monilla oppimisvaikeuksista 

kärsivillä ihmisillä on todettu olevan vaikeuksia juuri kuulon matalilla taajuuksilla. Käytännössä 

arkinen taustahäly koulussa tai toimistossa saattaa häiritä niin paljon, että omaan opiskeluun tai 

työhön keskittyminen on lähes mahdotonta. (Pekuluki 2004.) 

 

Puheen ja kielen ymmärtäminen riippuu myös siitä, kumpi korva on hallitseva. Oikean korvan 

dominoidessa ääni kulkee suoraan vasempaan aivopuoliskoon, jossa kielen keskus sijaitsee. Jos 

taas vasen korva dominoi, ääni kulkee ensin oikeaan aivopuoliskoon, mistä se saa käskyn jatkaa 

matkaa vasempaan aivopuoliskoon. Tällainen kiertotie saattaa aiheuttaa katkoksia kiertokulussa. 

Varsinkin lukivaikeuksista kärsivillä ihmisillä saattaa olla vaikeuksia kuulla ja erottaa toisistaan 

kirjaimet p ja b tai d ja t. Heillä dominoi usein vasen korva. (Birath 1999, 28- 30 vrt. Ikonen 

2000, 94.)  

 

Kuulon epätasapaino voi myös ilmetä vaimentumana eri taajuuksilla, jolloin näillä taajuuksilla 

soivat äänteet on vaikea erottaa. Tällöin esimerkiksi on vaikeaa erottaa onko sanassa kaksois-

konsonantti tai kaksoisvokaali. Käytännössä ongelmat näkyvät kirjoitusvirheinä, vieraiden kiel-

ten oppimisvaikeuksina sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksina. (Alopaeus- Laurinsalo & 

Laurinsalo 1999, 43.) Tällöin myös kuultujen ohjeiden ymmärtäminen tuottaa hankaluutta ja 

annettujen ohjeiden noudattaminen on vaikeaa (Kranowitz 2003, 37). Epäselvä puhe voi olla 

merkkinä kuuloaistissa ilmenevistä ongelmista (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 43).  
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Kuulon ongelmat voidaan luokitella eri ryhmiin. Niitä ovat elimellinen kuulovika tai kuulon 

vaimenema, joka johtuu kuulojärjestelmän sairaudesta vammautumisesta tai synnynnäisestä 

viasta. Kuulossa ilmenevät muut vaimenemat tai yliherkkyys, sekä vasemman korvan dominans-

sin aiheuttamat auditiivisen vastaanoton ongelmat. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 3.)  

 

Mikäli asiakkaalla on kuulojärjestelmän sairaudesta, vammautumisesta tai synnynnäisestä viasta 

aiheutunut elimellinen kuulovika tai kuulon vaimenema, joka johtuu kuulojärjestelmän sairau-

desta, vammautumisesta tai synnynnäisestä viasta, ei kuulomuokkaushoidolla saada positiivisia 

hoitotuloksia aikaan. Jos tutkimuksessa ei löydy selvää synnynnäistä vikaa tai korvan elimen 

vikaa, voidaan kuulomuokkaushoidolla yrittää herkistää asiakkaan kuuloa lähemmäs ihanneta-

soa. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 7.)   

 

Kuulossa ilmenevät vaimenemat vääristävät vastaanotettua viestiä ja heikentävät auditiivista 

vastaanottokykyä. Tästä seuraa oppimiskyvyn sekä oman kommunikointikyvyn heikkenemistä. 

Syvä vaimenema voi häivyttää asiakkaan kuulohavainnosta joitakin äänteitä. Kuulon vai-

menemat voidaan lähes aina saada ihannetasolle ja mitä nuorempi asiakas on kyseessä, sen hel-

pommin kuulon muokkaaminen onnistuu. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 7.) Yleensä 

auditiivisissa häiriöissä mahdollisimman varhainen toteaminen ja korjaaminen ovat tärkeitä, 

koska mitä aikaisemmin häiriöt huomataan, sitä parempi ennuste voidaan antaa (Ikonen 2000, 

77). 

 

Kuulon yliherkkyys, varsinkin matalien taajuuksien yliherkkä kuulo, aiheuttaa levottomuutta ja 

keskittymiskyvyn puutetta. Yliherkästi toimiva kuuloaisti lisää stressiä ja siten jää vähemmän 

neuraaleja resursseja jokapäiväiseen toimintaan. Yliherkän kuulon tunnistaa ilman kuulotutki-

mustakin lapsen epänormaalista käyttäytymisestä. Esimerkiksi lapsi kieltäytyy toimimasta tai 

tulemasta tilanteisiin, jossa esiintyy häntä häiritseviä äänitaajuuksia. (Alopaeus- Laurinsalo & 

Laurinsalo 1999, 7.) Hänen saattaa olla vaikea keskittyä kuuntelemaan opettajan ääntä ja olla 

samalla häiriintymättä taustamelusta (Kranowitz 2003, 118). Kuulomuokkaushoidolla pyritään 

siihen, että lapsi oppisi kiinnittämään huomionsa tarkoituksenmukaisiin ääniärsykkeisiin ja jät-

tämään huomioitta ympäristöstä tulevat merkityksettömät äänet (Korpilahti 2004). Yliherkän 

kuulon aiheuttamia oireita saatetaan usein liittää väärin perustein esimerkiksi ADHD:hen tai 

mielenterveysongelmiin. Yliherkän kuulon normalisoituessa asiakkaan yleinen suoritustaso ko-

henee ja asiakkaalla on aiempaa enemmän voimavaroja käytettävänään. Ylivilkkaat lapset rau-

hoittuvat kuulon tasaantuessa. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 7.) Näiden lisäksi kuu-
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lomuokkaushoidosta voivat saada apua autistit, kehitysvammaiset ja tinnitus- tyyppisistä ongel-

mista kärsivät (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 17- 22). 

 

Vasemman korvan dominoidessa esiintyy usein oppimishäiriöitä tai lukivaikeuksia, joita ei 

esiinny läheskään niin paljon oikean korvan dominoidessa. Mitä useammalla taajuudella vasen 

korva dominoi, sitä vakavammiksi oppimisvaikeudet tulevat. Tämä voidaan selittää sillä, että 

puheen ymmärtämisen ja tuottamisen kannalta tärkeät aivoalueet sijaitsevat vasemmassa aivo-

lohkossa, johon oikeasta korvasta tulevilla hermoimpulsseilla on suorempi reitti. Jos vasen korva 

kuuleekin jollakin taajuudella oikeaa korvaa paremmin, aiheuttaa se viiveen, jolloin ne äänteet 

jotka ovat vasemman korvan dominanssin taajuudella tulevat pienellä viiveellä äännehahmojen 

tunnistamisprosessiin. Tällöin oikean korvan alueella dominoivat äänteet ovat jo hahmotettu, 

kun vasemman korvan äänne vasta tulee myöhässä sekoittaen sanahahmon tunnistamisprosessia. 

Tästä aiheutuu fonologisen erottelukyvyn ongelmia, joissa kirjainten ja äänteiden paikka saattaa 

vaihtua tai kirjaimet ”liukua” päällekkäin. Käytännössä kuultu puhe tulee vaikeammaksi ymmär-

tää ja oma puhe saattaa tulla epäselväksi tai hidastua. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 

9-10.)  

 

On todistettu, että neurologisella terapialla voidaan korjata erilaisia kuulovioiksi luokiteltuja 

kuulon vääristymiä. Tätä terapiamuotoa kutsutaan kuulon muokkaushoidoksi, josta käytetään 

englanninkielistä lyhennettä ADT (Auditory Diskrimination Training) tai AIT (Auditory Integra-

tion Training). (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1997, 6.) Niiden selkein ero on siinä, että 

tanskalainen tutkija Kjeld Johansenin kehittämässä ADT:ssa käytetään pitkäaikaista, keskimää-

rin 6-9 kk intensiivimetodia kuulojärjestelmän muokkaamisessa. Sitä vastoin Guy Bérardin ja A. 

Tomatisin hoitometodissa AIT:ssa hoito kestää vain 10 päivää. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurin-

salo 1999, 5- 6.)  

 

Kuulomuokkaushoidolla voidaan terapiamusiikin avulla vaikuttaa asiakkaan kuulokäyrään joko 

vaimentavasti yliherkkiin tai herkistävästi vaimentuneisiin taajuuksiin. (Alopaeus- Laurinsalo & 

Laurinsalo 1999, 6). Näin kuulojärjestelmää voidaan ”opettaa” korjaamaan havaitut virheet. Hoi-

to tapahtuu kullekin asiakkaalle yksilöllisesti muokatun terapiamusiikin avulla. (Alopaeus- Lau-

rinsalo & Laurinsalo 1997, 6; Korpilahti 2004.) Musiikki on helposti kuunneltavaa äänimateriaa-

lia, jolla kuulojärjestelmää hellävaraisesti ärsyttämällä opetetaan käsittelemään ääniä uudella 

tavalla. Näin voidaan korjata dominanssivirheet, yliherkkyys tai vaimentunut taajuus normaalille 

tasolle. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1997, 6). Terapiamusiikilla pyritään vaikuttamaan 

kuulojärjestelmän lihaksistoon, hermostoon sekä aivoissa tapahtuvaan kuuloinformaation käsit-
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telyyn. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 6.) Sitä kuunnellaan kuusi kertaa viikossa 10 

minuuttia kerrallaan noin 9 kuukauden ajan. (Korpilahti 2004; Rytkönen 2002, 7.) Pitkä harjoit-

teluaika on ymmärrettävissä sitä taustaa vasten, että kuntoutuksella pyritään muokkaamaan val-

litsevaa kuulemisen tapaa ja jäsentämään tehokkaammaksi kuuloradaston toimintaa (Korpilahti 

2004). 

 

Sensomotorisen kuntoutuksen kuulomuokkaushoidossa asiakkaan kuuloa verrataan Tomatiksen 

kehittämään ihannekäyrään (liite 2). Kuulo pyritään saamaan mahdollisimman lähelle ihanne-

kuulokäyrää sekä vasemman korvan dominanssi pyritään poistamaan. (Alopaeus- Laurinsalo & 

Laurinsalo 1997, 6- 7). Kuulomuokkausharjoittelulla pyritään vahvistamaan kuulemisen oikea-

korvaisuutta (Korpilahti 2004). Kuulon ollessa tasapainossa, toistaa kuulo ympärillä olevan ää-

nimaailman tarkasti ja puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen on helppoa. (Pekuluki 

2004). 

 

Oppilas suoriutuu opinnoistaan huomattavasti vähemmällä työllä ja paremmin arvosanoin kun 

auditiivisessa vastaanotossa olevat häiriöt on korjattu. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1997, 

6). Auditiiviset harjoitukset kehittävät keskittymiskykyä ja tukevat myös muiden aistien kehit-

tymistä (Ikonen 2000, 74). Tällöin jää aikaisempaa enemmän voimavaroja arkielämää varten. 

Oppimisvaikeuksia havaittaessa tulisi viipymättä tutkia kuulossa ilmenevät ongelmat. Siten en-

naltaehkäistään oppimisvaikeuksista johtuvat masennustilat ja syrjäytyminen. (Alopaeus- Lau-

rinsalo & Laurinsalo 1997, 6). Kuulomuokkaushoidon vaikutus näkyy yleensä kielen oppimisen 

tehostumisena, sanavaraston laajentumisena ja muistin parantumisena. Muutokset näkyvät 

yleensä myös käyttäytymisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen parantumisena. Opettajien ja van-

hempien arviot spesifin auditiivisen harjoittelun tuloksista (kuvio 2). (Suur- Helsingin sensomo-

torinen keskus 2004.) 
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KUVIO 2. Auditiivisen harjoittelun vaikutuksia oppimisvaikeuksien hoidossa. Diagrammissa on 

laskettu yhteen havainnot parantuneesta suoriutumisesta kussakin osa-alueessa koeaikana 

3.3 Sensomotorisesta kuntoutuksesta saadut hyödyt 
 

Sensomotorisen kuntoutuksen vahvuutena on se, että sitä voidaan pitää kokonaiskuntoutusmene-

telmänä (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1997, 10).  Siinä puututaan ensimmäisenä lapsen 

tai aikuisen primitiivireflekseihin, kun vastaavasti toimintaterapiassa lähdetään liikkeelle aivojen 

kortikaalisesta tasosta ja vahvistetaan siten jälkirefleksejä. Toimintajärjestyksen tuleekin olla se, 

että ensiksi hoidetaan mahdolliset primitiivirefleksijäänteet ja vasta sen jälkeen vahvistetaan 

tarvittaessa toimintaterapialla jälkirefleksejä. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1999, 25.)  

 

Jos oppimisvaikeuksista kärsivät lapset saataisiin ajoissa sensomotoriseen kuntoutukseen, sääs-

tettäisiin opetus- ja hoitotoimen kuluja ja yhteiskunnalle ihmisten syrjääntymisestä aiheutuvia 

kuluja. Tärkeimmäksi asiaksi nousee kuitenkin se, että siten lapselle annettaisiin mahdollisuus 

normaaliin kehitykseen ja oppimiseen. Kun suurin osa hoitotoimenpiteistä tehdään vielä kotona, 

pidetään hoidon kustannukset minimissä. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1997, 10.)  

 

Sensomotorisesta kuntoutuksesta saadut hyödyt ovat nähtävissä jopa sosiaalisessa kanssakäymi-

sessä tapahtuneissa muutoksissa. Esimerkiksi poika, joka oli aiemmin mieluummin eristyvä ja 

yksinäinen, on nyt kuntoutuksen johdosta leikkien johtaja ja keksijä: ”eloisa, suosittu kaveri, 

kekseliäs ja hyvä leikkijä”. Hän menee rohkeasti mukaan muiden leikkeihin, joissa yleensä toi-

mii leikin keksijänä ja ohjaajana. Muutos on siis ilmeinen entiseen verrattuna. (Alopaeus- Lau-

rinsalo & Laurinsalo 1999, 29.)  

 

Tässä esimerkkinä 10- vuotiaan Eeron tarina 

 

Eerolla oli lukivaikeuksia, jonka vuoksi hän hakeutui sensomotoriseen kuntoutukseen. Koulussa 

hänellä oli vaikeuksia mm. sanelussa ja oikeinkirjoituksessa, minkä vuoksi kotitehtävien tekoon 

kului kohtuuttomasti aikaa ja koulu tuntui raskaalta. Näiden ongelmien takia Eero oli saanut 

koulussa erityisopetusta.  

 

Sensomotorisessa kuntoutuksessa tehtyjen auditiivisten testauksessa ilmeni matalien taajuuksien 

korostuma ja keski- ja korkeiden taajuuksien lievä alenema. Vasen korva dominoi noin puolella 

mitatuilla taajuuksilla (kuvio 3). Eero sai tavujen kuulemistestissä ensimmäisellä kerralla 64 % 
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oikein ja tasapainotestin avulla havaittiin Eerolla olevan tasapainon hallinnassa suuria häiriöitä. 

Häneltä löytyi myös selviä refleksijäänteitä. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1997, 13 - 14.) 

 

 

 

KUVIO 3. Ensimmäinen kuulokäyrä (O = oikea korva, X = vasen korva) 

 

Eeron seitsemän kuukauden kuntoutuksen aikana tehtiin neljä kertaa kuulotutkimukset, joiden 

perusteella hänelle annettiin yksilölliset terapianauhat. Tänä aikana hän teki vanhempien avus-

tamana yksilöllisesti suunniteltuja refleksi- ja tasapainoharjoituksia.  

 

Kuntoutuksella saavutettiin se, että Eeron kuulokäyrä oli viimeisessä kuulotutkimuksessa hyvin 

lähellä ideaalia (kuvio 4). Myös tavujen kuulemistesti parani, josta Eero sai viimeisellä kerralla 

72 % oikein. Lukivaikeus on helpottunut kuntoutuksen myötä ja Eero suoriutuu nopeammin ko-

titehtävistään. Koulunkäyntikään ei enää tunnu niin raskaalta kuin aikaisemmin. (Alopaeus- Lau-

rinsalo & Laurinsalo 1997, 13 - 14.) 
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KUVIO 4. Kuulokäyrä kuntoutuksen jälkeen (O = oikea korva, X = vasen korva) 

Koska oppimisvaikeuksia voidaan nykyisin hoitaa tehokkaasti, tulisi yhteiskunnan ohjata kun-

toutusta tarvitsevat lapset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hoitoon. Lisäkoulutuksen tarve 

yhteiskunnassamme näiden asioiden tiimoilta onkin suuri. Esimerkiksi neuvolat voisivat toimia 

varhaisen havaitsemisen paikkoina. Lasten 5- vuotistarkastus olisi oiva tilaisuus varmistaa vielä 

ennen koulun alkua, onko lapsen kehitys normaalisti edennyt. (Suur- Helsingin sensomotorinen 

keskus 2004.) 

 
 
4 SOSIAALINEN TUKI 
 

Nutbeam (1986) on jo aikoinaan määritellyt sosiaalisen tuen näin: yhteisöjen yksilölle ja ryhmil-

le tarjoama apu, joka auttaa niitä selviytymään negatiivisista elämäntapahtumista ja muista rasit-

tavista elämäntilanteista. Sosiaalinen tuki sisältää emotionaalisen, tiedollisen ja aineellisen tuen 

sekä palvelut. Hän on korostanut myös sitä, ettei sosiaalisen tuen saatavuus ole yksin riippuvai-

nen yksilön halusta kuulua yhteisöön, vaan myös yhteisön mahdollisuuksista tarjota apua. Sitä 

voidaan pitää ihmisten välisenä vuorovaikutuksen välineenä. (Kumpusalo 1991, 13.) Sosiaalisel-

la tuella tarkoitetaan myös sosiaalisiin suhteisiin liittyviä terveyttä edistäviä sekä stressiä ehkäi-

seviä tekijöitä. Tuki on sosiaalisista suhteista saatavaa voimavaraa. (Ahlqvist & Ahola 1996, 89.) 

 

Vaikka sosiaalinen tuki on useimmille ihmisille heidän elämänsä kannalta elintärkeä asia, niin se 

käsitteenä on kuitenkin vielä suhteellisen heikosti tunnettu ja omaksuttu. (Kumpusalo 1991, 13.) 

Nykyäänkin on aika heikosti saatavilla kirjallisuutta pelkästään sosiaalisesta tuesta, käsitteenä se 

mainitaan monenlaisissa eri yhteyksissä. Tieteelliset tutkimukset niin kuin terve järkikin osoitta-

vat sen, että sosiaalisilla elinympäristöillä on perustavanlaatuinen merkitys ihmisen kasvulle, 



 23 

kehitykselle, terveydelle ja hyvinvoinnille. Sosiaaliset verkostot, joihin kuuluminen muodostaa 

ihmisen identiteetin, sosiaalisen olemassaolon perustan, ovat elämämme kannalta tärkeitä. 

(Kumpusalo 1991, 9.) Sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen tuki ovat ihmiselle myös tärkeitä voima-

varoja kohdatessa mahdollisia kuormitustekijöitä elämässään (Ahlqvist & Ahola 1996, 92). Vai-

keuksien voittaminen vaatii yksilöltä niin fyysisten kuin henkistenkin voimavarojen käyttöönot-

toa ja ulkoisten sosiaalisten tukiverkostojen hyödyntämistä (Ayalon 1995, 12). 

 

Sosiaalinen tuki voidaan jaotella primaari-, sekundaari- ja tertiaaritasoon sosiaalisten suhteiden 

läheisyyden perusteella. Primaaritasoon kuuluvat oma perhe ja lähimmäiset uskotut. Sekundaari-

tasoon kuuluvat ystävät, sukulaiset, työtoverit ja naapurit sekä tertiaaritasoon tuttavat ja viran-

omaiset. Yhteiskunnassa on pyritty parantamaan tertiaaritason tukijärjestelmiä sosiaali- ja ter-

veydenhuoltoa kehittämällä. Kuitenkin kustannusten kohoaminen ja taloudelliset seikat ovat 

rajoittaneet viranomaistyöhön perustuvaa sosiaalisen tuen kehittämistä. (Kumpusalo 1991, 15- 

16.) 

 

Sosiaalista tukea voidaan saada viidessä eri muodossa, joista aineellista tukea ovat esimerkiksi 

raha, tavara, apuvälineet ja lääkkeet. Toiminnallista tukea ovat koti- tai kuljetuspalvelu ja kun-

toutus. Emotionaalista tukea voi olla esimerkiksi empatia, rakkaus ja kannustus. Tiedollista tu-

kea ovat neuvonta, opastus, opetus ja harjoitus. Yhteinen aate, uskonto ja filosofia ovat esimerk-

kejä henkisestä tuesta. Kussakin tukimuodossa voidaan erottaa ainakin osittain tuen määrä ja 

laatu. Aineellisessa tuessa tuen määrä on ratkaiseva tekijä, mutta muun tuen suhteen tuen laatu 

sekä oikea-aikaisuus ovat ratkaisevampia. Usein suppea, mutta toimiva tukiverkosto onkin te-

hokkaampi kuin laaja, mutta passiivinen tukiverkosto. (Kumpusalo 1991, 14- 15.) 

 

Sosiaalisella tuella on myös positiivisia terveysvaikutuksia. Onkin tärkeää, että ihminen voi luot-

taa tuen saatavuuteen tilanteen sitä mahdollisesti vaatiessa. Sosiaalinen tuki riippuu sosiaalisten 

suhteiden olemassaolosta ja niiden rakenteesta. Tuen antamiseen ja sen vastaanottamiseen voivat 

vaikuttaa auttajan ja autettavan välisen suhteen luonne sekä koko sosiaalisen verkoston rakenne. 

Tärkeimpiä rakenteeseen liittyviä tekijöitä ovat mm. ystävyyssuhteiden määrä, verkoston tiheys, 

koostumus, suhteen vastavuoroisuus ja verkoston jäsenten tapaamistiheys. (Ahlqvist & Ahola 

1996, 90.) Yleensä vain perhe- ja lähiyhteisö voi tarjota ihmisen hyvinvoinnille välttämättömän 

emotionaalisen ja henkisen tuen (Kumpusalo 1991, 15). Sosiaaliseen tukeen vaikuttaa myös vas-

taanottajan persoonallisuus. Huonoksi koettu sosiaalinen tuki voi liittyä sosiaaliseen kyvyttö-

myyteen, huonoon itsetuntoon, huonoihin ongelmaratkaisukeinoihin, kielteisiin vuorovaiku-

tusodotuksiin ja yksinäisyyteen. (Ahlqvist & Ahola 1996, 90.) 
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Huonoksi koettu sosiaalinen tuki voi liittyä esimerkiksi koulumaailmassa siihen, että opettaja-

kunta ei aina välttämättä ymmärrä heikosti lukevaa oppilasta. Häntä saatetaan moittia laiskaksi 

ja pahimmassa tapauksessa jopa nöyryyttää luokan edessä vaikeasti sujuvan lukemisen takia, 

kun opettaja ei tiedosta oppilaan lukivaikeutta. (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1997, 2).  

 
” Jo ensimmäisen kouluvuoteni kevätpuolella huomasin kuinka muut oppivat luke-
maan sujuvasti mutta minä vain tavasin onneksi olin oppinut tavaamaan sillä van-
halla perinteisellä nuotilla niin kuin Seitsemän veljeksen lukkarin koulussa.” (Hä-
tinen 1998, 65). 

 

” Ainekirjoitusvihko oli myös jatkuvan arvostelun kohteena, virheiden lisäksi kä-
siala. Minä jouduin aina taululle kirjoittamaan oman aineeni sinne sillä aikaa kun 
opettaja jakoi muille vihkoja ja opetti niitä muita. Kun se minun aine sitten oli val-
mis, niin sitä sitten yhteisesti katsottiin ja arvosteltiin, että kuka löytää eniten vir-
heitä. Minun p- kirjaimiakin opettaja pilkkaisi. Ne olivat kuulemma kuin tikkuka-
ramelleja, joissa on ilmakupla sisällä. (Hätinen 2004.) 

 

Tällöin oppija ei koe oppimistilannetta mielekkääksi, eikä näin ollen pyri aktiivisesti opettajan, 

tovereidensa tai itsensä asettamiin ja hyväksymiin tavoitteisiin (Ahvenainen ym. 2001, 33). 

 

Lapsen kasvaessa aikuiseksi lapsuusajan kaverittomuus voi jatkua tuskallisena aikuisiän yksinäi-

syytenä ja joka ei ainakaan auta uusien sosiaalisten suhteiden solmimisessa. Aikuisiässä ongel-

mat vaikuttavat myös ammatinvalintaan sekä työssä menestymiseen. Sen vuoksi yhteiskunnalta 

vaaditaan resursseja sitoutua kuntoutuksen ja erityisopetuksen toteuttamiseen (Alopaeus- Lau-

rinsalo & Laurinsalo 1997, 2), jonka keinoin yksilön toimintakykyä pyritään palauttamaan en-

nalleen tai kehittämään uusia toimintamahdollisuuksia (Hautamäki 2001, 25). Yksilön kuntout-

tamisen taustatekijöinä voidaan pitää niin lääkinnällisten, sosiaalisten, ammatillisten kuin kasva-

tuksellisten toimenpiteiden koordinoitua kokonaisuutta (Hautamäki 2001, 25). Se käsittää niin 

sosiaalihuollon, vakuutusyhtiön kuin Kelankin käytännön toimintakentän, joiden tulisi olla au-

tomaattisesti mukana asiakkaan tukea vaativissa elämäntilanteissa. 

 

Jokaisen erilaisista oppimisvaikeuksista kärsivän hoidossa ja kuntoutuksessa on aina kyse ihmi-

sen kokonaisvaltaisesta huomioon ottamisesta ja yhdessä työskentelystä (Waal 1998, 195). Ver-

kostoitumisen voidaan ajatella olevan konkreettisesti sitä, että pyöreän pöydän ympärille ko-

koontuvat erilaisen koulutuksen saaneet ihmiset pohtimaan yhteisiä ongelmia. Tässä keskeinen 

sija on ongelmia esiintyvällä lapsella, nuorella tai aikuisella itsellään ja mahdollisesti myös hä-

nen vanhemmillaan (Hautamäki 2001, 25), jotka tarvitsevat asiallista tietoa ja henkistä tukea 

(Waal 1998, 195). 
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Sosiaalinen tukiverkosto vahvistaa yksilön omanarvontuntoa kun hän voi kokea, että hänestä 

huolehditaan. Selviytyminen edellyttää, että ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja heillä 

on sosiaalinen tukiverkosto. Tähän verkostoon voi kuulua esim. perheenjäseniä, koulutovereita, 

työtovereita ja samankaltaisia kokemuksia kohdanneita. Vertaistuki mahdollistaa keskinäisen 

samastumisen ja se rohkaisee avoimeen vuorovaikutukseen. Samanlaisten kokemusten kautta 

yksilö pystyy paremmin tarkastelemaan ja ymmärtämään itseään. (Ayalon 1995, 15.) Tämä kan-

nustaa yksilöä, kun hän tietää, että muillakin voi olla samanlaisia ongelmia, joten hän ei ole yk-

sin ongelmiensa kanssa.  

 

Lasten kohdalla vanhempien osaan ja mahdollisuuksiin vaikuttaa tämän ongelmiin tulisi kiinnit-

tää enemmän huomiota (Ayres 1992, 125). Vanhemmat saattavat usein havaita ongelmia lasten-

sa toiminnassa, mutta eivät kuitenkaan osaa yhdistää, mistä se voisi johtua (Kantomaa 2003). 

Näin ollen he eivät myöskään pysty tukemaan tämän kehitystä, jolloin lapsella tulee olemaan 

hyvin vaikeaa (Ayres 1992, 125). Olisi tärkeää, että vanhemmat kertoisivat havainnoistaan 

eteenpäin muille lapsen kanssa työskenteleville tahoille. Kaikkien muidenkin lapsen kanssa lä-

heisessä tekemisessä olevien on syytä tiedostaa asia. Näin varmistetaan myös lapsen tasapainoi-

nen kehitys kun asiasta tietävät myös esim. neuvola ja koulun henkilökunta. (Hintikka & 

Strandén 1998, 54- 55.) 

 

Nämä ongelmien merkit näyttäytyvät selkeämmin esim. koulumaailmassa siten, että paikallaan 

istuminen on vaikeaa (Kantomaa 2003). Erittäin tärkeää olisi, että opettaja toimisi ennaltaeh-

käisijänä ja ohjaisi oppilasta tarkkailemaan omaa oppimistaan, tunnistamaan omat heikkoutensa 

ja vahvuutensa sekä auttaisi löytämään yksilölliset oppimismenetelmät (Moilanen 2000, 150). 

Opettajan kanssa tehtävä yhteistyö on parhaimmillaan kaikille osapuolille helpottavaa ja antoi-

saa. Vanhempien tärkein tehtävä on itsetunnon vahvistaminen. Lasten vahvoihin puoliin tulee 

keskittyä ja niitä tulee ottaa huomioon. (Hintikka & Strandén 1998, 54- 55.) 

 

Lapsilla on yleensä hyvin selkeä tunne sopivaisuutensa rajoista, jonka vuoksi he sietävät erilai-

suutta huonosti. Tämä on eräs syy, miksi oppimisvaikeuksista kärsivällä lapsella on tavallista 

enemmän vaikeuksia kaverisuhteissa. Jotkut lapsista eivät uskaltaudu tekemään yksin yhtään 

mitään. He ovat sosiaalisesti täysin riippuvaisia vanhemmistaan, sisaruksistaan, tovereistaan ja 

opettajistaan. (Hintikka & Strandén 1998, 31.) Kun lapsi ei omaksu opetusta tai hänellä on vai-

keuksia ymmärtää puhuttua tai luettua tekstiä on lapsella odotettavissa työläät ja raskaat koulu-

vuodet sekä mahdollisesti vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä (Alopaeus-Laurinsalo & 

Laurinsalo 1997, 2). 
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”Jos se paha olo joka on lapsella sisällä siitä kun hän ei opi ja siihen hän ei saa 
tukea mistään vaan moitteita niin minusta hän on eriskummallinen jos hän ei ala 
taistella sitä sisäistä ja ulkoista ahdistusta vastaan esim: häiriköinnillä. Tässä ta-
pauksessa häiriköinnille etsitään syytä se ei ole oire lapsen huonosta sosiaalisesta 
kypsyydestä vaan oire siitä, että Suomen koululaitoksessa ei ole riittävästi oppi-
misvaikeuksia ymmärtävää opetus henkilöstöä ala- ja esiastella. (Hätinen 1998, 
66.) 

 
 

5 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
5.1 Aiheen rajaus 

 
Ajatus sensomotorisesta kuntoutuksesta opinnäytetyömme aiheena heräsi hiljalleen oman amma-

tillisen kiinnostuksemme pohjalta. Aikaisemmassa sosionomiopintojemme vaiheessa olemme 

perehtyneet eri oppimisvaikeuksien ilmiöihin, jolloin tuli ilmi, että ne ovat yleistyneet viime 

aikoina. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveysalan työntekijät tulevat mitä todennäköisimmin työs-

kentelemään kyseisen aihealueen parissa. Oppimisvaikeudet eivät ole pelkästään yksilön ongel-

ma, vaan siitä voi tulla myös yhteiskunnallinen ongelma, joka ilmenee esimerkiksi syrjäytymi-

senä. Opinnäytetyömme taustalla olikin ajatus kertoa sensomotorisen kuntoutusmuodon tuomista 

hyödyistä esim. oppimisvaikeuksien hoitomenetelmänä. Nykyisellään sensomotorisesta kuntou-

tuksesta tiedetään vielä melko vähän, mutta asiasta kiinnostuneita tuntuu olevan sitäkin enem-

män. Toivon mukaan opinnäytetyömme välittää kaivattavaa tietoa ja antaa valmiuksia opastaa 

tämän kuntoutusmuodon pariin. Sensomotorisen kuntoutuksen asiakkaiden kokemusten tarkaste-

lu oli mielekästä, koska se lisää ammatillisia valmiuksia havaita ja tukea niitä henkilöitä, joille 

tästä kuntoutusmuodosta voisi olla apua. 

 

Asiakkaan kokemusten esiinnostamisella pyrittiin tuomaan esille kuntoutuksen hyötyjä ja sosiaa-

lisen tuen merkitystä asiakkaan elämässä. Opinnäytetyössä keskityimme lähinnä yleisesti sen-

somotorisen kuntoutuksen kokonaisvaltaiseen katsaukseen, josta saavat tietoa ne ihmiset, jotka 

kärsivät aistien epätasapainosta johtuvista vaikeuksista. Emme kuitenkaan halunneet lähteä erit-

telemään opinnäytetyössämme käsitettä oppimisvaikeus sen tarkemmin, koska sensomotorisesta 

kuntoutuksesta on apua useisiin eri oppimista ja motoriikkaa häiritseviin tekijöihin. Vaikka sen-

somotorisesta kuntoutuksesta ei ole vielä puhuttu paljon julkisuudessa eikä informaatio ole 

myöskään levinnyt kaikkien tietoisuuteen, kuntoutuksen hyödyt ovat kuitenkin jo selvästi havait-

tavissa. Pohjoismaissa sensomotorisesta kuntoutuksesta on jo parin vuosikymmenen ajalta saatu 
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tuloksia. Suomessakin on jo useiden satojen dokumentoitujen hoitotulosten näyttö onnistuneesta 

terapiasta. (Suur- Helsingin sensomotorinen keskus 2004.) 

 

Oppimisvaikeuksien yleisyydestä johtuen tarvitaan entistä enemmän ammattitaitoisia työnteki-

jöitä, jotka antavat laaja- alaista tukea ongelmista kärsiville. Ammattihenkilöllä on työnsä kautta 

mahdollisuus tukea ja edistää kuntoutujan selviytymistä sekä samalla toimia syrjäytymisen en-

naltaehkäisijänä ja itsetunnon tukijana.  

 

Sensomotorista kuntoutusta on tutkittu Suomessa tähän asti melko vähän. Aihetta ovat tutkineet 

esimerkiksi Nina Alopaeus-Laurinsalo ja Veli Laurinsalo, Suur- Helsingin Sensomotorisen Kes-

kuksen perustajat, jotka myös toivat tämän kuntoutusmuodon Suomeen. Oulun yliopiston pro-

fessori Pirjo Korpilahti (1998) on tehnyt tutkimuksen Neurofunctional Correlates of Auditory 

Discrimination Training in a Language Learning Impaired Boy. Kuopion yliopistossa on parasta 

aikaa tekeillä Hilkka Soinisen johdolla laaja tutkimus, jossa seurataan kaksoissokkotutkimuksel-

la oppimishäiriöiden kuntoutusta sensomotorisin keinoin. Lisäksi tietoa antavat paikalliset sen-

somotoriset keskukset, jotka sijaitsevat Helsingissä, Loviisassa ja Lapinlahdella. Aiheesta ei 

juuri löydy kovin kattavaa suomenkielistä teoriaa, vaan niistä on löydettävissä lähinnä suppeita 

osatutkimuksia. Englannissa sensomotorista kuntoutuksen parissa työskentelevät aktiivisesti 

Peter Blythe ja Sally Goddard, joiden internetsivuilta aiheesta löytyy paljon tietoa.    

5.2 Tutkimusongelma ja -kysymykset 
 

Tutkimusongelmana oli selvittää mitkä ovat sensomotorisen kuntoutuksen hyödyt PEKU Luki-

kuntoutuspalvelujen asiakkaille ja mitä merkitystä sosiaalisella tuella on asiakkaalle. Tämä kun-

toutusmuoto oli meillekin varsin uusi ja näin ollen halusimme saada tietoa kokonaisvaltaisesti 

sensomotorisesta kuntoutuksesta. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

 

1. Miten sensomotorinen kuntoutus on vaikuttanut asiakkaan arkielämään? 

2. Onko asiakas saanut sosiaalista tukea ja miten tärkeäksi hän kokee sen? 

5.3 Tutkimusmenetelmät 
 

Toteutimme tutkimuksemme kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, koska sen lähtökoh-

tana on todellisen elämän kuvaaminen (Hirsjärvi ym. 2004, 152). Aineistoa kerättiin standar-

doidussa muodossa joukolta ihmisiä. Otos rajattiin koskettamaan kokonaisvaltaisesti sensomoto-

risen kuntoutuksen läpikäyneitä tai jo siinä loppusuoralla olevia asiakkaita. Tutkimus toteutettiin 
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asiakaskyselynä (liite 3), koska halusimme saada spesifiä tietoa kuntoutukseen osallistuneen 

kokemuksista. Asiakaskyselylomake oli puolistrukturoitu jossa oli sekä monivalintakysymyksiä 

että avoimia kysymyksiä. Asiakaskyselyn strukturoidulla osiolla saatiin tietoa, jota oli selkeä 

luokitella, käsitellä sekä työstää. Näin saatiin helposti vertailtavaa aineistoa ja näin pystyttiin 

esittämään tuloksia myös tilastollisessa muodossa. Monivalintakysymykset yleensä auttavat vas-

taajaa tunnistamaan asian sen sijaan, että hänen pitäisi muistaa se ja tästä syystä vastaaminen 

koetaan ehkä helpompana. (Hirsjärvi ym. 2004, 190.) 

 

Avoimia kysymyksiä laadimme ensisijaisesti siksi, että halusimme saada enemmän asiakkaan 

omia mielipiteitä selville. Avoimet kysymykset antoivat vastaajalle mahdollisuuden kertoa omis-

ta kokemuksistaan, ilman mitään rajoittavia vaihtoehtoja. Avoimet kysymykset täydentävät 

strukturoitua osiota ja antavat mahdollisuuden tunnistaa sensomotoriseen kuntoutukseen liittyviä 

asioita. Lisäksi ne auttavat monivalintakysymyksiin annettujen poikkeavien vastausten tulkin-

nassa. (Hirsjärvi ym. 2004, 190.)   

5.3.1 Kyselyn edut ja haitat 
 

Kyselylomakkeella suoritetussa tutkimuksessa tutkija ei vaikuta olemuksellaan eikä läsnäolol-

laan vastauksiin. Luotettavuutta parantava tekijä kyselylomakkeessa on myös se, että kysymys 

esitetään jokaiselle koehenkilölle täysin samassa muodossa. Silloin siihen eivät pääse vaikutta-

maan tutkijan äänenpainot tai tauot sanojen välissä. (Valli 2001, 101.) Kyselylomaketutkimus on 

tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä (Hirsjärvi ym. 2004, 184). Tutkijaa hel-

pottaa matkustamisen pois jääminen tutkimuskohteen luo, koska kysely voidaan toimittaa postit-

se. Tämä vähentää aineiston keruusta aiheutuvia kustannuksia ja mahdollistaa sen, että tutkimus-

aluetta voidaan laajentaa. Lisäksi se antaa vastaajalle mahdollisuuden valita itselleen sopivim-

man vastaamisajankohdan ja hän voi rauhassa pohtia vastauksiaan. Aineiston keruu postitettavan 

kyselylomakkeen avulla on nopeaa. (Valli 2001, 101.) Myös aineiston analysointi on nopeaa, jos 

lomake on suunniteltu hyvin. Postikyselyn etuna onkin juuri nopeus ja vaivaton aineiston saanti. 

(Hirsjärvi ym. 2004, 184- 185.) 

 

Vastausprosentti jää postikyselynä tehdyssä aineistonkeruussa usein alhaiseksi. Tätä voidaan 

parantaa esimerkiksi tekemällä aineiston keruuta jo olemassa olevien ryhmien rakenteita hyväksi 

käyttäen. (Valli 2001, 101- 102.) Ei ole myöskään mahdollista tietää, miten vakavasti vastaajat 

ovat suhtautuneet tutkimukseen: ovatko he pyrkineet vastaamaan huolellisesti ja rehellisesti 

(Hirsjärvi ym. 2004, 184). Haittana voi olla myös se, ettei vastaaja ymmärrä täysin mitä kysy-

myslomakkeessa halutaan tietää. Tähän voidaan kuitenkin vaikuttaa huolellisesti tehdyllä vasta-
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usohjeistuksella, selkeällä lomakkeella ja lomakkeen esitestauksella. Kyselylomakkeeseen vas-

taajasta ei voida olla aina edes varmoja, sen on voinut täyttää joku muu kuin koehenkilö. Lisäksi 

vastaaja voi vastata väärin tai epäselvästi. Esimerkiksi pyydettäessä vastaajaa valitsemaan yhden 

tärkeimmän tekijän, hän valitseekin kolme eri vaihtoehtoa. Aineiston keruun yhteyteen ei yleen-

sä voida liittää myöskään aineistoa täydentävää havainnointia, kuten haastattelun yhteydessä 

voidaan tehdä. (Valli 2001, 101- 102.) Postikyselyn suurimpia ongelmia on kato. Kuinka suurek-

si se muodostuu, riippuu vastaajajoukosta ja tutkimuksen aihepiiristä. Postikyselyä tehdessä täy-

tyy muistaa myös, että siitä aiheutuu kustannuksia. (Hirsjärvi ym. 2004, 185.) 

 
 
6 TUTKITTAVAT JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

6.1 Tutkittavien osallistuminen ja tiedonkeruu 
 

Tutkimusaineistona käytimme PEKU Luki-kuntoutuspalvelujen asiakkaiden kokemuksia senso-

motorisesta kuntoutuksesta. PEKU:n henkilökunta poimi asiakasrekisterinsä perusteella 130 

henkilöä, jotka kaikki olivat läpikäyneet kokonaisvaltaisen kuntoutuksen tai olivat jo lähes kun-

toutuksen loppuvaiheessa. Kokonaisvaltaisella kuntoutuksella tarkoitetaan sitä, että asiakkaalle 

on tehty perustutkimukset vastaanotolla ja hän on saanut suoritettavakseen kuuntelu- ja harjoi-

tusohjelmat kotona. Siihen on sisältynyt myös kontrollikäynnit PEKU Luki- ja kuntoutuspalve-

luissa, jossa seurattiin kuntoutuksen edistymistä. Laadimme asiakaskyselyn yhteistyössä PE-

KU:n työntekijöiden kanssa siten, että he myös laativat muutamia tärkeimpiä kysymyksiä lo-

makkeelle. Niistä odotettiin olevan hyötyä, kun toimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeita vastaa-

viksi.  PEKU Luki- ja kuntoutuspalvelujen henkilökunta vastasi kirjeiden postituksesta, jolloin 

asiakkaiden osoite- ja yhteystiedot eivät tulleet tietoomme ja kyselyyn voitiin vastata nimettömi-

nä. Tietoa haluttiin saada erityisesti kuntoutukseen hakeutumisen syistä, sensomotorisen kuntou-

tuksen vaikutuksista arkielämään sekä asiakkaan saamaa sosiaalista tukea ja sen tärkeyttä. Vas-

tauksien toivottiin saapuvan heinäkuun puoliväliin mennessä. 

 

Tutkimukseen saatiin mukaan 73 sensomotorisen kuntoutuksen läpikäyneen asiakkaan palautu-

neet asiakaskyselyt. Näin ollen vastausprosentiksi saatiin 56 %. Mielestämme vastausprosentti 

on hyvä huomioiden tutkimuksen ajankohdan sekä kyselylomakkeen sisällön. Vastaaminen vaati 

tarkkaa paneutumista kysymyksiin, sillä ne muodostuivat monivalinta- ja avokysymyksistä. Ky-

symykset pyrittiin laatimaan tutkimusjoukko huomioonottaen. Yritimme saada kysymykset 

mahdollisimman selkeiksi ja helposti vastattaviksi. Olemme tulkinneet, että vastaaminen on voi-

nut tuottaa joillekin asiakkaille vaikeuksia esimerkiksi jos ei ole ymmärtänyt kysymyksiä tai 
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vastausten tuottaminen kirjalliseen muotoon on ollut hankalaa. Edellä mainittu on voinut olla 

myös osasyy siihen, että asiakas on jättänyt kokonaan vastaamatta kyselyymme. 

 

Ensimmäiset vastaukset saapuivat postitse kesäkuussa 2004 ja viimeinen elokuun lopussa 2004. 

Rajasimme aineistostamme pois yhden kyselylomakkeen, joka saapui vasta tulosten raportoinnin 

jälkeen. Siitä johtuen sitä ei voitu enää ottaa mukaan tutkimukseen. Lisäksi meille palautui yksi 

kyselylomake, joka ei ollut alun alkaenkaan mukana kohdejoukossamme, jonka vuoksi rajasim-

me sen pois tutkimusjoukosta. 

6.2 Analyysi 

 

Opinnäytetyömme aineisto koostui 72:sta asiakaskyselystä. Strukturoimaton aineisto analysoitiin 

sisällönanalyysiä apuna käyttäen. Sisällönanalyysi on menetelmä, joka sopii hyvin strukturoi-

mattoman aineiston analyysiin (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4; Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). 

Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta 

sen sisältämää informaatiota (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110). Laadullisen aineiston analyysin 

tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja siten tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta (Eskola & 

Suoranta 1998, 138). 

 

Strukturoitu aineisto analysoitiin erityisesti tutkimustarkoitusta varten kehitettyä tietokoneoh-

jelmaa apuna käyttäen. Tässä prosessissa kvalitatiivisen analyysin avuksi kehitetyt ohjelmat aut-

tavat tutkijaa hallitsemaan monimuotoisuudessaan kenties sekavaltakin tuntuvaa aineistoa sekä 

analysoimaan sitä. Tätä menetelmää käyttämällä aineisto on paremmin hallittavissa. (Rantala 

2001, 86- 87.) Käytimme kyselylomakkeen strukturoidussa osiossa hyväksi Excel- ohjelmaa. 

 

Saapuneet kyselylomakkeet luimme läpi heti niiden saapumisjärjestyksessä. Kun kaikki kysely-

lomakkeet oli luettu kertaalleen, päädyimme vielä tarkastelemaan aineistoa kokonaisuudessaan. 

Tällä pyrimme välttämään satunnaisia virheitä sekä asiakkaiden vastauksissa että omissa johto-

päätöksissämme. Varsinainen analyysi aloitettiin aineiston ollessa kokonaisuudessaan koossa. 

Kyselylomakkeen vastaukset oli luettava huolella lävitse, koska vastauksia ja kommentteja jo-

honkin kysymykseen saattoi löytyä eri puolilta kyselylomaketta.  

 

Ensimmäiseksi analysoimme strukturoidut kysymykset, koska koimme, että ne olivat nopeam-

min ja helpommin käsiteltävissä. Käytimme tässä vaiheessa työvälineenä tietokonetta. Ko-

kosimme jokaisesta kyselylomakkeesta saman kysymyksen vastaukset yhteen.  
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Halusimme ottaa tulosten raportointiin melko paljon suoria lainauksia asiakkaiden vastauksista. 

Suorien lainausten tarkoituksena oli ennen kaikkea lisätä tutkimuksen luotettavuutta osoittamalla 

yhteys aineiston ja tulosten välillä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10.) Tämä oli mielestämme hyvä 

keino herättää lukioiden kiinnostus kyseistä aihetta kohtaan. Esimerkiksi sensomotorisen kun-

toutuksen piiriin hakeutuvat pystyvät saamaan jonkinlaisen mielikuvan tästä kuntoutus muodosta 

ja sen tarjoamasta avusta.  

 
 
7 TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tulosten käsittelyssä etenimme tutkimuskysymysten mukaan. Tutkimustulosten alussa kerrom-

me ensin vastaajien taustatietoja. Pyrimme tällä siihen, että lukijalle syntyisi jonkinlainen yleis-

kuva siitä, minkälainen joukko kyselyyn on vastannut. Sensomotorisen kuntoutuksen vaikutuk-

sia arkielämään tarkastelemme viiden eri tutkimustuloksista esiin tulleen aihepiirin kautta. Ne 

ovat: koulunkäynti ja työssäolo helpottunut, itsetunto parantunut, jokapäiväiset arkiasiat helpot-

tuneet, oire hävinnyt tai lieventynyt sekä motoriikka parantunut. Viimeiseksi omana teemanaan 

tarkastelemme asiakkaan saamaa sosiaalista tukea ja sen tärkeyttä. Käytämme tulososuudessa 

suoria lainauksia, koska havainnollistamalla haluamme saada luotettavuutta lisää. Käytämme 

osiossa sektoridiagrammia, koska haluamme selkiyttää joitakin tutkimuksesta esiintulleita asioi-

ta.  

7.1 Taustatietoja 

 
Tutkimukseen osallistuneet olivat eri puolilta Suomea, kuitenkin heitä yhdisti se, että he kaikki 

olivat käyneet sensomotorisen kuntoutuksen Lapinlahdella. Kyselyyn vastanneet olivat aikuisia 

sekä lapsia. Vastanneista suurin osa 46 % (33/72) oli kuntoutukseen osallistuessaan 10- 14 -

vuotiaita. Vastanneista 26 % (19/72) oli alle 10- vuotiaita ja 14 % (10/72) oli 25- vuotiaita tai 

vanhempia. 15- 19 -vuotiaita kuntoutukseen osallistuneita oli 11 % (8/72) ja 20- 24 -vuotiaita oli 

ainoastaan 3 % (2/72) (kuvio 1). Kuten tutkimustulokset osoittavat suurin osa sensomotoriseen 

kuntoutukseen osallistuneista olivat lapsia ja nuoria.      
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26 %

46 %

11 %

3 %

14 %

Alle 10 

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 tai yli

 

KUVIO 1. Kuntoutukseen osallistuneen ikä kuntoutukseen hakeutuessa  

 

Kyselyyn vastanneista henkilöistä 54 % (39/72) oli miehiä ja 46 % (33/72) naisia (kuvio 2). 

Kuntoutukseen hakeutuneiden miesten ja naisten jakautuminen ikäluokittain oli selkeä. Miehiä 

oli alle 15 -vuotiaiden joukossa 34 ja naisia ainoastaan 18. Ero oli selkeästi nähtävissä, kun yli 

15 -vuotiaissa miehiä oli ainoastaan viisi. Naisten osuus tässä ryhmässä oli kolme kertaa suu-

rempi miehiin verrattuna, sillä heitä oli 15. 

 

54 %

46 % Miehiä

Naisia

 

KUVIO 2. Kuntoutukseen osallistuneen sukupuoli 

 

Sensomotorisen kuntoutukseen osallistuneista alle 15- vuotiaita oli 72 % (42/72), mikä osaltaan 

tukee myös sitä, että 66 % (48/72) lasten vanhemmista täytti lapsen puolesta asiakaskyselylo-

makkeen. Sen sijaan vain 34 % (24/72) vastaajista oli itse osallistunut kuntoutukseen. 

 

Kuntoutukseen hakeutumisen yleisin syy oli lukivaikeus. Peräti 43 % (31/72) kertoi sen olevan 

kuntoutukseen hakeutumisen syynä. Mielenkiintoinen huomio tutkimustuloksissa oli se, että 

lukivaikeuksista kärsivistä peräti 55 % (17/31) oli poikia. Näiden lisäksi kahdeksan asiakasta 

mainitsi kuntoutukseen hakeutumisen syynä olleen joko erinäiset vaikeudet kirjoittamisessa tai 

lukemisessa. Näistä muutamalla oli epäilys omasta mahdollisesta lukihäiriöstä. Sensomotorisen 
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kuntoutuksen avulla haettiin yleensä apua oppimisvaikeuksiin, joita olivat mm. huono käsiala, 

motoriset vaikeudet, keskittymisvaikeudet ja erinäiset vaikeudet puheen- ja kielen kehityksessä. 

Lisäksi muutamat olivat hakeutuneet kuntoutukseen kehitysviivästymän vuoksi. Osa asiakkaista 

halusi saada parannusta nykyiseen elämäntilanteeseensa sensomotorisen kuntoutuksen avulla ja 

toivoivat sen myötä elämänsä helpottuvan. Tällöin esim. oppimispelkojen, opiskelukielteisyyden 

ja koejännityksen toivottiin ainakin helpottuvan, ellei paranevan kokonaan. 

 

”Halu saada apua mm. Yo kirjoituksiin ja muuten elämään”  

 

”Vaikeuksia lukemaan oppimisessa, kirjoittamisessa, muistissa ja keskittymisessä” 
 

”Äidin kiinnostuminen lehtileikkeleen jälkeen, jossa viitattiin konttausvaiheen pois-
jäämisen vaikuttavan lukihäiriön aiheutumiseen” 
 

”Dysfasia.” 
 

”ADHD/ Erittäin vilkas ja suullisten ohjeiden ymmärrys, motoriset vajeet.” 
 

”Lukihäiriö, kielten opiskelu vaikeaa, kirjoitusvirheet.” 
 
 
Kuntoutukseen osallistuneista 90 % (65/72) suoritti säännöllisesti harjoitukset kotona. Melko 

säännöllisesti sen suoritti vain 10 % (7/72) osallistuneista, eikä epäsäännöllisiä suorittajia ollut 

lainkaan (kuvio 3). Säännöllistä harjoitteiden suorittamista edesauttoi se, että harjoitteet koettiin 

mielekkäiksi, annetut ohjeet olivat selkeitä ja lisäksi PEKU:n henkilökunta koettiin tärkeäksi 

motivaation lähteeksi. Asiakkaat kertoivat ongelmien helpottuneen, joka on viesti siitä että anne-

tut harjoitteet on suoritettu säännöllisesti kotona, eikä annetuista ohjeista ole poikettu. Säännölli-

seen harjoitteiden suorittamiseen vaikutti osaltaan asiakkaan oma motivaatio ja se, että he koki-

vat sosiaaliselta tukiverkostolta saamansa kannustuksen tärkeäksi. Halu parantaa omaa elämää 

toimi suurimmalla osalla asiakkaista kannustimena säännölliseen harjoitusten tekemiseen ja sitä 

mukaa kun konkreettisia tuloksia oli havaittavissa, lisääntyi myös innokkuus niiden tekemiseen.  
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 KUVIO 3. Sensomotorisen kuntoutuksen harjoitukset suoritettiin kotona 

 

7.2 Sensomotorisen kuntoutuksen vaikutukset arkielämään 
 

Koulunkäynti tai työssäolo helpottunut 
 
Kysyttäessä sensomotorisen kuntoutuksen vaikutuksia asiakkailta, saimme vastaukseksi, että yli 

puolelle (52 %) kuntoutus oli tuonut selvästi helpotusta koulu- ja työelämään. Asiakkaista 47 % 

(34/72) koki saaneensa jonkin verran helpotusta ja vain 1 % (1/72) ei havainnut muutoksia (ku-

vio 4).   

   

52 %47 %

1 %

Selvästi

Jonkin verran

Ei muutoksia

 

KUVIO 4. Kuntoutus helpottanut tilanteita koulussa/töissä 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että sensomotorisen kuntoutuksen jälkeen asiak-

kaan koulunkäynti tai työssäolo oli huomattavasti helpompaa ja sujuvampaa. Koulunkäynnin 

osalta se oli usealla havaittavissa motivaation lisääntymisenä, joka paransi koetuloksia ja itse-

näistä selviytymistä koulutehtävistä. Asiakkaat olivat kuntoutuksen myötä löytäneet itselleen 

sopivat työskentelytavat. Tämän vuoksi uusien asioiden oppiminen oli helpompaa, joka taas lisä-

si entisestään mielekkyyttä ja kiinnostusta. Asiakkaat kokivat saaneensa helpotusta oppimisvai-

keuksiin, jolloin mm. kielten opiskelu, keskittymiskyky ja käsiala parantuivat. Yleensäkin he 
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kokivat kykenevänsä toimimaan annettujen ohjeiden mukaan, kirjoittaminen ja lukeminen olivat 

helpompaa ja yhteistyö parantui kuntoutuksen tuloksena. 

 

 ” Kiinnostunut kielten opiskeluun lisääntynyt huomattavasti ja muutenkin opiske-
lumotivaatio kasvanut, sosiaalisempi olen ”  
 

 ”-- työn puolesta uuden tiedon hankinta näin ollen helpompaa. Työssä kirjoitta-
minen selkeämpää kuin ennen.” 
 

” Poikani on tarvinnut tukijaa ja vierellä olijaa vuosia tehtäviä tehdessä. Eräänä 
päivänä hän sanoi minulle, äiti mene vaan töillesi kyllä minä osaan tehdä nämä 
tehtävät. Se oli kaiken jälkeen yllättävää, mutta samalla se tuntui ihanalta.” 
 

” -- Ja kokeet meni TOSI huonosti, nyt tulee usein 9-10, mikä on TOSI HIENO 
ASIA. Kiinnostunut koulunkäynnistä selvästi.” 

 

Itsetunto parantunut 
 
Itsetuntoon sensomotorisella kuntoutuksella oli parantava vaikutus. Asiakkaista 38 % (27/72) 

koki sensomotorisen kuntoutuksen parantaneen itsetuntoa. 48 % (35/72) kertoi itsetuntonsa pa-

rantuneen jonkin verran ja 14 % (10/72) ei havainnut muutoksia (kuvio 5). 

 

38 %

48 %

14 %

Selvästi

Jonkin verran

Ei muutoksia

 

KUVIO 5. Itsetunto on parantunut 

 

Asiakkaista 23:lla itsetunnon parantuminen oli selvemmin havaittavissa itsevarmuuden ja itse-

luottamuksen lisääntymisenä. Itsetunnon paranemisen myötä ongelmien ymmärtäminen ja hy-

väksyminen oli tiedostettu ja sen johdosta rohkeus puhua asioista ja uskallus tuoda omia mielipi-

teitä esille helpottui. Näin ollen he kokivat itsensä entistä sosiaalisemmiksi ja uskallus uusiin/ 

outoihin asioihin lisääntyi, jonka vuoksi he eivät enää luovuta niin helposti. 
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 ”-- oli ennen ujo, mutta kuntoutuksen myötä hän on tullut rohkeammaksi esiintyä 
yleisillä paikoilla. Hän on antanut haastatella radiossa itseään. Haastattelun jäl-
keen hän tokaisi, että ”Jes, minussa ei olekaan mitään vikaa”.” 
 

”Itseluottamus on lisääntynyt -> sehän vaikuttaa kaikkeen elämän varrella. Hyväl-
lä itsetunnolla varustettuna selviää haasteellisimmistakin tehtävistä ja silloin on 
varaa antaa anteeksi itselle epäonnistuminen.”  
 

”Nuori alkanut kertoa asioista rohkeammin. Koulussa nuorta kiusattiin eri tavoin 
kuitenkin hän kesti osansa mielestäni todella hyvin…” 
 

”Muitten ihmisten kanssa tapahtuva kommunikointi on parantunut (tullut rohkeutta 
tutustua ihmisiin).” 
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Jokapäiväiset arkiasiat helpottuneet 
 
Kuntoutuksesta on koettu olevan hyötyä myös kotona tapahtuneisiin tilanteisiin. Melkein puolet 

(47 %) koki kuntoutuksen helpottaneen selvästi jokapäiväisissä arkiasioissa toimimista. Jonkin 

verran helpotusta tunsi saaneensa 46 % (33/72) ja 6 % (4/72) ei havainnut muutoksia. Kysymyk-

seen emme saaneet vastausta 1 % (1/72) asiakkaista (kuvio 6). 

 

46 %

6 %
1 %

47 %

Selvästi

Jonkin verran

Ei muutoksia

Ei vastausta

 

KUVIO 6. Kuntoutus oli vaikuttanut helpottavasti tilanteisiin kotona. 

 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että asiakkaat saavat elämästä ja arjesta enemmän irti 

osallistuttuaan sensomotoriseen kuntoutukseen. Monet häiritsevät ongelmat olivat vähentyneet ja 

siten arki sujui entistä paremmin. Asiakkaat kokivat ongelmien vähenemisen helpottaneen mm. 

pelkotiloja, jännitystä ja mielialan vaihteluja. Toisaalta kuntoutus paransi muistia, lisäsi innok-

kuutta lukemiseen sekä vahvisti itsenäistä suoriutumista. Muutamassa vastauksessa ilmeni myös, 

että he pystyivät entistä paremmin keskittymään television katsomiseen, pelien pelaamiseen ja 

piirtämiseen. Arjen askareista selviytymisen koettiin yleensäkin parantuneen.  

 

 ”Lapsi oli hyvin arka ja pelokas. Rohkeutta olla esim. yksin yläkerrassa, käydä 
yksin kaupassa. ”  

 

”Usein toistunut päänsärky väheni selvästi, välillä kokonaan…” 
 

”Kuntoutus tasapainottanut mieltä, pelot vähentynyt, yökävely vähentynyt, itkui-
suus vähentynyt.” 
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”--Katson mielelläni välillä koko elokuvan, kun aiemmin en kiinnostunut mistään 
ulkomaalaisesta kuvasta, koska siinä oli teksti. Voin hankkia itselleni, esim. polku-
pyörän, kun aiemmin harkitsin asiaa, pohdin kaikki mahdolliset ongelmat ja tulin 
siihen tulokseen etten voi. (Kuka rasvaa ketjut? Pumppu pitäis ostaa myös jos tar-
vii ilmaa renkaisiin. Minne talvisäilöön? ym. ym.) Nyt ajattelen että, kyllä ne asiat 
ratkii kun kohdalle sattuu.”  
 

”Räjähtävyys on laantunut, iloisuus löytynyt, keskusteluhalukkuus selkeästi lisään-
tynyt.” 
 
 

Oire hävinnyt tai lieventynyt 
 

Tutkimustuloksista päätellen sensomotorisesta kuntoutuksesta oli voinut konkreettisesti saada 

apua myös erilaisiin oireisiin ja niiden taustalla oleviin diagnosoituihin häiriöihin. Kuntoutuksen 

hakeutumisen syy esim. lukivaivat saattoivat hävitä kokonaan tai lieventyä niin, etteivät ne enää 

aiheuttaneet ongelmia yhtä paljon kuin ennen.  

 

Aistien yliherkkyyksien häviäminen oli havaittavissa esim. kosketusherkkyyden muuttumisella. 

Tutkimustulosten perusteella on havaittavissa, että kuntoutus oli auttanut myös suun- sekä kuu-

loherkkyyden korjaantumiseen. Sensomotorisen kuntoutuksen myötä kuuloherkkyys korjaantui 

ja taustahäly ei tuntunut enää niin häiritsevältä. Arkielämää hankaloittaneisiin primitiivirefleksi-

jäänteisiin oli voitu vaikuttaa kuntoutuksen avulla. Esimerkiksi mororefleksi, joka aiheuttaa 

alisuoriutumista helpottui tai poistui kokonaan ja näin ollen asiakas sai itsestään enemmän irti.   

 

” Kosketusherkkyys on muuttunut. Niskojen hierontaa ei voinut edes kuvitella, mut-
ta nyt -- käy voice-massage-hieronnassa…” 
 

”Kaikuvassa luokassa äänet sekaantuivat ennen. Terapian myötä korvien kuulo-
herkkyys on korjaantunut niin, etteivät korkeat äänet enää häiritse.” 
 

”Luki-vaivat vähenivät.” 
 

”Käden vapina kirjoittaessa on poistunut.” 
 

Motoriikka parantunut 
 

Asiakaskyselyyn vastanneista asiakkaista, joilla oli ollut ennen kuntoutukseen hakeutumista vai-

keuksia motoriikassa, havaitsivat sen parantuneen kuntoutuksen myötä. Heistä 31 havaitsi selviä 

muutoksia motoriikan kehittymisessä. Tämä näkyi oman kehonhallinnan vahvistumisena, jolloin 

muuhun toimintaa jäi enemmän resursseja ja se oli helpompaa. Kaikki huomio ei siis kiinnittynyt 
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motorisiin vaikeuksiin, kuten kömpelyyteen, paikallaan istumiseen tai tasapainon ylläpitämiseen. 

Parannus näkyi esim. hienomotoriikan kehittymisenä, kun lisääntyneen sorminäppäryyden ansi-

osta soittimien soittaminen oli helpompaa. 

 

”Oikea ja vasen-erottelu selkiintynyt.” 
 

”-- liikuntasuorituksissa kehonhallinta parempaa.” 
 

”Parempi tasapaino, tuonut itsevarmuutta…” 
 

”Käveleminen parantui. Ennen kädet nousivat hieman ylös kävellessä. Nyt kädet 
pysyvät alhaalla.” 

 

7.3 Asiakkaan saama sosiaalinen tuki ja sen tärkeys 
 

Kyselyyn osallistuneista sensomotorisen kuntoutuksen asiakkaista 61 % (44/72) koki saaneensa 

sosiaalista tukea /kannustusta kuntoutukseen hakeutuessa tai sen aikana. Ilman sosiaalista tukea 

koki jääneensä 28 % (26/72) asiakasta. 3 % (2/72) jätti kohtaan kokonaan vastaamatta ja 8 % 

(6/72) asiakasta rastitti molemmat vaihtoehdot. Nämä kuusi asiakasta tunsivat saaneensa tukea, 

mutta olleen sen kuitenkin riittämätöntä. Tästä johtuen he kaipasivat sitä vielä joltain toiselta 

taholta (kuvio 7). 
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KUVIO 7. Sosiaalisen tuen saanti kuntoutukseen hakeutuessa ja sen aikana 

 

Suurin osa asiakkaista kertoi saaneensa sosiaalista tukea koulun opettajalta tai erityisopettajalta. 

Toiseksi eniten tukea koettiin saaneen vanhemmilta ja perheeltä. Useat kokivat saaneensa sosiaa-

lista tukea myös PEKU Luki- kuntoutuspalvelujen henkilökunnalta ja ystäviltä. Muita sosiaalista 

tukea antaneita tahoja olivat mm. Kela, vakuutusyhtiö, työvoimatoimisto, sosiaalitoimisto ja 
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yliopisto. Vain neljä asiakasta mainitsi, että sosiaalista tukea oli saatu terveydenhuollon sektoril-

ta. Ne, jotka kokivat, etteivät olleet saaneet sosiaalista tukea, kaipasivat sitä nimenomaan eniten 

koulun opettajalta tai erityisopettajalta. Muita mainittuja tahoja, joilta tukea olisi kaivattu enem-

män, olivat vanhemmat, kouluterveydenhuolto, sosiaalitoimi ja Kela.   

 

”-- yhdessä perheen kanssa suoritettu kuntoutus tuottaa mahdollisimman parhaan 
lopputuloksen…” 
 

”Olisi hyvä tavata samanlaisten vaikeuksien/ kuntoutuksen kanssa ”kamppailevi-
en” vanhempia.” 
 

”-- rahallisesti tärkeä, koska nykyaikana kaikki maksaa. Henkistä tukea olisi hyvä 
saada esim. perheeltä ja koululaitokselta jos sitä joku saa niin hyvä!” 
 

”Opettaja olisi voinut olla edes ”leikisti” kiinnostunut.” 

 

”Kelan hoitotuki, piti kyllä taistella sen saamiseksi.” 

 

”Kansaneläkelaitos, mielestäni voisi tulla vastaan rahallisesti, edes matkakorvaus-
ten suhteen.” 
 

”Pojan oma opettaja vähän kyseenalaisti koko kuntoutusta tuloksista huolimatta, 
olisimme kaivanneet kovasti tukea silloin kun tuloksia ei vielä näkynyt!” 

 

Vastaajista 72 % (52/72) koki saaneensa tukea/ kannustusta riittävästi ja 22 % (16/72) ei kokenut 

sitä saaneensa. Loput 6 % (4/72) ei osannut vastata lainkaan. Sosiaalisen tuen koki tärkeäksi 

kuntoutukseen hakeutuessa tai sen aikana 71 % (51/72) ja 25 % (18/72) koki sen jonkin verran 

tärkeäksi. Kukaan ei vastannut, että ei koe tärkeänä sosiaalisen tuen merkitystä. Loput 4 % 

(3/72) ei osannut vastata kysymykseen (kuvio 8). 
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 KUVIO 8. Sosiaalisen tuen tärkeys asiakkaalle 
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8 POHDINTA 
 

Opinnäytetyössämme pyrittiin selvittämään sensomotorisesta kuntoutuksesta saatu hyöty sekä 

sosiaalisen tuen merkitys PEKU Luki-kuntoutuspalvelujen asiakkaille. Halusimme rajata aiheen 

keskittymällä tutkimaan sensomotorisen kuntoutuksen vaikutuksia asiakkaan arkielämään sekä 

asiakkaan saamaa sosiaalista tukea ja sen tärkeyttä. Tutkimusaineisto saatiin kokoon kesä-

elokuun 2004 aikana. Se koostui 72:sta sensomotoriseen kuntoutukseen osallistuneen asiakas-

kyselylomakkeesta. Kokemuksemme mukaan asiakaskyselyssä ilmenneet kuntoutukseen hakeu-

tumisen syyt ja sensomotorisesta kuntoutuksesta saatu hyöty ovat hyvin yksilöllisiä. Muutamaa 

pääteemaa lukuun ottamatta tuloksia oli yleistettävä, jotta pystyimme käsittelemään niitä mah-

dollisimman laaja- alaisesti. 

8.1 Tutkimustulosten pohdinta 
 
Sensomotoriseen kuntoutukseen hakeutujista suurin osa on lapsia tai nuoria. PEKU Luki- kun-

toutuspalvelujen asiakkaista noin 30 % on aikuisia ja 70 % alle 15- vuotiaita. Joukossa on myös 

muutama alle 6- vuotias lapsi. (Hannu Hätinen 2004.) Valtaosa, (72 %) tähän tutkimukseemme 

osallistuneista asiakkaista oli alle 15- vuotiaita. Yli 15- vuotiaita nuoria ja aikuisia oli tutkimus-

joukosta vain 14 %. Lasten suuri osuus johtuu siitä, että koulumaailmassa vaikeudet tulevat pa-

remmin esille, esimerkiksi oppimisvaikeuksien kautta. Tämä voi johtua osaksi myös siitä, että 

erityisesti lasten kohdalla sensomotorisen kuntoutuksen tarve on helpommin havaittavissa ja 

lisäksi kuntoutuksen kautta saadaan nopeasti näkyvää tulosta aikaiseksi. 

 

Havaitseminen liittyy tyypillisimmillään tilanteeseen, jossa lapsi ei jostain syystä omaksu ope-

tusta tai hänellä on vaikeuksia ymmärtää puhuttua tai luettua tekstiä (Alopaeus-Laurinsalo & 

Laurinsalo 1997, 2). Aikuisten kohdalla tällaisten ongelmien toteaminen ja tiedostaminen on 

paljon vaikeampaa, koska he eivät kuulu sellaiseen toimintaympäristöön, jossa kyseiset asiat 

tulisivat ilmi niin selvästi. He ovat myös oppineet muuttamaan toimintatapojaan ongelmatilan-

teiden syntymisen välttämiseksi. Tällaisen ongelman kompensoimiseksi kehittyi Hannu Hätiselle 

arvauslukutaito, jonka hän joutui sammuttamaan oppiessaan oikeasti lukemaan vasta 36 -

vuotiaana (Kantomaa 2004). Kompensoiminen vie suunnattomasti aikaa, kun koko ajan on mie-

tittävä, miten missäkin tilanteessa pitää toimia. Kun näistä energiaa vievistä kompensaation kei-

noista pääsee sitten irti, jää enemmän kapasiteettia johonkin muuhun. (Kantomaa 2003.) Tällöin 

esimerkiksi luennoilla pystyy kirjoittamaan muistiinpanoja ylös, kun ei enää tarvitse koko ajan 

keskittyä ainoastaan luennon kuunteluun (Hätinen 2004). 
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Mielenkiintoinen havainto oli se, että sensomotoriseen kuntoutukseen hakeutuneista lapsista ja 

nuorista, tässä tapauksessa alle 15 -vuotiaista, oli poikia 65 % (34/52). Yli 15 -vuotiaista kuntou-

tukseen hakeutuneista naisia oli vastaavasti 75 % (15/20). Tämän huomion takaa voi löytyä ai-

empi havainto siitä, että pojilla esiintyy enemmän oppimisvaikeuksia kuin tytöillä. (vrt. Alopa-

eus- Laurinsalo & Laurinsalo 1997, 27). Pohdimme, että kertovatko nämä luvut myös siitä, että 

poikien kohdalla vaikeudet ovat helpommin havaittavissa kuin tytöillä. Tästä voitaisiin päätellä, 

että tytöt ovat yleensä hiljaisempia ja heidän käytöksensä on yleensä paljon vähemmän huomiota 

herättävää kuin vastaavasti pojilla. Minkä vuoksi koulumaailmassa poikien käytökseen kiinnit-

tyy paljon herkemmin huomio, sillä useasti heidän kohdalla ongelmatilanteet näkyvät esim. käy-

töshäiriöinä. Sen vuoksi he pääsevät jo varhaisessa vaiheessa avun piiriin. (vrt. Laurinsalo & 

Alopaeus- Laurinsalo 2001, 10.) 

 

Valtaosa (66 %) lapsen vanhemmista täytti kyselylomakkeen lapsen puolesta. Tähän saattoi vai-

kuttaa osaltaan se, että lapsi on voinut olla sen verran nuori, ettei osannut itsenäisesti täyttää ky-

selylomaketta. Lisäksi kyselylomake on voinut olla vaikea täyttää johtuen esimerkiksi avointen 

kysymysten määrästä. Myös kuntoutuksen vaikutuksia on voinut olla hankalaa arvioida itsenäi-

sesti. 

 

Sensomotoriseen kuntoutukseen hakeudutaan monissa eri elämänvaiheissa. Tutkimuksemme 

asiakkaista 54 % oli miehiä ja 46 % naisia. Miesten suuri osuus on selitettävissä sillä, että esi-

merkiksi lukivaikeuksien osuus on havaittu olevan poikien kohdalla 2-5 kertainen tyttöihin näh-

den (Korhonen 1995, 168). Myös pelkästään kirjoittamisvaikeuksia on havaittu esiintyvän mie-

hillä enemmän. Tästä johtuen yleisesti kuntoutuksen piiriin hakeutuneista on viime vuosina ollut 

70 % poikia. (Mäki 1998, 62.) Myös Hintikka ja Strandén (1998) ovat todenneet, että, yleisem-

min erilaisista oppimishäiriöistä kärsivät pojat (Hintikka & Strandén 1998, 20). Tutkimuksemme 

tuki näitä havaintoja, koska huomattavasti suurin osa kuntoutukseen hakeutumisen syistä johtui 

lukihäiriöstä. Peräti kolmekymmentäyksi asiakasta kertoi yhdeksi sensomotoriseen kuntoutuk-

seen hakeutumisen syyksi lukihäiriön. Heistä suurin osa (17/31) oli poikia.  

 

Yhteiskunnan tulisi panostaa entistä enemmän varhaiseen oppimisvaikeuksien havaitsemiseen. 

Nykyisellään käytäntö voi aiheuttaa oppimisvaikeuksista kärsivien elämäntilanteen heikkene-

mistä, kun he joutuvat vaikeuksiensa vuoksi noidankehään, joista eivät pääse pelkästään 

ominavuin pois. Yhteiskunnalta vaadittaisiin huomattavasti enemmän resursseja puuttua ongel-

mien ennaltaehkäisyyn. Tutkimustuloksiamme tarkasteltaessa voidaan havaita, että ongelmat 
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saattavat johtua mitä moninaisimmista syistä. Varhaisella puuttumisella sensomotorisen kuntou-

tuksen keinoin saadaan nämä ongelmat hoidettua vähällä panostuksella. Sillä saadaan aikaiseksi 

myös selviä säästöjä yhteiskunnalle. Todelliset säästöt syntyvät suurten kulujen välttämisellä, 

jotka aiheutuvat erityisopetuksen tarpeesta, koulupsykologien lisääntyneestä tarpeesta, syrjäyty-

neiden kriminaalikustannuksista sekä lukihäiriöisten heikon ammatillisen menestymisen aiheut-

tamista kuluista. (Suur- Helsingin sensomotorinen keskus 2004.) Kun suurin osa kuntoutuksesta 

suoritetaan kotona, pidetään kustannukset minimissä (Alopaeus- Laurinsalo & Laurinsalo 1997, 

10). Säästöjä laskettaessa olisi hyvä ottaa huomioon se, että sensomotorinen kuntoutus ei vaadi 

suurta rahallista pääomaa harjoitteiden tekemiseen kotona, vaan ne onnistuvat ilman kalliita 

apuvälineitä. Harjoitteet ovat pääasiassa erilaisten liikkeiden suorittamista ja äänikasettien kuun-

telua. Sen vuoksi suuria hankintoja ei tarvita, vaan lähinnä kekseliäisyyttä, jolloin jo aiemmin 

hankittuja tavaroita saadaan hyötykäyttöön. Tästä esimerkkinä on useasta kodista löytyvä toimis-

totuoli, joka on hyvä harjoitusväline tasapainon korjaamiseen.  

 

Asiakkaista jopa 90 % kertoi suorittaneensa säännöllisesti sensomotorisen kuntoutuksen harjoi-

tuksia kotona. Mielestämme tämä antaa kuvan siitä, että kuntoutukseen hakeutuvat ovat motivoi-

tuneita suorittamaan tunnollisesti kotona tehtävät harjoitukset ja näin saamaan kuntoutusjaksosta 

mahdollisimman suuren hyödyn. Kun harjoitukset on toteutettu juuri annettujen ohjeiden mu-

kaan, myös tulokset ovat olleet selvästi havaittavissa. Tämä on ollut nähtävissä myös Lapinlah-

den PEKU Luki- kuntoutuspalvelujen asiakkaiden kohdalla, joista peräti 90 % on tuntenut saa-

neensa apua sensomotorisesta kuntoutuksesta (Hätinen 2004). Suurena vaikuttajana harjoitusten 

säännölliseen tekemiseen voidaan pitää harjoitusten mielekkyyttä ja riittävää tuen saantia. Mie-

lestämme tässä yhteydessä varsinkin PEKU:lla ja asiakkaan perheellä on merkittävä rooli, mikä 

näkyi myös tutkimustuloksissamme. 

 

Asiakkaat kokivat ongelmallisen tilanteen vaikeuttavan työ - ja kouluelämää. He toivat vastauk-

sissaan ilmi monia elämään vaikuttavia negatiivisia seurauksia. Ne saattoivat vaikeuttaa arkipäi-

vässä toimimista, sosiaalista kanssakäymistä ja hankaloittaa yleensä elämänhallintaa. Tulokset 

osoittivat niiden ilmenevän käytännössä opiskelukielteisyytenä, kielellisinä vaikeuksina ja käyt-

täytymishäiriöinä. Yleisesti voidaan todeta opinnäytetyön tuloksia tarkasteltaessa, että näillä 

asiakkaiden kokemuksilla on selvä yhteys heidän itsetuntoonsa. Selvästi sensomotorinen kuntou-

tus oli parantanut itsetuntoa 37 %:lla ja 49 % koki sen parantuneen jonkin verran. Ainoastaan 14 

% vastasi, ettei muutoksia ole tapahtunut. Erityisesti lapsen kohdalla huonon itsetunnon voidaan 

ajatella aiheuttavan varhaista syrjäytymistä, joka alkaa jo siinä vaiheessa, kun lapsi pystyy ver-

tailemaan itseään muihin. Kun lapsi havaitsee suoriutumisensa olevan heikompaa kuin toisilla, 
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johtaa se mitä todennäköisimmin itsetunto- ongelmiin. (Suur- Helsingin sensomotorinen keskus 

2004.) Tutkimuksessamme oletimme, että asiakkaat hyötyvät sensomotorisesta kuntoutuksesta. 

Suurin osa koki, että itsevarmuus oli lisääntynyt sensomotorisen kuntoutuksen ansiosta. He oli-

vat havainneet sen vaikuttavan pelkojen vähenemiseen ja itseluottamuksen kasvuun, myös uskal-

lus tarttua uusiin asioihin lisääntyi.  

 

Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan todeta, että vastaajille läheisten tuella oli merkitystä. 

He kokivat sen tärkeäksi kannustimeksi sensomotorisen kuntoutuksen läpikäymiseen. Tukijou-

koissa vanhempien edelle meni kuitenkin koulu ja sieltä yhdeksi tärkeimmäksi tukijaksi nousi 

opettaja. Toisaalta tutkimuksesta kävi ilmi, että koulu ja opettajat edustivat tahoa, jolta olisi eni-

ten kaivattu tukea. Muutamasta asiakkaan vastauksesta kävi ilmi, että opettajat olivat suhtautu-

neet tähän kuntoutusmenetelmään ylimielisesti ja olivat sen vuoksi kyseenalaistaneet sitä. Kai-

killa opettajilla ei kuitenkaan välttämättä ollut riittävää tietoa koko kuntoutusmuodosta.  

 

Sosiaalista tukea käsitellessämme meille heräsi kysymys, mitä yhteiskunta voisi tehdä tilanteen 

parantamiseksi, jotta kaikille mahdollistuisi tasavertaisen tuen saanti. Entistä enemmän huomiota 

tulisi ainakin kiinnittää sosiaalisen tuen tärkeyteen yksilön hyvinvoinnin kannalta. Hyvinvointia 

lisää myös se, että ei tarvitsisi kuluttaa turhaan voimavaroja omien etuisuuksien varmistamiseen 

esim. Kelalta. Yhteiskunnan tulisikin rahallisen tuen ohella lisätä entistä enemmän panostusta 

niin koulutukselliseen kuin tiedolliseen osaamiseen eri terveydenhuollon, sosiaalialan ja opetus-

alan sektoreilla. Siten tasattaisiin ne kuilut, jotka näyttäytyvät nykyisellään erittäin selvästi. Esi-

merkiksi suunnattaessa katseet koulumaailmaan, voidaan havaita jo pelkästään tutkimustuloksis-

sa ilmitulleiden asioiden perusteella, että joissakin kouluissa ollaan hyvin pitkällä eri oppimis-

vaikeuksien tunnistamisen ja niihin puuttumisen saralla. Toisaalta joissakin kouluissa on selvästi 

näkyvissä, ettei prosessointi ole vielä lähtenyt lainkaan käyntiin, vaan siellä on havaittavissa niin 

tiedollisia kuin taidollisiakin puutteita tarttua ongelmatilanteisiin. Näin ollen näihin alueellisiin 

epäjakaumiin tulisi puuttua välittömästi. 

  

Tukiverkoston toimintaa tulisi selkiyttää ja kehittää. Tutkimuksestamme kävi ilmi, että 71 % 

koki sosiaalisen tuen tärkeäksi kuntoutukseen hakeutuessa tai sen aikana. 

Tästä voidaan päätellä, että ihmisellä on tärkeää olla toimiva tukiverkosto ympärillään, joka aut-

taa häntä selviytymisessä. Myös oppimisvaikeuksista kärsivän läheisillä tulisi olla mahdollisuus 

saada tarvittaessa apua ja tukea tilanteen käsittelyssä. Heidän kohdallaan huomio tulee kiinnittää 

erityisesti riittävään tiedon saamiseen. Tutkimuksestamme kävi ilmi, että vertaistuki koetaan 

tärkeäksi. Tämä johtuu myös siitä, että sensomotorinen kuntoutus on varsin uusi kuntoutusmene-
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telmä, joten siitä saadut kokemukset kiinnostavat. Sen vuoksi tästä kuntoutusmenetelmästä halu-

taan saada entistä enemmän tietoa.  

8.2 Tutkimustulosten luotettavuus 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli erityisesti tuoda esille sensomotoriseen kuntoutukseen osal-

listuneiden omakohtaisia kokemuksia ja siten saatu aineisto oli myös tutkimustehtävien kannalta 

tarkoituksenmukainen. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkimusaineisto 

antaa vastauksen tutkimustehtäviin ja on käyttökelpoinen tutkimuksen kannalta (Eskola & Suo-

ranta 1998, 60). Useimmat vastaajat olivat vastanneet laajasti sekä pohtineet omia tunteitaan ja 

kokemuksiaan syvällisesti. Ensisijaisen tärkeää tutkimuksessamme oli pyrkiä ottamaan huomi-

oon eettiset näkökulmat, kun tutkittavina olivat ihmiset ja heidän kokemuksensa. Sen luotetta-

vuutta lisäsi tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja tutkimusaineistolle rehellisenä py-

syminen. (Hirsjärvi ym. 2004, 25- 28.) Näihin kaikkiin kohtiin pyrimme kiinnittämään huomiota 

eri tutkimuksen vaiheissa. 

 

Saadaksemme asiakkaiden omakohtaiset kokemukset paremmin esille, käytimme työssämme 

suoria lainauksia. Ne lisäsivät luotettavuutta ja samalla loivat perustan aineiston ja tulosten välil-

le. Asiakkaiden kokemusten kautta saimme varmuuden siitä, että kuntoutuksesta on ollut selvästi 

apua. Niitä apunamme käyttäen pystyimme perustelemaan teoriaosuudessa esiintulleita asioita. 

Koska tutkimuksessa haluttiin saada nimenomaan kokemuksellista tietoa sensomotorisen kun-

toutuksen vaikutuksista, kvalitatiivinen tiedonkeruumenetelmä tuntui sopivammalta vaihtoehdol-

ta.  

 

Aineistoa kvalitatiivisesti analysoitaessa lähemmäksi reliaabeliuden käsitettä tullaan alueilla, 

jotka käsittelevät aineiston laatua. Tämän lisäksi on tärkeää, että tulokset niin pitkälle kuin mah-

dollista heijastavat tutkittavien ajatusmaailmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 189.) Tutkimuksessa 

halusimme ottaa tämän huomioon siten, että käytimme suoria lainauksia tuloksia käsiteltäessä. 

Validiuksella eli pätevyydellä tarkoitetaan tutkimuksemme kohdalla sitä, että tutkimusmenetel-

mä mittaa juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Ongelmaksi saattoi koitua se, että vastaajat ovat 

voineet käsittää jotkut kysymykset toisin, kuin mitä olemme alun perin ajatelleet. (Hirsjärvi ym. 

2004, 216- 217.) Olemme pyrkineet vähentämään näitä ongelmia siten, että tutkimuksesta tehdyt 

tulkinnat syntyivät meidän keskinäisten pohdintojemme avulla.   

 

Tutustuimme tutkimusaineiston käsitteistöön ja siitä tehtyihin aiempiin tutkimuksiin jo suunnit-

teluvaiheessa. Koimme sen ensiarvoisen tärkeäksi, sillä PEKU Luki- kuntoutuspalvelujen henki-
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lökunta oli jo aiemmin tehnyt vastaavanlaisen asiakaskyselyn. Se määritteli melko pitkälle myös 

tämän kyselylomakkeen yleislinjauksen, sillä sen haluttiin palvelevan nimenomaan PEKU:n 

toimintaa. Tästä johtuen kysymykset olivat suurimmaksi osaksi käytännöntyöstä esiintulleita, 

joihin haluttiin saada uutta tietoa tämän tutkimuksen kautta. Meillä kummallakaan ei ollut aiem-

paa kokemusta tutkimuksen teosta, joten jouduimme esimerkiksi pohtimaan mikä olisi sopiva 

vastausaika osallistujille. Yleensäkin tällaiseen tiedonkeruumenetelmään liittyy pelko siitä, että 

aineistoa ei tultaisikaan saamaan riittävästi. (Hirsjärvi ym. 2004 184- 185). Lisäksi ajankohta 

asiakaskyselyiden postittamiselle ajoittui juuri kesälomien alkuun. 

 

Tutkimuksemme kohderyhmä oli rajattu koskemaan kokonaisvaltaisen kuntoutuksen läpikäynei-

tä tai siinä jo loppuvaiheessa olevia asiakkaita. Aiheen tiedostettiin olevan vastaajille läheinen, 

jonka vuoksi toivoimme suhteellisen hyvää vastausprosenttia.  Vastausprosentiksi saimme lopul-

ta 56, joka on mielestämme hyvä. Sensomotorisen kuntoutuksen kokemuksia haimme kirjallises-

sa muodossa. Tällöin pystyimme mahdollistamaan sen, että henkilöllisyyden saattoi halutessaan 

suojata. Toivoimme sen lisäävän PEKU Luki- kuntoutuspalvelujen asiakkaiden kiinnostusta 

osallistua tutkimukseen. Sensomotorisesta kuntoutuksesta ei myöskään ole tehty kovin montaa 

asiakaskyselyä, joten vastaajilla oli riittävästi kiinnostusta siihen vastaamiseen. Toimme ilmi 

kyselylomakkeessa, että vastausten tuloksia tullaan käyttämään PEKU Luki-kuntoutuspalvelujen 

kehittämiseen asiakkaan tarpeita vastaavaksi. 

 

Tarkoituksenamme oli huomioida suuri lasten osuus vastaajissa siten, että pyrimme tekemään 

kyselylomakkeen ohjeistuksen ymmärrettäväksi myös heille. Nyt jälkeenpäin tuloksia tutkies-

samme havaitsimme sen olleen kaikesta huolimatta liian hankala nuorille vastaajille. Olimme 

osanneet varautua tähän jo kyselylomakkeen tekovaiheessa, joten mahdollistimme myös van-

hemman vastaamisen lapsen puolesta. Perustelimme ajatusta sillä, että vanhemman on kuitenkin 

helpompaa havaita sensomotorisen kuntoutuksen vaikutukset lapsessa. Lisäksi jos lapsi on ollut 

kovin nuori kuntoutuksen alkaessa, ei hänellä voi myöskään olla selkeitä muistikuvia tapahtu-

mista.  

 

Tulimme siihen tulokseen, että jotkut kysymykset olisivat voineet olla vieläkin tarkempia tai 

niiden yleismuotoa olisi voinut vielä hioa. Koimme, että kysymysten asettelu vaatii useaa muok-

kauskertaa ja niiden käsittely vie yllättävän paljon aikaa. Haasteellisuutta toi lisää se, että teim-

me kysymykset yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Meidän tuli myös huomioida PEKU 

Luki- kuntoutuspalvelujen asiakkaat, jotka sanelivat tietyt ehdot kysymysten asettelulle. Esimer-

kiksi kysymysten asettelussa tuli välttää liian monimutkaista ohjeistusta, sillä vastaajien joukos-
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sa oli myös luki- ja kirjoitusongelmaisia. Mielestämme kyselylomake oli kuitenkin onnistunut ja 

kaikkien osapuolten toiveiden mukainen. Avoimia kysymyksiä käyttämällä saimme paljon 

enemmän tietoa ja yksilölähtöisempää näkökulmaa. Saimme sen pohjalta vastaukset hakemiim-

me kysymyksiin. Avoimen vaihtoehdon avulla ajatellaan saatavan esiin näkökulmia, joita ei ole 

osattu ottaa etukäteen huomioon (Hirsjärvi ym. 2004, 188). 

 

Sensomotoriseen kuntoutukseen hakeutuvat edustavat melko laajaa joukkoa. Se sisältää asiak-

kaita lapsista nuoriin. Tällöin voidaan myös tulkita, että kuntoutukseen hakeutumisen syyt ovat 

varsin erilaisia. Joku hakeutuu kuntoutuksen pariin tietyn ongelman vuoksi ja toinen taas haluaa 

saada yleisesti parannusta elämänlaatuunsa. Uskoimme jo opinnäytetyön alkuvaiheessa, että 

tämä saattaisi näkyä myös vastauksissa, jotka tarpeen vaatiessa täydentäisivät toisiaan. Vastauk-

sia saattaa väärentää tosin se, että vanhemmilla oli mahdollisuus toimia lasten ”äänenä”. Tällöin 

he saattavat kertoa lapsen tilanteen enemmänkin omasta näkökulmasta jo sen vuoksi, että lapsen 

tilanne voi olla vanhemmalle uusi ja vieras asia. Asiakaskysely saattoi olla joillekin ensimmäi-

nen kerta, kun asiaa joutui pohtimaan tarkemmin. Tämä ilmeni joko vastauksien laajuutena tai 

vastaavasti ne olivat melko niukasti perusteltuja. 

 

Tutkimuksen tuloksissa käsittelemme lähestulkoon samoja asioita, kuin aiemmissakin sensomo-

torisesta kuntoutuksesta tehdyissä tutkimuksissa. Tästä syystä niissä ei juuri tule esille aikai-

semmin julkaisematonta tietoa. Kiinnitimme huomiota tutkimuksessamme sosiaalisen tuen mer-

kitykseen sensomotorisen kuntoutuksen asiakkaalle, johon ei ollut aiemmin perehdytty. Tämä 

avaa uuden tärkeän näkökulman tarkasteltaessa sensomotorista kuntoutusta. Meidän oli kaikesta 

huolimatta pidättäydyttävä yleistämästä tutkimustuloksia liikaa, mikä saattaa koitua ongelmaksi 

varsinkin kun tutkimustuloksia on vähän. (Eskola & Suoranta 1998, 66- 68). Tulokset kuvaavat 

hyvin syitä, miksi yleensä hakeudutaan sensomotorisen kuntoutuksen pariin ja lisäksi siitä saata-

via hyötyjä. Tutkimustulostemme pohjalta käsityksemme vahvistui, että tällaiselle kuntoutus-

muodolle on tarvetta. Sensomotorinen kuntoutus on kokonaisvaltaista kuntoutusta, jonka avulla 

voidaan saada apua monenlaisiin vaikeuksiin. Yksilön ongelmia kartoitettaessa lähdetään liik-

keelle ruohonjuuritasolta, jolloin saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen yleiskuva tilan-

teesta. Tämä näkyy vastaavasti myös tuloksissa, joita voidaan pitää melko yhtenevinä. Olisi to-

dennäköistä, että myös tutkimuksen toistaminen samalla tiedonkeruu – ja analyysimenetelmällä 

tuottaisi samansuuntaista tietoa. (Hirsjärvi ym. 2004 216- 218.) 

8.3 Työskentely- ja oppimisprosessi 
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Päädyimme tekemään opinnäytetyön parina, koska olimme tulleet jo ennestään tutuiksi toisil-

lemme opintojen kuluessa. Tästä johtuen yhteinen työskentelytapa oli päässyt jo muotoutumaan, 

joten osasimme motivoida aina tarpeen vaatiessa toisiamme työkoon. Lisäksi molemmilla oli 

samanlaiset ajatukset opinnäytetyön aihealueesta, joten kaikki perusasiat olivat nivoutuneet so-

pivasti yhteen.  

 

Halusimme opinnäytetyömme liittyvän jollakin tavalla työelämään ja palvelevan sitä. Ensim-

mäinen aiheemme liittyi lukivaikeuksiin, mutta jouduimme kuitenkin luopumaan aiheesta, sillä 

emme saaneet ketään työelämästä mukaan projektiimme. Varsinainen tutkimusprosessi käynnis-

tyi huhtikuussa 2004, kun sattumalta saimme käsiimme PEKU Oy:n toiminnanjohtaja Hannu 

Hätisen yhteystiedot. Opinnäytetyömme aihe tuli hänen kauttaan, sillä PEKU Luki- kuntoutus-

palveluissa oli tarvetta asiakaskyselylle, joten päädyimme toteuttamaan sen. Siitä seurasi tiivis 

yhteistyö PEKU Luki- kuntoutuspalvelujen henkilökunnan kanssa, jonka tiimoilla teimme tutus-

tumiskäynnin Lapinlahdelle ja samalla keskustelimme yhdessä tulevan asiakaskyselyn linjauk-

sista. Tutkimusprosessi alkoi edetä varsin nopeassa tahdissa. Toukokuussa 2004 laadimme jo 

tutkimussuunnitelman jonka jälkeen varsinainen opinnäytetyön tekeminen alkoi.  

 

Meillä kummallakaan ei ollut aiempaa tietoa sensomotorisesta kuntoutuksesta, joten lähdimme 

liikkeelle etsimällä siitä lähdeaineistoa. Saatuamme ensiksi jonkinlaisen yleiskuvan sensomoto-

risesta kuntoutuksesta, aloimme jo hahmotella alustavaa asiakaskyselyn muotoa. PEKU Luki- 

kuntoutuspalvelujen henkilökunta toivoi kyselylomakkeen olevan valmis toukokuussa, koska 

heillä oli silloin käytössään riittävästi henkilökuntaa asiakasrekisterin läpikäymiseen ja asiakas-

kyselyiden postitukseen. Jouduimme kaikesta huolimatta vielä tarkentamaan ja täydentämään 

kyselyä, joten kirjeiden postitus päästiin aloittamaan vasta kesäkuun puolivälissä. 

 

Kesäaikaa hyödynsimme tutustumalla tutkimuksen tekemiseen perehdyttäviin kirjoihin sekä itse 

lähdeaineistoon perehtymällä. Samalla aloimme myös kirjoittaa teoriaosuutta. Tämä mahdollis-

tui helposti, sillä olimme molemmat samalla paikkakunnalla koko kesän. Asiakaskyselyitä alkoi 

palautua hiljalleen kesäkuusta alkaen ja viimeinen palautui elokuun lopussa. Aloimme heti lukea 

asiakaskyselyjä läpi, jotta pystyimme samalla hakemaan lisää tietoa teoriaosuuteen. Jatkoimme 

sen muokkausta edelleen, kun aloimme analysoida asiakaskyselyitä. Teoriaosuus syventää tut-

kimustulosten tarkastelua ja yhdessä toimiessaan ne tukevat ja hyödyntävät toisiaan. Viimeiseksi 

työhön teimme tulososuuden, joka nitoi yhteen kokonaisuudessaan opinnäytetyömme kaikki 

osuudet. 
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Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan työläs ja aikaa vievä, mutta myös varsin opettavai-

nen kokemus. Olemme toimineet itseohjautuvasti valitsemamme aihealueen vuoksi, koska mate-

riaalia on ollut melko vähän saatavilla ja ne löytyivät yleensä pieninä osakokonaisuuksina. Tie-

donhaussa hyödynsimme erilaisia tiedonhankintatapoja. Peruslähdeaineiston lisäksi käytimme 

tiedonhakuun internetiä ja otimme myös yhteyttä Suomessa sensomotorisen kuntoutuksen paris-

sa toimiviin ihmisiin. Heiltä saimme arvokasta ja hyödyllistä tietoa tästä kuntoutusmuodosta. 

Motivaatiota työskentelyyn on lisännyt aiheen ajankohtaisuus sekä mielenkiintomme uutta asiaa 

kohtaan.    

 

Aineiston analysointivaihe oli kiinnostavaa ja haasteellista. Se vei paljon aikaa ja resursseja. 

Ongelmalliseksi koimme sen, kuinka pitkälle meneviä johtopäätöksiä meidän tulisi tehdä ja 

kuinka osaamme poimia aineistosta olennaisen asian. Tässä koimme onnistuneemme ja mieles-

tämme olennainen on tullut esiin hyödynnettäväksi. Koko opinnäytetyöprosessi oli pitkä ja rank-

ka, mutta oli palkitsevaa huomata tulosta syntyvän. Erittäin kannustavaksi koimme sen, että sen-

somotorisesta kuntoutuksesta ei ole saatavilla näin kattavaa tutkimusta, jossa asiakkaiden koke-

muksia olisi aiemmin käsitelty näin laajasti. Sen vuoksi olemme tienneet jo alkuvaiheesta lähti-

en, että opinnäytetyöstämme tulee olemaan hyötyä PEKU Luki- kuntoutuspalveluille. 

 

Opinnäytetyön tekeminen parityöskentelynä vaati ja kehitti ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja, 

joita tulemme tarvitsemaan myös tulevaisuuden ammatissamme. Parityöskentely toi mukanaan 

laajempaa näkemystä ja antoi mahdollisuuden dialogille. Opinnäytetyömme tarkoitus on laajen-

taa tuntemusta vielä melko uudelle kuntoutuksen sektorille. Sitä voidaan pitää sensomotorisen 

kuntoutukseen hakeutuvien tiedonkanavana, jotta osaisimme vastata entistä paremmin heidän 

tarpeisiinsa. Sosiaalialan ammattilaiseltahan edellytetään kykyä työskennellä erilaisten ihmisten 

parissa ja tukea heidän hyvinvointiaan erilaisissa elämäntilanteissa. Tutkimuksen pohjalta 

olemme saaneet uusia tulevaisuudessa hyödynnettäviä taitoja, jotka ovat osaltaan lisänneet am-

matillista kasvuamme.  

8.4 Tutkimuksen hyöty ja jatkotutkimusehdotukset 
 

Tämä opinnäytetyö kuvaa sensomotoriseen kuntoutukseen hakeutumisen syitä ja siitä saatua 

hyötyä asiakkaan elämään. Oppimisvaikeuksiin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota, 

joten informaatiota siitä kaivataan lisää myös työelämässä. Opinnäytetyömme auttaa huomaa-

maan sensomotorisen kuntoutuksen mahdollisuudet laajemmin, kun tuomme sen kautta esille 

yksilön kokemuksia. Toivomme opinnäytetyömme palvelevan työelämän ihmisiä erityisesti esi-

asteella, terveydenhuollossa, sosiaalialalla sekä opetusalalla ja antavan heille välineitä kohdata 
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työssään ihmisiä, joille olisi hyötyä kyseisestä kuntoutusmuodosta. Tällöin heille tarjoutuu mah-

dollisuus auttaa ja ohjata näiden ongelmien kanssa elävät ihmiset sensomotorisen kuntoutuksen 

pariin. 

 

Opinnäytetyöstämme voi olla hyötyä työelämän lisäksi myös niille, jotka kokevat asian olevan 

läheinen itselleen tai omaisilleen. Heille tarjoutuu mahdollisuus havaita sensomotorisen kuntou-

tuksen mahdollisuudet avun antajana. Opinnäytetyömme antaa myös tietoa tarvitsevalle yleisku-

van siitä, minkälaisesta kuntoutusmuodosta on kyse. Toivomme tutkimukseen osallistuneiden 

kautta välittyvän sensomotorista kuntoutusta tarvitsevalle kohdejoukolle rohkeutta hakea apua ja 

tiedostaa oman avun tarve. Lisäksi haluaisimme heidän tiedostavan sosiaalisen tuen merkityksen 

ja sen, että siitä on apua omaan selviytymiseen.  

 

Vastaavaa opinnäytetyötä tästä aihealueesta ei löydy koulutusyksiköstämme, joten toivomme sen 

palvelevan koulua sekä muita opiskelijoita. Sensomotorinen kuntoutus on vielä melko tuntema-

ton aihe, jonka vuoksi se voi toimia myös tietopakettina. Tutkimuksemme kautta PEKU Luki- 

kuntoutuspalvelut saa palautetta toiminnastaan, jonka avulla he pystyvät huomioimaan asiakkaat 

entistä paremmin sekä kehittämään tarjoamiaan palveluita. 

 

Tutkimuksesta voi saada hyötyä ja vinkkejä tutkimuksen tekoon ja lisäksi se antaa tietoa eri me-

netelmien käytöstä. Tulevaisuudessa aihealuetta voidaan lähestyä esimerkiksi moniammatilli-

suuden kautta. Olisi hyvä saada kartoitettua ne tahot, joilla on mahdollisuus toimia sensomotori-

sen kuntoutuksen viestin viejinä tästä kuntoutusmuodosta mahdollisesti hyötyville. Kyseisten 

tahojen toimenkuvaa tulisi selkiyttää ja kehittää siten, että he pystyisivät antamaan tukea, kartoit-

tamaan ongelmat ja ohjaamaan oikeiden palvelujen piiriin saamaan kuntoutusta. Tällöin ne toi-

misivat saumattomassa yhteistyönketjussa, kun ihminen on avun tarpeessa. Mitä varhaisemmas-

sa vaiheessa tilanteeseen pystytään vaikuttamaan, sitä helpommin myös tuloksia saavutetaan. 

Murrosikäisillä voi olla vaikeuksia tehdä harjoitteita säännöllisesti ja annettuja ohjeita noudatta-

en. Tulevaisuudessa eräs tutkimuksen aihe voisikin olla millä keinoin murrosikäinen saadaan 

motivoitua suorittamaan säännöllisesti sensomotoriset harjoitukset.  

Tutkimustuloksista päätellen sensomotorisella kuntoutuksella on selvä positiivinen vaikutus asi-

akkaan hyvinvoinnille. Yleensä kuntoutuksen hyötyjä verrataan suoriutumisen parantumiseen 

esimerkiksi, että kirjoitustaito on parantunut, lukemaan oppiminen on sujuvampaa tai kömpelyys 

on vähentynyt. Mielestämme huomiota tulisi kiinnittää entistä enemmän myös sensomotorisen 

kuntoutuksen kautta lisääntyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin (ks. Alopaeus- Laurinsalo & 

Laurinsalo 1997, 27). Kuten tutkimuksestamme käy ilmi, asiakkaiden itsetunnossa oli tapahtunut 



 51 

selvä parannus. Tämä on osa-alue, jota ei ole vielä sensomotorisessa kuntoutuksen yhteydessä 

tutkittu, joten siitä saisi oman tutkimusaiheen.    

8.5 Kiitokset 
 
Haluamme kiittää erityisesti kaikkia tutkimukseemme osallistuneita sensomotorisen kuntoutuk-

sen asiakkaita. Heidän kertomustensa pohjalta saimme arvokasta ja hyödynnettävää tietoa, joita 

ilman tätä opinnäytetyötä ei olisi. Kiitokset kuuluvat myös PEKU Oy:n toiminnanjohtaja Hannu 

Hätiselle ja muulle PEKU Luki- kuntoutuspalveluiden henkilökunnalle opinnäytetyömme ai-

heesta ja hyvästä yhteistyöstä. Heiltä saamamme arvokkaan tiedon lisäksi kiitos kuuluu myös 

Veli Laurinsalolle uusien näkökulmien avaamisesta ja monipuolisesta lähdeaineistosta. 

 

Kiitämme myös ohjaavia opettajiamme, jotka antoivat ”eväitä” opinnäytetyön tekoon ja kiitos 

Marjatalle lähdeaineiston lainaamisesta. Lisäksi kiitokset opinnäytetyömme oikolukijoille ja 

perheillemme taustatuesta sekä läheisille ja ystäville mielenkiinnon ja kannustuksen osoituksista 

opinnäytetyötämme kohtaan. 
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