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Alkusanat 

 

Opettajat ovat jo vuosia raportoineet levottomuuden lisääntymisestä ja 

normaaleihin oppimistavoitteisiin pääsemisen vaikeudesta yhä useampien 

lasten kohdalla. Me terapia-alan ammattilaiset olemme kiinnittäneet samaan 

asiaan huomiota, ja tätä ongelmaa ratkaisemaan olemme kehittäneet tämän 

Sensomoottori® kehitystä edistävän sensomotorisen aistiharjoitusohjelman.  

 

Sensomoottori® -kehitystä edistävä sensomotorinen aistiharjoitusohjelma on 

kouluihin ja päiväkoteihin suunniteltu harjoittelumuoto, missä kaikki ryhmän tai 

luokan lapset osallistuvat päivittäin lyhyeen harjoittelutuokioon. Ohjelmaa 

suositellaan toteutettavaksi aivan tavallisten lasten luokissa/päiväkotiryhmissä, 

jolloin hieman hitaammin kehittyvät lapset voivat ottaa kiinni kehitystä.  

Ryhmäharjoittelun etuna on se, että siinä kaikkien lasten oppimiskyky paranee 

luoden hyvät valmiudet myöhemmille opinnoille ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 

kehitykselle. Erityislasten ryhmille harjoittelu sopii luonnollisesti erittäin hyvin, 

mutta on muistettava, että näissä ryhmissä on yleensä useita lapsia, jotka 

tarvitsisivat ryhmäharjoittelun lisäksi yksilöterapiaa ja tehokasta kuntoutusta. 

 

Tämä verkkokurssia tukeva kirjallinen materiaali on osin samaa, kuin 

Sensomoottori-harjoittelun käsikirjassa on. Olemme koonneet käsikirjaan ja 

verkkokurssiin vuosikymmenien aikana oppimaamme tekniikkaa ja harjoituksia, 

joita olemme opiskelleet eri puolilla Eurooppaa ja Amerikan Yhdysvaltoja 

käymillämme kursseilla ja seminaareilla. Näiden Harjoitusten suunnittelijat ovat 

useimmiten alansa terävintä kansainvälistä kärkeä, tohtoreita, professoreja, 

psykologeja tai muita arvostettuja alansa huippuja, jotka ovat halunneet jakaa 

tietonsa muille alan ammattilaisille. Sensomoottori-harjoitukset perustuvat terapia-

alan vankkaan kokemukseen ja moderniin neurofysiologian tietämykseen.  

 

Harjoitukset ovat fyysisiä aistitoimintoja kehittäviä ja integroivia harjoitussarjoja. 

Osa harjoituksista korjaa jopa lapsen varhaiskehityksen lieviä kehityksen viiveitä 
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tai poikkeamia, jolloin ns. normaalikehitys pääsee paremmin etenemään. 

Käytännössä harjoittelu tehostaa lasten tasapainoa, motoriikkaa, silmien käyttöä 

ja visiomotoriikkaa, käsi/silmä koordinaatiota ja korjaa ja tehostaa 

refleksijärjestelmän toimintaa. Nämä kaikki ovat tärkeitä perusedellytyksiä 

normaalin vuorovaikutuksen sekä hyvän oppimis- ja keskittymiskyvyn 

saavuttamiseksi.  

 

Harjoitusohjelma on loogisesti etenevä kokonaisuus, jossa eri aistien 

harjaannuttamisen lisäksi koko aistijärjestelmä pyritään työstämään 

tarkoituksenmukaisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Parhaan lopputuloksen 

aikaansaamiseksi tulisi harjoitusohjelma tehdä esitetyssä järjestyksessä ja koko 

laajuudessaan. 

 

Huomioi kuitenkin, että tämä harjoitusohjelma ei korvaa lasten normaalia 

perusliikuntaa, jota kehittyvä lapsi tarvitsee useita tunteja päivittäin. Mutta tämä 

ohjelma luo edellytyksiä myös motorisille valmiuksille, jolloin muu liikunta tulee 

helpommaksi ja hauskemmaksi. Käytännössä pelit ja leikit sujuvat paremmin, 

jolloin niissä on myös kiva olla mukana. Samoin sosiaalinen vuorovaikutuskyky 

tuntuu parantuvan, mikä on sitten taas edellytys nykyaikaisessa yhteiskunnassa 

toimimiselle.  

 

Tämä kurssikirja on osa Sensomoottori-koulutuksen tukimateriaalia. 

Käytännöntyöhön on myös tarjolla Sensomotorisen harjoittelun käsikirja ja siihen 

kuuluva Sensomoottori-DVD-levy. Lisäksi on toimintakortit, missä harjoitukset 

on esitetty kukin yhdellä kortilla. Ne on tehty helpottamaan opettajan työtä ja 

suosittelemme niiden hankkimista, mikäli koulullasi/päiväkodillasi ei niitä vielä 

ole. Lisätietoja löydät esim. www.sensomoottori.fi sivuilta. 

 

Sensomoottori-projektin toteuttamisessa on auttanut RAY:n rahoittama 

syrjäytymistä ennaltaehkäisevä hanke, missä toteutimme sensomotorista 

harjoittelua kouluissa ja päiväkodeissa usean vuoden ajan. Haluamme kiittää 

RAY:n kaukonäköistä ja viisasta rahoituspolitiikkaa.  
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Ennen Sensomoottorikurssin aloittamista (ns. intensiivikoulutus, opettajakurssi) voit 

tutustua kurssimateriaaliin jo ennakkoon. Samasta linkistä saat myös tutkimustietoa 

sekä toiminnassa tarvittavia materiaaleja. 

 

Voit käydä lataamassa kurssimateriaalia sensomoottori verkkosivuilta osoitteesta 
 
 https://www.sensomoottori.com/kurssin-materiaaleja  
 

Siltä löytyy mm. 

-          Sensomoottori perinteisen opettajakurssin luennon aiheet ja keskeisin sisältö.  

-          Sensomoottori-ohjelman etenemiskaavio, missä koko ohjelma on kuvattuna 
yhtenä aikajana-kokonaisuutena. Tämän tarvitset ohjelmaa tehdessäsi.  

-          Sensomoottori-harjoittelun seurantalomakkeet PK ja kouluikäisille (jos seuraat 
yksilötasolla lasten edistymistä). Verkkokurssissa on myös yksityiskohtaisempi 
analyysilomake. 

-          Luennolta poimittuja mielenkiintoisia kuvia 

-          Tutkimusraportti Sensomoottorin käytöstä kouluissa ja päiväkodeissa, E. 
Toppila 2008 

-          Opettajien kokemuksia Sensomoottorista 

-          Sensomoottorin materiaalitiedote  

-          Aaron tarina, 4-vuotiaan puhumattoman dyfasiapojan kuntoutuksesta, 2+lehden 
artikkeli 

-     Tutkimuksia aiheesta 

 

Jos hankitte Sensomoottori käsikirjan, siihen kuuluu Sensomoottori DVD-levy, jolla on 

esitelty harjoitusohjelman keskeisimmät harjoitukset kokeneen opettajan johdolla 

mallisuorituksin ja käytännön esimerkein.  

 

Kansioon on myös mahdollista hankkia erilliset toimintakortit, missä jokaisessa on 

esitetty aina yhden harjoitustuokion harjoitukset. Toimintakortit ovat osoittautuneet 
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käteviksi annettaessa ohjeita esim. vanhemmille, jotka haluavat tehdä lapsen kanssa 

kehittävää harjoittelua myös kotona. Tämä on usein jopa suositeltavaa, jotta kehitys 

etenisi suotuisasti. (katso lisää: materiaalitiedote ladattavista PDF- tiedotteesta) 

 

Jos sinulla on mielessä uusia harjoituksia, pelejä, leikkejä tai käytännöllistä 

apumateriaalia tai oivalluksia, jotka sopisivat ohjelmaan, olisimme enemmän kuin 

kiitollisia, että jakaisit ne muidenkin kanssa. Lähetä ideasi meille, mielellään 

sähköpostitse  

sensomoottori@gmail.com  

 

Voit ottaa yhteyttä meihin esimerkiksi puhelimitse  

040 7011 524 tai tuohon em. sähköpostiosoitteeseen.  

 
 
 
 

Sensomoottori®-ohjelman esittely 

 

 

Sensomotorinen ryhmäharjoittelu tehdään normaalin päiväkotirutiinin tai 

koulupäivän lomassa ja se kestää n.  15 minuuttia/päivä. Käytännössä tämä 15 

minuuttia ei ole pois opiskeluajasta, sillä harjoittelun oppimis- ja 

keskittymiskykyä tehostava vaikutus kompensoi monin verroin tämän 

koulutyöskentelystä käytetyn 15 minuutin harjoitteluajan.  

 

Käytännössä on havaittu, että Sensomoottori® harjoittelu 

• koululaisilla parantaa koko ryhmän oppimis- ja keskittymiskykyä. Luokka 

rauhoittuu, käsialat paranevat, haasteellisemmatkin oppilaat oppivat 

lukemaan yllättävän nopeasti jne. Vuorovaikutuskyky paranee ja riitely ja 

kinaaminen vähenevät. Myöhemmille luokille menevät ovat opettajien 

kertoman mukaan poikkeuksellisen rauhallisia ja hyvin keskittyviä. 

• päiväkodeissa on havaittu motoristen valmiuksien parantumista, 

rauhoittumista ja havainto- ja oivalluskyvyn parantumista. Myös 
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sosiaalisuus paranee. 

• parantaa ryhmän sosiaalista vuorovaikutuskykyä 

• edistää lasten etenemistä ns. normaalilla oppimispolulla 

 

On mahdollista, että ohjelma myös: 

• vähentää erityisluokille siirrettävien oppilaiden määrää 

• ennaltaehkäisee syrjäytymistä 

• koska opetustilanne helpottuu, harjoittelu ennaltaehkäisee mahdollisesti myös 

opettajien työuupumusta” 

 

Sensomoottori® toimintamalli koostuu seuraavista peruselementeistä: 

1. 8 tunnin koulutus opettajille 

2. Sensomoottori täydellinen toimintamanuaali koululle ja päiväkodeille 

sis. DVD-levyn harjoituksista 

3. Kullekin opettajille oman henkilökohtaisen Sensomoottori-käsikirja 

(tämä kansio) 

4. Mahdollisuus liittyä jatkuvaan materiaalipäivitykseen  

 

 

Sensomoottori®-koulutus   

 

Kohderyhmät: LTO, luokanopettajat, 

 erityisopettajat, avustajat. Tämä 

 teoriaosuus soveltuu erittäin hyvin 

 myös oppilashuollon henkilö-kunnalle, 

kuten koulupsykologille, 

 kouluterveydenhuollolle, kuraattorille 

jne. Teorialuento sopii myös hyvin 

lasten vanhemmille.  

 

Teoriakurssiin pääsee ilmaiseksi sensomoottori.com sivuilta, linkki löytyy 

etusivulla. 
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Koulutuksen sisältö:  

Koulutuksen tarkoitus on antaa perustiedot lapsen aistijärjestelmän kehityksestä 

ja sen ongelmista. Koulutuksessa käydään läpi mitä sekä teoreettisesti että 

käytännönläheisesti olemme havainneet olevan oppimisen ja keskittymisen sekä 

ns. kehityksellisten ongelmien taustalla ja kuinka niitä on voitu hoitaa. 

Koulutuksen pääpaino on kuitenkin harjoitusohjelman suunnittelussa ja 

toteuttamisessa ja mahdollisten haasteiden ja ongelmien kohtaamisessa ja 

ratkaisemisessa.  

 

Jos et ole käynyt Sensomoottori-koulutusta vielä, joko verkkokurssina tai päivän 

intensiivikoulutuksena paikanpäällä, suosittelen sitä lämpimästi. Se auttaa sinua 

ymmärtämään ohjelman taustoja ja tarkoitusta, ja sitä, miksi mikäkin liike tehdään ja 

mihin kehitysvaiheeseen mikäkin liike vaikuttaa ja mitä sen odotetaan parantavat tai 

missä ongelmassa se mahdollisesti auttaa.  

 

Kunta voi tilata verkkokoulutuksen vaikka koko varhaiskasvatuksen henkilökunnalle tai 

kaikille alakoulun opettajille ja avustajille. Koulutus lisää ohjelman ymmärtämisen 

kautta myös työskentelymotivaatiota ja pitkäjänteisyyttä, mikä taas on perusedellytys 

ohjelman vaikutusten saamiseksi. Lisäksi koulussa ja päiväkodissa tulisi olla ainakin 

yksi Sensomoottori-käsikirja + DVD + toimintakortit siten, että harjoittelua toteuttavilla 

opettajilla on helppo lainata niitä. 

 

Koulutustarjotin: Seuraavassa muutama osa-alue, missä voimme tarjota 

 asiantuntemustamme: 

1. Päivän kestävä intensiivikoulutus. Ohjelman teoreettinen tausta (kesto n. 6-7 tuntia). 

Sopii opettajien jatkokoulutukseen. Lisäksi luennoimme aiheesta erilaisissa 

tilaisuuksissa.  

2. Sensomotorisen harjoitteluradan rakentaminen ja käytännönharjoittelu lasten 

kanssa (n. 5 tuntia). Edellyttää Sensomoottori koulutusta (8 tuntia) tai edellistä 

teoreettista taustaluentoa. Käytännöntoteutuksessa tarvitaan lapsiryhmä. 
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3. Aistitestaus ja syvävaikutteisen terapeuttisen harjoitteluohjelman suunnittelu. 

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa ammatikseen toimiville terapeuteille tai 

kouluterveydenhuollossa toimiville. Koulutuksen laajuus: Yksilöllinen riippuen 

koulutettavien taustasta ja kokemuksesta.  

 

Miten ja milloin koulutusta on saatavana? 

Koulutusaikatauluista saa tarkempaa tietoa soittamalla Veli Laurinsalo,  

puh.040 7011524 tai sensomoottori@gmail.com  

Tutkimustuloksia 

 

Vuosina 2006-2008 toteutettiin tutkimusprojekti osana laajaa RAY:n rahoittamaa 

syrjäytymistä ennaltaehkäisevän toimintamallin kehittämistä. Syksyllä/talvella 

2006/2007 koulutettiin n. 50 opettajaa ja avustajaa 6 koulusta ja 9 päiväkodista, jotka 

toteuttivat Sensomotorista ryhmäharjoittelua 2 vuoden ajan.  

 

Turun yliopiston erityispedagogiikan maisteritason opiskelija Elisa Toppila teki talvella 

2008 osana työharjoitteluaan tutkimuksen sensomotorisessa koulutuksessa olleille ja 

Sensomoottori® harjoittelua toteuttaneille opettajille. Seuraavassa tämän tutkimuksen 

tuloksista lyhyesti:  

 

Tutkimusmenetelmä: 

Tutkimus toteutettiin teemahaastattelumenetelmällä, jossa jokaista haastateltua 

opettajaa haastateltiin henkilökohtaisesti ja haastattelut tallennettiin sanatarkasti. 

Kyselytutkimukseen osallistui: Päiväkodeista 7 LTO ja 3 kpl lastenhoitajaa sekä 

kouluista 6 kpl luokanopettajia. 

 

Kysymykset olivat seuraavilta alueilta: 

1. Sensomoottori® -koulutuksen 

 tarpeellisuus ja koulutuksen taso? 

2.Sensomotorisen harjoittelun 

 käytännönvaikutusta ja merkityksestä 

 oppimisessa?                 
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3.  Näkemykset sensomotorisen harjoittelun tulevaisuudesta? 

 

Kyselytutkimuksen keskeiset tulokset: 

Ensin tiedustelin opettajien mielipidettä oppimisvaikeuksiin kouluissa ja päiväkodeissa? 

75 % vastaajista oli sitä mieltä, että oppimisvaikeudet ovat lisääntyneet. 

 

Kuinka intensiivisesti harjoiteltiin? 

69 % harjoitteli säännöllisesti tai melko usein 
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Säännöllisesti Melko usein Harvoin

Kuinka usein harjoiteltiin?

 

 

Harjoittelun vaikutuksia? Harjoittelu tehostaa opettajien mielestä: 

• Oppimiskykyä 

• Keskittymiskyky  

• Tarkkaavaisuutta 

 

• Lukemista 

• Kirjoittamista 

• Sosiaalista vuorovaikutuskykyä
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                             Opettajien mielipide harjoittelun merkityksestä? 

 

 

Opettajien kommentteja: 

• Osaa kiinnittää huomiota sellaisiin, joita ei ole tullut aikaisemmin ajatelleeksi. 

• Antanut työlle suunnitelmallisuutta, etenkin jumppatuokioihin.  

• Antanut selkeän ohjelman, että miten tehdä. 

• Koulutuksen myötä tulin valveutuneemmaksi, harjoittelu kehittää logiikkaa ja 
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Kopiointi kielletty.                                              Sensomoottori verkkokurssin materiaalia 

 

12 

koulutus antoi nämä harjoitteet. 

• Liikuntatunnilla on helpompi toteuttaa jumppatuokio. 

• Uutta tietoa, siitä miten tärkeä vauvan kehityksessä on jokainen askel. 

• Antanut tukea toiminnan suunnitteluun ja liikuntatuokioiden suunnitteluun.  

• Tiedämme miten liikkeet tehdään, saimme ohjeet.  

• Uutta tietoa ja osataan tehdä harjoitteet oikein.  

• Saimme valmiit kuvat.  

• Havainnointia ja konkreettisia harjoitteita. 

• Kurssin jälkeen havainnoin liikuntatuokiollakin lapsia ihan eri tavalla.  

• Kurssi toi rutiinia ryhmäohjaamiseen 

 

 

Mitä mieltä koulutuksesta? 

Koulutusta kehuttiin mm. siitä, että siinä oli sekä teoriaa, että käytäntöä.  

• ”kaikkien opettajien pitäisi tietää nämä asiat” 

• “tällaiset asiat pitäisi tulla jo perusopinnoissa lastenhoito- opetus- ja 

kasvatusalan ammatissa toimivilla” 

• “Neuvoloiden terveydenhoitajille toivottiin tietoa näistä asioista enemmän” 

• ”Kunpa ne olisi tiennyt neuvoloissa silloin kun oma vauva oli pieni, niin olisi 

osannut jo ryömimisvaiheessa kiinnittää huomiota.” 

• Kurssin aikana sain paljon tietoa ja asiat tuotiin selkeästi esille. Pääsimme 

myös itse tekemään paljon. Se herätti uteliaisuutta ja mielenkiintoa.  

 

Muita kommentteja: 

”Minun työkaverit huomasivat, että ylivilkkaat lapset jaksavat keskittyä huomattavasti 

paremmin, kun teimme säännöllistä harjoittelua päivittäin. Nämä lapset käyttäytyivät 

huomattavasti paremmin esimerkiksi ryhmätyöskentelyssä. Ja kaikissa tilanteissa, 

joissa piti istua ja odottaa, lapset käyttäytyivät jotenkin paremmin, he olivat 

rauhallisia.” 

 

”Yhden lapsen vanhemman kanssa mietimme, kun tämä lapsi oli kompastellut 

aikaisemmin hyvin usein ja hänellä oli motorista kömpelyyttä, mutta tämän vuoden 

aikana ja jälkeen tämä kompastelu väheni. Mietimme, että olisiko tällä harjoittelulla 
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ollut vaikutusta siihen.” 

”kun teemme ohjelmaa läpi vuoden aikana, ensimmäinen missä se näkyy on 

keskittyminen, se, että ne alkaa keskittymään työhön, sitten se luokka rauhoittuu 

jotenkin, eli tulee toi sosiaalinen vuorovaikutus, sitten se alkaa näkyä käsialassa ja 

pikkuhiljaa virheiden määräkin vähenee ja sitten tulee se oppimiskyky siinä sivussa” 

 

”minä en itse sitä huomannut, mutta erityisopettaja, että mitä on tapahtunut, kun tämä 

käsiala on tällaista. Mutta keskittymiskyky ja virheetkin väheni. Konkreettisesti se 

näkyi just tällaisessa kirjoittamisessa, tämä oli pienryhmä ja heidän kirjoittamisessa 

näkyi todella edistystä” 

 

”Erään lapsen kohdalla hienomotoriset kynätaidot muuttuivat ihan radikaalisti näiden 

harjoitusten aikana. ” 

 

Yhteenveto:  

• Harjoittelun vaikutukset 

lapsissa näkyivät etenkin 

oppimis- ja keskittymiskyvyn 

parantumisena, lisäksi havaittiin 

lukemisen, kirjoittamisen sekä 

sosiaalisen vuorovaikutuksen 

parantuneen.  

• Opettajat pitivät koulutusta tärkeänä, ja he olivat laajalti sitä mieltä, että 

tällainen koulutus pitäisi kuulua opettajien perus- tai jatkokoulutukseen.   

• Sensomotorisen harjoittelun positiivisesta vaikutuksesta oppimis- ja 

keskittymiskykyyn voidaan myös vetää johtopäätökset, että nyt harjoitelleilla lapsilla 

on alkutilannetta paremmat mahdollisuudet suoriutua myöhemmistä 

oppimistavoitteistaan. Tällä on todennäköisesti merkitystä myös syrjäytymistä 

ennaltaehkäisevänä toimintamallina. 

• Harjoittelulla päästiin ohjelman kehittäneiden sille asettamiin tavoitteisiin. 

• Tämän tutkimuksen perusteella voitaisiin suositella sensomotorista koulutusta 

lasten parissa työskenteleville. 

Lisätietoja koulutuksesta ja materiaaleista 



 

Kopiointi kielletty.                                              Sensomoottori verkkokurssin materiaalia 

 

14 

Veli Laurinsalo, puh.040 7011524 

Osa I, Oppimis- ja keskittymisvaikeuksien taustoista 
 
Tämä kappale sisältää yleistä taustatietoa oppimis- ja keskittymisvaikeuksista ja 

pohdintaa, mistä ne johtuvat.  

 

Seuraavassa on lueteltu muutamia oppimis- tai keskittymisvaikeuksiin usein liittyviä 

tyypillisiä oireita tai käyttäytymiseen liittyviä seikkoja, joiden taustalla saattaa olla 

sensomotorisen perustan heikkoutta, epätäydellistä aistien kehitystä tai kehityksellisiä 

viiveitä: 

 

• Lukemisen vaikeutta, hidasta lukemista, ei huomaa omia virheitä, ei lue 

mielellään (huomioi ikätaso) 

• Vaikeuksia sannallisissa matematiikan tehtävissä 

• Vaikeuksia oppia vieraita kieliä 

• Ei kuule ohjeita oikein, ymmärtää annetut ohjeet väärin ja tarvitsee 

ohjeiden toistoa 

• Käsittävät väärin vitsit ja sanaleikit 

• Häiritsee luokkaa kyselemällä koko ajan 

• Yleensä huonolla tuulella 

• Vaikeuksia ystävyyssuhteissa 

• Ikäänsä nähden kypsymätön 

• Reagoi yllättäviin tilanteisiin aggressiivisesti 

• Erityisen arka, siirtymätilanteet vastemieleisiä, uudet tilanteet vaikeita 

• Esitelmän tai luennon pito yleisölle voi olla erityisen vaikeaa, 

esiintymispelkoa 

• Huono itsetunto 

• Väsyy muita nopeammin, erittäin väsynyt koulun jälkeen 

• Heikko keskittymiskyky 

• Aloittaa useita tehtäviä peräkkäin mutta ei pysty tekemään jo aloitettuja 

tehtäviä loppuun 

• Työt kasaantuvat ja tekemättömät tehtävät vain lisääntyvät 
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• Ei pysty organisoimaan työtään ja tekemään esim. tärkeämmät työt ensin 

ja toisarvoiset sitten 

• Huono muisti tai heikko lyhytmuisti, ei muista peräkkäin annettuja ohjeita 

• Sarjaoppiminen vaikeaa (viikonpäivät, kuukaudet) 

• Heikko tai hidas reaktiokyky 

• Puhevaikeuksia 

• Ei pysty ääntämään sanoja oikein 

• Hidas kielellinen kehittyminen, viivästynyt puheenkehitys, puhe puuttuu 

kokonaan 

• Sanan löytämisen vaikeus  

• Käyttää pitkään peilikirjaimia 

• Änkytystä 

• Suun lihashallinta työlästä, ruoka valuu helposti suusta 

• Hahmottamisongelmia 

• Silmät väsyvät helposti, rivit hyppivät silmissä 

• Jäsentymätön puoleisuus eli esim. tekee tehtäviä yhtä hyvin oikealla ja 

vasemmalla kädellä 

• Motorista kömpelyyttä, tasapainovaikeuksia 

• Vaikeuksia peleissä ja leikeissä, josta johtuu että ei mene mielellään 

pelaamaan muiden kanssa 

• Onnettomuusaltis, tapahtuu paljon tapaturmia, kaatuilee helposti, ei 

pyöräile mielellään 

• Uiminen hankalaa tai vastemieleistä (huomioi ikätaso) 

• Vaikea istua paikallaan 

• Huono käsiala ja käsi väsyy kirjoittaessa 

• Puristaa kynää  

• Erikoinen kynäote 

• Istuu usein jalkojensa päällä, heiluttaa jalkojaan tehdessään (vaikeita) 

kotitehtäviä  

• Kirjoittaessa usein ns. makaava kirjoitusasento 

• Viisarikellon logiikan oppiminen erittäin vaikeaa 

• Jatkuva selittämätön korkea stressitila 

• Yökastelua vielä esikoulu / kouluikäisenä 



 

Kopiointi kielletty.                                              Sensomoottori verkkokurssin materiaalia 

 

16 

• Lapsuusajan migreenioireita 

 

Opettajille tilanne on tuttu. Nämä edellä mainitut ominaisuudet ovat juuri niitä, joita 

havaitaan luokassa heikommin menestyvillä lapsilla. Toisaalta nämä ovat myös 

ominaisuuksia, jotka ovat heikon tasapainon, puutteellisen aisti-integraation tai 

varhaiskehityksen keskeneräisyyden seurauksia. Näihin ongelmiin tämä 

Sensomoottori-ohjelma on juuri kehitetty. 

 

Oman lapsen kehityksen arviointi saattaa olla vaikeaa, koska lapsen vanhemmilta 

puuttuu usein vertailumahdollisuus varsinkin, jos kokemus lapsista on vähäistä. Jos 

useat ylläluetellut seikat kuvaavat lastasi, niin kannattaa kysyä esimerkiksi koulusta, 

onko heillä oppimisvaikeustestausta. Koulun tai päiväkodin opettaja on hyvä 

tietolähde, koska hän voi verrata lastanne muihin samanikäisiin lapsiin. Koulujen 

erityisopettajat tekevät myös testejä, kuten myös koulupsykologit, neuropsykologit 

sekä lukivaikeuteen erikoistuneet kansalaisjärjestöt. On muistettava kuitenkin, että 

lukitestit eivät korvaa terapiaa, vaan ne ovat hälytyssignaali terapian tarpeesta. Testi 

kertoo vain ongelman ilmenemismuodoista, ei syitä niihin. 

 

Varhaiset kehitysvaiheet ja oppiminen 

 
Me aikuiset ja vanhemmat haluamme toki varmistaa lapsille hyvän, normaalin 

kehityksen elämässään, niin oppimisen suhteen kuin muissakin elämän osa-alueissa. 

Voidaanko ennakkoon arvioida, onko lapsella näitä heikon tasapainon, puutteellisen 

aisti-integraation tai varhaiskehityksen keskeneräisyyden riskitekijöitä, jotka voisivat 

altistaa hänet myöhemmille oppimisen ja/tai keskittymisen vaikeuksille? Monissa 

tapauksissa voidaan kyllä. Eräs tapa on käyttää yllä esitettyä ominaisuuslistaa. Jos 

useat seikat siinä osuvat kohdalleen ja kuvaavat lasta, voi olla huolissaan hänen 

tulevaisuudestaan. Jos mitään ei tehdä lapsen kehityksen normalisoimiselle, on 

mahdollista, että kehityksen eteneminen näillä edellytyksillä ei johda hyvään 

lopputulokseen. 

 

Mitkä sitten aiheuttaa tätä heikkoa kehitystä? 
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On selvää, että jokaisella lapsella tilanne on yksilöllinen, mutta asiaa voidaan käsitellä 

laajemmin, yleisellä tasolla. Teoreettisesti ajatellen syyt voivat olla ulkoisia (heikot 

olosuhteet, jokin häiritsee lapsen oppimista ja keskittymistä jne.) tai sisäisiä (taudit, 

sairaudet, kehityspoikkeamat tai – viiveet, psyykkisen kehityksen aiheuttamia, 

lääketieteellisiä ja kehityksellisiä syitä jne.), vuorovaikutuksellisia, sosiaalisen 

kanssakäymisen tai sen puutteen aiheuttamia ongelmia.  

 

Perinnöllisyys 

Oppimisvaikeudet tuntuu olevan hyvin vahvasti periytyvä ominaisuus. Jos 

jommallakummalla tai molemmilla vanhemmilla on ollut oppimisen tai keskittymisen 

vaikeuksia, on hyvin mahdollista, että lapsillakin ilmenee samoja ongelmia. (Mutta se 

ei tarkoita kuitenkaan sitä, että niihin ei voitaisi terapialla vaikuttaa.) 

 

Sairaudet kehitysvammat ja kehityspoikkeamat 

Lapsilla esiintyy lukuisia kehityshäiriöitä tai poikkeamia, jotka vaikuttavat hyvin 

voimakkaasti oppimiskykyyn. Haluaisin kuitenkin keskittyä tässä analyysissä ns. 

terveisiin lapsiin, ei kehitysvammaisiin tai ns. patoloogisiin kehityshäiriöihin tai muihin 

neurologisten poikkeamien erityisryhmiin (esim. autistit, aspergerit). Tämä siksi, koska 

näiden ongelmien taustalla voi olla kromosomihäiriö tai vastaava aivojen kehitystä 

estävä syy, joka on aiheuttanut hermostollisia kehityshäiriöitä. Me hoidamme myös 

näitä erikoisryhmiä, mutta silloin tarvitaan 10 tai 20 kertaa enemmän harjoittelua ja 

lopputulos on aina heikommin ennustettavissa. Harjoituksetkaan eivät välttämättä ole 

samoja ja eivät etene saman aikataulun mukaisesti, kuin tässä oppaassa esitetään. 

Käsittelemme tätä aihetta joskus myöhemmin jossain toisessa kirjassa. (Jos luokassa 

on näitä lapsia, soveltuu Sensomoottori- harjoittelu heille toki aivan kuten muillekin.)  

 

Normaalisti kehittyvillä ns. terveillä lapsilla esiintyy myös sairauksia, jotka heikentävät 

heidän oppimis- ja keskittymiskykyään. Yleisin niistä lienee välikorvatulehdukset, ja 

usein toistuvina ns. korvatulehduskierteet. Korvatulehdukset heikentävät 

kuulonerottelua, ja usein toistuvina ne altistavat kielellisiin ongelmiin. Jos 

korvatulehdukset esiintyvät jo aivan pienellä lapsella, saattaa se häiritä voimakkaasti 

tavattoman tärkeää varhaista kielellistä kehitysvaihetta, jolloin äidinkielen 

omaksuminen tulisi tapahtua. Näillä ”korvalapsilla” tuntuu esiintyvän varsin usein 
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lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, jotka perustuvat puutteelliseen kielelliseen 

hahmottamiseen (auditiivinen dysleksia).  

 

Mikä tahansa sairaus pysäyttää lapsen kehitystä joksikin aikaa, kunnes sairaus 

paranee ja normaalikehitys jatkaa taas eteenpäin. Jos sairaus on pitkäaikainen, voi 

kehityksen hidastuminen näkyä myös oppimisen ja keskittymisen vaikeuksina. Oletan, 

että lasten neuvola- ja terveydenhuoltojärjestelmä (näköseula, kuuloseula, 

terveystarkastukset) havaitsee ja hoitaa hoidettavissa olevat sairaudet.  

 

Lastentautien alueella esiintyy kuitenkin eräänlainen ”harmaa vyöhyke”, jossa lapsi 

oireilee kovasti, esiintyy käytöshäiriöitä, aineenvaihdunnan häiriöitä, myöhäistä 

yökastelua, aistiyliherkkyyksiä (ei kehitysvammaa kuitenkaan, joilla tämä on 

tyypillistä), lapsi hahmottaa heikosti aikaa ja paikkaa, oman kehon tuntemus on 

heikko, jolloin hänellä ilmenee motorisia vaikeuksia jne. Kuitenkaan lääkäri ei löydä 

mitään sairautta tai vammaa. Lievissä tapauksissa diagnoosi voi olla ADD 

(keskittymisen ongelma), ADHD (keskittymisen ongelma ja ylivilkkaus), dysleksia 

(oppimisen vaikeus), dysfasia (keskushermostoperäinen kielellinen puhe ja 

äänivaikeus) jne. Vakavissa tapauksissa diagnoosi saattaa olla esim. lievä 

kehityshäiriö tai lievä kehitysvamma, jonka syy on tuntematon jne. Lähes 20 

vuoden kliinisen potilastyöskentelyn perusteella voimme todeta, että näissä 

tapauksissa ongelman taustalla saattaa olla myös varhaiskehityksen kaavan 

keskeneräisyys, eli terveen lapsen viivästynyt tai heikosti toteutunut varhaiskehitys, 

kehitysviive, jota siis aivan oikeutetusti käytetään myös diagnooseissa.  

 

Varhaisen kehityksen poikkeamat 

Lapsen varhaiskehitystä tutkittaessa voidaan havaita selviä normaalista kehityksestä 

poikkeavia tapahtumia tai kehityskausia, jotka voivat selittää myöhempiä ongelmia.  

Jokin varhainen kehityskausi on ehkä ”hypätty” yli tai suoritettu kovin nopeasti, jolloin 

lapsen varhaisten refleksien muuntumisprosessi tapahtuu epätyydyttävästi 

(refleksiongelmat). Aistijärjestelmä ei toimi ehkä kunnolla yhteistyössä (integraatio-

ongelma) tai jokin aisti ei toimi riittävän ”terävästi” tai on yliherkkä, jolloin muut 

järjestelmä joutuvat kompensoimaan sitä, joka taas aiheuttaa hermostollista stressiä 

(kompensaatio-ongelma seurauksineen). Mikään näistä ei ole sairaus eikä lievinä 
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viittaa kehitysvammaan tai häiriöönkään, mutta saattavat aiheuttaa vakaviakin 

oppimisen ja keskittymisen vaikeuksia sekä motorisia ongelmia. 

 

 

 

Varhaisten kehitysvaiheiden riskitekijöistä 

Lapsen kehitystä avuttomasta vauvasta motorisesti taitavaksi, oppimiskyvyltään 

hyväksi sosiaaliseksi lapseksi ja nuoreksi voidaan kuvata erilaisilla kehitysvaiheilla, 

kuten esimerkiksi muutokset kehon hallinnassa, muutokset ruokailussa, kävelemään 

oppiminen ja puheen kehitys, leikin kehittyminen, sosiaalisten valmiuksien 

kypsyminen, minäkuvan kehittyminen, itsenäistymiskriisit, koulukypsyyden 

kehittyminen jne. Lapsen kehityksestä on kirjoitettu lukuisia kirjoja, ja siksi en lähde 

syvemmin esittelemään lapsen kehitystä tässä kirjassa, koska lähin kirjasto tai 

kirjakauppa tarjoaa laajan valikoiman erinomaisia kirjoja aiheesta. Keskityn tässä 

kirjassa oppimiseen, oppimisen ja keskittymisen ongelmiin ja niiden mahdollisiin 

neurofysiologisiin taustasyihin lapsen kehityksen eri vaiheissa.  

 

Kehityksen looginen eteneminen 

 

Lapsen aivot kasvavat ja kehittyvät erittäin nopeasti ensimmäisinä ikävuosinaan. 

Lapsen aivojen tilavuus jopa kolminkertaistuu ensimmäisen, ja kaksinkertaistuu 

vielä toisen ikävuotensa aikana. Aivojen hermostot ja yhteysverkostot 

organisoituvat osaksi geneettisen kaavan mukaisesti, mutta osaksi toteutuneen 

aistiärsytyksen ja oman toiminnan mukaisesti. Siksi lapsen liikkuminen ja riittävä 

aistiharjoittelu on edellytys hyvään hermostolliseen kehitykseen.  

 

Kehityksessä on havaittavissa täysin normaalina ilmiönä eri osa-alueiden 

epätasainen ja toisiinsa vaikuttava ”kehityskilpailu”. Pienen lapsen eri osa-

alueiden valmiudet kehittyvät hieman eri aikaan toisaalta muokaten tietä aina 

seuraaville kehityksen vaiheille. Yhden kehityksen osa-alueen nopea 

eteneminen viivästyttää helposti muuta kehitystä, jotka tulevat sitten 

seuraavassa vaiheessa kyllä yleensä ripeästi perässä. Esim. varhainen puheen 

oppiminen saattaa viivästyttää motoriikan kehitystä, mutta jonkin ajan kuluttua 
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lapsi ottaa taas motoriikassa huimia harppauksia. Nopea kehittyminen yhdessä 

osa-alueessa saattaa johtaa jopa taka-askeliin muissa alueissa. Tämä selittynee 

sillä, että pienen lapsen aivojen rajoitettu kapasiteetti ei pysty käsittelemään 

monia uusia tai suurta määrää uutta tietoa tai taitoa, joten väliaikainen 

taantuminen on vain looginen seuraus suurista kehitysharppauksista jollakin 

toisella alueella. Myös väliaikaiset sairaudet, kuten jo aikaisemmin todettiin, 

saattavat vaikuttaa jollakin osa-alueella myös hidastavasti kehitykseen. 

 

Kuten edellä esitettiin, lapsen kehitystä voidaan kuvata monilla eri tavoin. Eräs tapa 

kuvata lapsen kehitystä on käyttää neljää kehitystasoa, jotka ovat 

neuromuskulaarinen, sensomotorinen, psykomotorinen ja sosiomotorinen 

kehitysvaihe.  

 

Tässä kehitysmallissa neuromuskulaarinen taso vastaa hermoston ja lihaksiston 

yhteistoiminnan rakentumis- ja harjaantumisvaihetta, jolloin syntyy hermoston ja 

lihaksiston yhteysrakenteet toimivaan käyttökelpoiseen muotoonsa. Tämä 

tapahtumasarja tapahtuu jo varhaisena sikiökautena ollen usean aistin kohdalta varsin 

valmis jo noin raskausajan puolessa välissä, jolloin syntymättömän lapsen 

lihasrakenne ja niitä ohjaava hermosto on perusrakenteeltaan varsin valmis. Lapsen 

hermosto tarvitsee kuitenkin vielä loppuraskausajan kypsyäkseen. Jos lapsi syntyy 

kovin aikaisin, on lapsen aistijärjestelmä vielä hyvin kypsymätön ja alttiina moniin 

kehityksellisiin ongelmiin. Tuolloin hänellä on voimakkaasti kohonnut riski saada näitä 

”harmaan vyöhykkeen” ongelmia.  

 

Raskausajan puolessa välissä syntymätön lapsi kuuntelee jo aktiivisesti, hänen 

tasapainonsa kehittyy äidin liikkuessa ja hän on omalla tavallaan jo aktiivinen 

huomioitsija kauan ennen syntymäänsä. Tästä johtuen onkin tärkeää ymmärtää, että 

lapsi saattaa altistua psyykkiselle stressille jo ennen syntymäänsä. Esimerkiksi 

aggressioiden purkaukset raskaana olevan äidin (ja syntymättömän vauvan) kuulen 

saatavat saada aikaan vauvalla jo varhaisia ahdistus- ja pelkotiloja, mitkä saattavat 

purkautua ahdistuksena myöhemmin lapsen elämän aikana. 

 

On luonnollista todeta, että kaiken myöhemmän oppimisen edellytys on hyvin 

tapahtunut neuromuskulaarinen kehitysvaihe. Onkin todennäköistä, että tässä 
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vaiheessa tapahtuneet selvät kehityksen poikkeamat saattavat näkyä lapsessa 

varhain esim. kehitysvammoina tai vastaavina vaikeina diagnooseina. Näiden 

kehitysviiveiden tai – vammojen hoitaminenkin perustuu uusien hermoyhteyksien 

rakentamiseen aisti- sekä motorisen järjestelmän alueelle ollen harjoittelumäärältään 

selvästi vaativampaa ja työläämpää, kuin myöhempien kehitysviiveiden tai -

poikkeamien hoitaminen.  

 

Sensomotorinen kehitysvaihe on lapsen syntymän jälkeinen varhainen kehitysvaihe, 

kestäen n. 0-18 kuukautta, jonka kesto on tapauskohtainen toisten kehittyessä 

nopeammin kuin toiset. Sensomotorisessa kehitysvaiheessa lapsi oppii 

hahmottamaan oman kehonsa ja aistimusjärjestelmä aktivoituu tasapainoiseksi 

moniaistijärjestelmäksi.  

 

Sensomotorisen kehitysvaiheen merkittävin tapahtumasarja on liikkumisen 

kehittyminen, jonka aikana maassa makaavasta avuttomasta lapsesta kehittyy 

itsenäisesti liikkuva yksilö. Tänä aikana tapahtuu mm. refleksijärjestelmän 

muuntumisprosessi, eli varhaisten ns. vauvarefleksien muuntuminen ns. 

aikuisreflekseiksi, jotka joko suojelevat (suojaheijasteet) tai mahdollistavat 

tahdonalaisten lihasliikkeiden suorittamisen ja jouhevan liikkumisen (motoriset 

apurefleksit). Muuntumisella tarkoitan sitä, että kun varhaiset refleksit vaimenevat 

(inhiboituvat), pääsevät ns. aikuisrefleksit ohjaamaan seuraavaksi kehoa auttaen 

motoriikassa ja keon suojauksessa. Tuolloin lapsi pystyy hallitsemaan itseään 

tahdonvaraisesti ilman sisäisiä primitiivisten refleksien aiheuttamia ristiriitoja.  

 

Vastasyntynyt lapsi ensin vain liikuttelee raajojaan osin refleksien vaikutuksesta osin 

yrittäen hallita niitä itse. Varhaiset refleksit vaikuttavat eri puolilla kehoa, jaloissa, 

lantiossa, käsissä ja suun alueella. Nämä refleksit auttavat lasta saamaan ja imemään 

maitoa, ojentelemaan ja koukistamaan raajojaan, jolloin kääntyminen mahalleen 

onnistuu refleksien auttamana, kurkottamaan ylös, josta sitten seuraa myöhemmin 

kissaistunta-asentoon pääseminen, refleksit ohjaavat myös ryömimisen ja 

konttaamisen aloittamiseen. Useita kuukausia kestävä ryömiminen ja konttaaminen (n. 

8 kk – 12 kk) aktivoivat aivopuoliskoja yhdistäviä hermorakenteita yhdistäen 

aivopuoliskoja tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Tämä luo edellytyksiä myöhemmälle 

oppimiselle ja oivaltamiselle ja auttaa myös puoleisuuden jäsentymisessä.  
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Toinen sensomotorisen kauden tärkeä prosessi on kommunikointitaitojen 

kehittyminen, jolloin lapsi oppii ymmärtämän kielellisiä viestejä ja ehkä aloittaa jo 

oman kielellisen kommunikoinnin, yksittäisten sanojen puhumisen. Tämä prosessi 

aktivoi voimakkaasti vasenta, ns. kielellistä aivopuoliskoa, joka auttaa motorisen 

kehityksen kanssa puoleisuuden kehittymisessä ja jäsentymisessä. Tänä aikana 

aivopuoliskojen integrointityön tulisi toteuta fyysisen harjoittelun, eli ryöminnän ja 

konttaamisen avulla, joka on taas edellytys seuraavien kehitysvaiheiden hyvälle 

toteuttamiselle.  

 

Psykomotorisella kehitystasolla (yli 18 kk) lapsi oppii käyttämään motorisia taitojaan 

monin tavoin ja kielellinen kehitys on nopeaa. Käytännössä lapsi liikkuu yhä 

taitavammin ja tulee taitavaksi oman kehonsa käyttäjäksi. Lapsi oppii leikkien kautta 

monipuolisia taitoja, kiipeilemään, juoksemaan, hyppimään ja pomppimaan sekä 

käyttämään käsiään monimutkaisten leikkiensä kautta. Lapsi leikkii mielellään jo 

muiden lasten kanssa ns. rinnakkaisleikkejä ollen myös vertailuvuorovaikutuksessa 

muiden kanssa oppien kopioimalla ja vertailemalla. Kielellinen kehitys on myös 

voimakasta lapsen oppiessa puhumaan ja kertomaan asioitaan. Looginen 

päättelykyky ja oivaltaminen alkavat myös kehittyä. 

 

Sosiomotorisella kehityskaudella lapsi käyttää kehittyneitä liikkumis- ja 

kommunikaatiotaitojaan ja luo sosiaalisia kontakteja pelien ja leikkien avulla muihin 

lapsiin. Hän oppii käyttämään kehonsa motorisia ja vuorovaikutuksellisia taitoja 

ryhmätilanteissa, jolloin hän ymmärtää muita ja häntä ymmärretään.  

 

Yksin mahdollisesti sisarensa tai äitinsä kanssa leikkiminen tai ns. 

rinnakkaisleikkiminen on varsin erilaista kuin ryhmässä toimiminen. Lapsen tulee 

esim. oivaltaa, että pallo ei aina voi olla vain hänellä. Pikku hiljaa hän oppii 

kokemuksen kautta ryhmässä toimimisen kirjoittamattomat säännöt. Lapsi viestii 

muiden kanssa puhumalla, huutamalla, pyytämällä, käskemällä jne. Kehittynyt 

kielellinen ymmärryskyky auttaa oivaltamaan pelin säännöt ja muiden puhutut viestit. 

Näin kun lapsella on ryhmäleikkeihin sekä motorinen että kielellinen valmius, lapsi ei 

syrjäydy ryhmästä ja haluaa aktiivisesti kuulua siihen. Hänestä tulee sosiaalinen 

vuorovaikutuskykyinen yksilö. 
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Kehitysvaiheiden ”dominoteoria”: Edellinen kehitysvaihe on aina edellytys 

seuraavan kehitysvaiheen ongelmattomaan läpikäymiseen, ja mitä enemmän 

edellisillä kehitysvaiheilla on ongelmia, sitä todennäköisempää on kohdata sosiaalisia, 

oppimisen tai keskittymisen ongelmia seuraavalla, ylemmillä kehitysvaiheilla.  

 

Otetaanpa käytännönesimerkki: Kuvitellaan että esimerkkilapsemme (4-v.) on mukana 

pihalla leikkivässä lapsiryhmässä, ja hänen leikkinsä ja pelinsä tuntuu sujuvan ryhmän 

kanssa hyvin. Tätä ryhmäleikkitilannetta analysoitaessa voidaan todeta, että: 

1. Kielellinen kehitys on luonut edellytykset muiden puheen ymmärtämiselle. Myös 

oma puhe on leikkitilanteeseen sopivaa ja muille helposti ymmärrettävää. Toisin 

sanoen kommunikaatio sujuu.  

2. Tasapainoaistin harjaannuttaminen on luonut lapselle edellytykset hyvälle 

liikkumiselle ja mm. silmien tarkoituksenmukaiselle toimimiselle, leikissä lapsi 

havaitsee nopeat liikkuvat pallot, ja reagoi tilanteeseen nopeasti 

3. Varhaisten refleksien täydellinen muuntumiskehitys on luonut edellytyksiä hyvälle 

kehon kontrollille, normaalille keskittymiskyvylle ja aistijärjestelmän normaalille 

kehitykselle, jolloin leikin tai pelin vaatimat kehon liikkeet ovat mahdollisia toteuttaa 

4. Hyvin toimiva aistijärjestelmä kuluttaa ”normaalisti” energiaa, ja lapsi jaksaa leikkiä 

muiden mukana. 

5. Leikin jälkeen maistuu ruoka ja nukutaan päiväunet seuraavaan leikkiin latautuen. 

 

Eli normaali kehitys on luonut hyvät edellytykset liikkua, normaali puheenkehitys ja 

ymmärryskyky ovat luoneet sosiaalista taitavuutta. Kun kehitys on normaalia, nämä 

sosiaaliset ja ryhmässä toimimisen taidot luovat lapselle edellytyksiä sitten aikanaan 

myös koulussa menestymiselle.  

 

Mikä tahansa epänormaali kehitys jossakin edellisissä kehitysvaiheissa voisi muuttaa 

tilannetta vaikeammaksi ja jokin tai useat yllä kuvatuista leikin analyyttisistä osista 

voisi mennä heikommin, joka vastaavasti heikentäisi jollain tavoin tätä leikkitilannetta 

vaikeammaksi. Tuolloin tämä esimerkin mukainen sosiomotorinen kehityskausi ei 

sujuisikaan näin hyvin. 
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Nyt sitten taas lukijalle voi tulla tunne, että voiko kaikki osa-alueet edes mennä niin 

täydellisesti jotta mitään ongelmia ei tulisi? Onhan aina mahdollisuus, että ei mene. 

Tämä kehitysvaiheanalyysi tuo oivallisen instrumentin ongelmien syiden etsimiseen. 

Näin voidaan ehkä varhaisella kuntoutuksella estää myöhemmin mahdollisesti muuten 

ilmeneviä oppimisen, käyttäytymisen tai emotionaalisten ongelmien syntymistä. On 

nimittäin hyvin oletettavaa, että jos vaikka esim.  4-5-vuotiaalla lapsella ei vielä olisi 

merkittäviä ongelmia, mutta jos jokin varhainen kehityskausi on pahasti 

keskenetäinen, ja se ei korjaannu nuoruusvuosien aikana, ongelmia voi ilmetä 

myöhemmin. 

 

Mikä sitten voi mennä vikaan?  

Miksi kehitys pysähtyy? Miksi koulussa normaalisti 1-2 luokalla edennyt lapsi alkaa 

oireilla esimerkiksi kolmannella luokalla? Miksi joku ei opi lukemaan tai miksi 

paikallaan pysyminen on joillekin niin vaikeaa. Syitä on luonnollisesti monia, kuten jo 

aikaisemmin todettiin, ulkoisia ja sisäisiä, vuorovaikutuksellisia, sosiaalisen 

kanssakäymisen tai sen puutteen aiheuttamat ongelmat, lääketieteellisiä ja 

kehityksellisiä syitä jne.  

 

Palaan vielä aiheeseen ulkoiset / sisäiset ongelmat. Ulkoisia ongelmia tuottavat 

seikat tai olosuhteet voivat olla siis lähes mitkä tahansa asiat, jotka häiritsevät lapsen 

oppimista ja emotionaalista kehitystä. Lisäksi suuri merkitys on lapsen sosiaalisella 

kasvuympäristöllä, tunteeko lapsi olevansa rakastettu ja haluttu. Lapsi tarvitsee 

kehittyäkseen paljon vuorovaikutusta, sekä puheen että kehon kielen kautta. Hän oppii 

moniaistisen vuorovaikutusviestinnän kautta tunnistamaan ja viestittämään tunteitaan 

ja tarpeitaan sekä kielen kehityksen myötä kertomaan paremmin omia asioitaan. 

Ulkoinen ongelmien taustasyy voi siis olla mm. kotona, lähiympäristössä tai koulussa 

(esim. koulukiusaaminen). Jos lapsi kehittyy ristiriitoja täynnä olevassa ympäristössä, 

vaikuttaa tämä helposti negatiivisesti lapsen psyykkiseen kehitykseen, joka sitten voi 

aiheuttaa monenlaisia ongelmia, myös oppimisen ja keskittymisen alueilla. 

 

Sisäiset ongelmat ovat esimerkiksi sairauksia, vammoja, kromosomipoikkeamia 

tai ns. kehityksellisiä ongelmia. Hidas tai poikkeava varhaislapsuuden kehitys 

tuntuu kliinisestä kuntoutusympäristöstä katsottuna olevan näistä yleisin ns. 
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tavallisilla oppimis- ja keskittymishäiriöisillä lapsilla. Psyykkinen stressi havaitaan 

myös aika-ajoin vahvana taustavaikuttajana. 

 

Lääketieteelliset syyt (sairaudet, vammat) voivatkin olla sitten koko pediatrian ja 

lastentautien sairauksien ja kehityksen ongelmien kirjo, jolloin sairaudet estävät 

ja/tai hidastavat kehitystä. Pienemmät tai suuremman aivovauriot ja 

kehitysvammat ja/tai epänormaali aivojen ja/tai kehon kasvu häiritsevät ja 

estävät luonnollisesti lapsen kehitystä ja usein myös oppimiskykyä. Jos ja kun 

sairaudet havaitaan ajoissa, saadaan ainakin selville selkeä syy kehityksen 

hidastumiseen, ja toivottavasti sairaus saataisiin hoidettua. Lääkärit tutkivat, 

diagnosoivat ja hoitavat näitä osa-alueita.  

 

Kehityksen viivästymä ilman selkeää sairautta tai vammaa onkin sitten usein se 

määritelmä, joka jää jäljelle, kun sairautta, vammaa tai selvää aivojen rakenteen tai 

esim. kallon koon poikkeamaa (mikrokefalia = pään luiden liian aikaista luutumista) ei 

löydy. Useimmat kehitykselliset häiriöt tuntuvat tapahtuvan varhaisimmassa 

sensomotorisessa kehitysvaiheessa. Sensomotorinen kehitysvaihe on monessa 

suhteessa ratkaisevan tärkeä lapsen tulevan oppimis- ja keskittymiskyvyn kannalta, 

koska silloin tapahtuu merkittävin osa ihmisen syntymän jälkeistä aistimusjärjestelmän 

peruskehitystä ja muovautumista. Kuten aikaisemmin jo totesin, aivojen kasvu on 

tuolloin myös kiivasta. Aivojen monipuolinen ja aktiivinen käyttö on eräs aivojen 

kasvua ja varsinkin organisoitumista ohjaava seikka.  

 

Jos lapsen aistimusjärjestelmän kehitys viivästyy merkittävästi varhaisina vuosina, 

saattaa sillä olla heikentävä vaikutus hermorakenteiden organisoitumisprosessissa. 

Lohdullista tässä seikassa on kuitenkin se, että aivot pysyvät muuntumiskykyisenä 

varhaisten parhaan kehityskautensa jälkeenkin, ja hyvin suunnitelluilla harjoituksilla 

aivoja voidaan muuttaa ja ”korjata” haluttuun suuntaan myöhemminkin. Sellaisia 

harjoitus- tai kuntoutusmuotoja kutsutaan neurofysiologiseksi harjoitukseksi tai 

kuntoutukseksi. Sensomotorinen kuntoutus on toteuttamis- ja vaikutustavallaan 

lähinnä sellaista. 

 

Lähes 20 vuoden kliinisen neurofysiologisen kuntoutuksen kokemuksemme mukaan 

useimmat oppimisen ja keskittymisen ongelmat tuntuvat käytännössäkin juontavan 
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juurensa juuri tähän sensomotoriseen kehitysvaiheeseen ja nimenomaan 

aistimusjärjestelmän kehitykseen ja sen ongelmiin.  Yleisesti voitaneen sanoa, että jos 

lapsen aistimusjärjestelmä ei saa riittävää ja oikea-aikaista harjoitusta tai aistien 

kehitys jostakin syystä häiriintyy, näkyvät vaikutukset yleensä myöhemmin eriasteisina 

ongelmina. Ongelmat voivat olla kuten aikaisemmin jo esitettiin esim. kommunikointiin 

liittyviä (kuulo, kuullun ymmärtäminen, viivästynyt puheen kehitys), keskittymisen 

ongelmiin (varhaiset refleksit häiritsevät keskittymiskykyä), oppimiskyvyn 

heikentyminen (kuulo-ongelmat, varhaiset refleksit), lukemisen ja/tai muistamisen 

vaikeutena(kuulo), kirjoittaminen on työlästä tai motoriikkaan liittyvinä ongelmina 

(tasapaino ja/tai refleksiongelmat). Vaikea suoriutuminen tai jatkuva kohonnut 

taustastressi saattaa olla vahvana vaikuttajana myös myöhemmin ilmeneviin erilaisiin 

psyykkisiin ongelmiin (ei välttämättä päätekijänä, mutta jatkuva kohonnut taustastressi 

ei ainakaan helpota tilannetta). 

 

Kehityksen myötä aivojen toiminnalle ja prosessointikyvylle tulee jatkuvasti suurempia 

vaatimuksia, ja on hyvin mahdollista, että varhaisessa kehitysvaiheessa aivot vielä 

selviytyvät tarvetta suuremman kapasiteettinsa ansiosta aistitulvan käsittelystä ja 

tarkoituksenmukaisen toiminnan suunnittelusta. Kutsumme tätä ylimääräisen työn 

tekemistä, jolla korjataan siis aistimusjärjestelmän tai aivojen rakenteellisia ongelmia 

aivojen kompensatoriseksi työksi. Näkyvät ongelmat alkavat ehkä ilmetä vasta 

myöhempinä vuosina, jolloin aivojen kompensointikyky ei enää riitä korjaamaan 

aistiongelmien aikaansaamaa ylimääräisen aivotyön tarvetta. Joskus saattaa käydä 

esim. niin, että lapsella voi esiintyä selkeitä oppimisen ongelmia koulussa, vaikka 

lapsen kehitys on kulkenut ennen kouluikää jotakuinkin normaalisti. Näissä 

tapauksissa aivojen kompensatorinen kapasiteetti ei enää riitä aistitulvan 

tehokkaaseen käsittelyyn, jolloin lapsi tarvitsee viivyttelemättä asiaankuuluvaa 

harjoittelua ja/tai kuntoutusta (kompensaatio ongelma seurauksineen). 

 

Tunnettu sensomotorisen kehityksen tutkija ja teoreetikko sveitsiläinen Piaget on eräs 

lapsen kehityksellisen psykologian teorioiden uranuurtajia, ja hänen ajatuksensa 

vaikuttavat yhä nykypäivänkin opetusteorioiden muotoutumiseen. Piagetin elämäntyö 

opetuksen ja oppimisen pohdinnoissa on kiteytettävissä esim. seuraavilla sanonnoilla: 

”Ajattelu perustuu kokemuksiin”, ”Älykkyys perustuu lapsen ja ympäristön 

vuorovaikutukseen” ja ”Pieni lapsi tietää enemmän kuin osaa verbaalisesti kertoa”. 
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Piaget haluaa erottaa kehityksen ja oppimisen erillisiksi käsitteiksi, koska oppiminen 

perustuu suurelta osin lapsen kehityksellisiin valmiuksiin. Kaikkia ominaisuuksia, joita 

pidetään ihmisen älykkyytenä, perustuu siis kehitykseen, joka luo edellytyksiä 

ajattelulle ja oppimiselle.  

 

Piagetin mukaan oppiminen on tehokasta silloin, kun oppimistapahtuma 

nostetaan yksilön ”vaikealle” mutta kuitenkin suoriutuvalle vaikeusasteelle, jolloin 

ennakkoon opitut ja koetut taidot tukevat uutta oppimista. Kun yksilö oppii uuden 

vaikean asian ja harjaantuu siinä, voidaan siirtyä taas uudelle ja hieman 

vaikeammalle oppimisen tasolle. Jos jokin asia on liian vaikeaa eikä aikaisemmat 

kokemukset tai opitut asiat tue uutta oppimista, tulee siirtyä sille osaamisen 

tasolle, joka vielä sujuu, jolta lähdetään sitten oppimaan uutta. 

 

Kuten Piaget totesi, ”oppiminen perustuu suurelta osin lapsen kehityksellisiin 

valmiuksiin” ja jos kehityksessä tapahtuu viiveitä tai häiriöitä, viivästyy ja/tai häiriintyy 

samalla oppimisen perusedellytykset. Oleellista on siis havainnoida ja löytää sekä 

hoitaa nämä kehityksen viiveet ja häiriöt, jolloin oppimiselle luodaan ”normaalit” 

edellytykset. 

 

Kielen kehityksen häiriöt 
 

Eräs selvimmistä ja suuria oppimisen ongelmia aiheuttava seikka on lasten kielelliset 

häiriöt: sekä oman puheentuottamisen että kuulon hahmottamisen aiheuttamat 

ongelmat. Kielellisen kehityksen häiriöistä käytetään lukuisia nimikkeitä, mutta yleisin 

lienee kielellinen erityisvaikeus tai dysfasia. Myös käytetään mm. poikkeava kielen 

kehitys, puhe- ja äänihäiriö, afasia (jota Suomen kielessä käytetään nimenomaan 

aivovammojen aiheuttamasta kielihäiriöstä), lingvistinen viive, artikulaatiovaikeudet, 

kehityksellinen puheen häiriö tai kehityksellinen kielihäiriö. Englanninkielessä 

käytetään mm. termejä Developmental Language Disorder DLD tai Aphasia (myös 

klassisen puhe ja äänihäiriön tapauksissa). (Lyytinen H .. s.120-121).  Eri maissa 

esiintyvyys tuntuu olevan suurin piirtein n. 3 % väestöstä Lisäksi riski nimenomaan 

periytyvään kielelliseen häiriöön on merkittävästi suurempi pojilla kuin tytöillä (s. 123-
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124: Lyytinen H, Ahonen T, Korhonen T, Korkman M, Tytti R; Oppimisvaikeudet, 1995 

WSOY). 

 

Merkille pantavaa useimmissa kielihäiriöisissä lapsissa on seikka, että syytä kielen 

kehityksen ongelmaan ei löydy selkeästi jostakin sairaudesta tai vammasta. Ongelma 

on siis ns. kehityksellinen, eli jokin lapsen kehityksessä on häirinnyt kielen ja puheen 

kehittymistä. 

 

Kielen kehityksen häiriintyessä lapsen on vaikea viestiä ympäristölle omista 

tarpeistaan ja mielipiteistään tai hän ei heikon kuulon hahmottamisen vuoksi pysty 

saamaan nopeasti ja selvästi selvää mitä kulloinkin sanottiin. Kielenkehitys alkaa siis 

jo hyvin varhaisessa vaiheessa, joidenkin tutkimusten mukaan jopa ennen syntymää, 

ja lapsen tulisi alkaa puhumaan n. 1 vuoden iässä yksittäisiä sanoja, 2 vuoden iässä 

lyhyitä lauseita ja 3 vuoden iässä kommunikoida puheen avulla jo melko laajalti. 

Lapsilla puheen ymmärrys on yleensä paljon parempi kuin oma tuottaminen. Jos 

kielen ymmärrys ja/tai oman puheen kehitys häiriintyy jostakin syystä vakavasti, se voi 

vaikeuttaa lapsen kehitystä, ja häiritsee vuorovaikutuksen puutteen takia 

emotionaalista kehitystä. Tämä ongelmallinen tilanne ei luonnollisestikaan luo otollisia 

olosuhteita tehokkaalle oppimiselle.  

 

Kielen kehityksen häiriöt voivat olla ainakin teoriassa sekä ulkoisista että sisäisiä.  

 

Ulkoiset syyt saattavat olla tilanteita, jossa lapsi ei saa riittävää mallia 

kommunikoinnille ja kielelle, esim. hän on vähän kommunikoivassa ja/tai 

puhumattomassa ympäristössä tai kaksi- tai useampikielisessä ympäristössä, joka 

saattaa vaikeuttaa vahvan äidinkielen kehittymistä. Kokemuksemme mukaan 

kaksikielinen ympäristö saattaa kyllä hidastaa kielellistä kehitystä, mutta harvoin se on 

syy niihin.  

 

Sisäiset syyt voivat olla esim. hermostollisia ongelmia. Eräs erityisongelma-alue voi 

olla kuulojärjestelmän ongelmat, jotka vaikuttavat yleensä suoraan oman 

kommunikointikyvyn kehittymiseen.  Kuulojärjestelmän ongelmia voivat olla esim. 

korvan sairaudet tai epämuodostumat, kuulojärjestelmän toistuvat tulehdustaudit 

jälkiseuraamuksineen tai kuullun hahmottamisen jostain syystä heikompi kehittyminen, 
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kuulon erottelukyvyn ongelmat jne. Niinkin arkinen seikka, kuin voimakas vaikun eritys 

voi tukkia vauvan ahtaat korvakäytävät, jolloin hän ei kuule kunnolla. On myös 

havaittavissa, että monissa erityisdiagnooseissa, kuten esim. autismi (usein yliherkkä 

kuulo) tai dysfasia (usein heikosti erotteleva kuulo) kuulon ongelmat ovat tärkeitä 

osavaikuttajia.  

 

Refleksijärjestelmän kehittymättömyys voi välillisesti vaikuttaa kielelliseen kehitykseen 

pitäen kehossa jatkuvasti korkeaa valppaustilaa päällä, joka voi aiheuttaa 

seurausvaikutuksena esimerkiksi yliherkkää kuuloa, joka taas tuntuu usein 

heikentävän kuulonerottelukykyä ja sen kautta oman puheen tuottamista. Myös 

MORO-refleksi (primitiivinen pelästysrefleksi) saattaa olla vahvasti mukana 

määrätyntyyppisessä puhumattomuudessa (mutismi tai selektiivinen mutismi).  

 

Jos lapsella on jäänteenä haku ja imurefleksit tai Palmar tai Babkin refleksejä, 

vaikeuttavat ne voimakkaasti suun lihasten tahdonalaista käyttämistä, jollin 

seurauksena on helposti puhe ja ääntämisongelmia. Näiden ongelmien hoitamisessa 

tulisi huomiota kiinnittää varhaisen refleksikehityksen normalisoitumiseen. 

Kokemuksemme mukaan puheterapian vaikutus tehostuu huomattavasti, jos nämä 

refleksiongelman kyetään hoitamaan ensin. 

 

 

Varhainen vuorovaikutus 

 

Vastasyntynyt on hyvin aktiivinen kuuntelemaan ja katselemaan. Itse asiassa 

katsekontaktit ja käsien ja suun asentojen kopiointi ja liikkeiden kautta tapahtuva 

vuorovaikutus on lapsen ensimmäistä ”puhumista”, kommunikaatiota. Se rakentaa jo 

esivalmiuksia myöhemmin perässä tulevalle kielelliselle kommunikaatiolle eli 

puhumiselle. Katsekontakti, katseeseen vastaaminen ja liikkeiden kopiointi on vauvan 

tapa kertoa ”minä olen tässä, huomaa minut.” Jos vauvan yritykseen ottaa 

katsekontaktia ei vastata, voi vauva turhautua ja ahdistua epäonnistuneesta 

kontaktiyrityksestä. On myös havaittu, että vauva seuraa hyvin aktiivisesti mihin muut 

katsovat. Hän kiinnittää katseensa samoihin asioihin, mikäli näkee ja pystyy 

katsomaan sinne. 
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  Kuvassa muutaman viikon ikäinen Netta-vauva kommunikoi jo katseella ja ilmeillä. 

 

 

Vuorovaikutuksen ongelmat saatetaan havaita jo tässä, varhaisessa vaiheessa. Jos 

vauva ei vastaa katsekontaktiin, tai ei halua seurustella, on ilmeistä, että jokin 

kommunikaatiokanava ei ole riittävän hyvin aktivoitunut tai sen prosessointi aivoissa 

on jollakin tavoin puutteellista. Tuolloin voi epäillä ainakin kuuloa, eikö vauva kuule 

kunnolla. Lastenlääkäri voi tehdä vauvalle aivorunkokuulotutkimuksen (BERA), missä 

selviää välittääkö korvan mekanismit hermotietoa aivoihin. Toinen tapa on tehdä 

korvan simpukan toiminnan tutkimus korvaklinikalla, joka voidaan tehdä myös vauvan 

nukkuessa. Kumpikin on täysin kivuton ja ei vaadi vauvan aktiviteettia tutkimuksen 

aikana.  

 

Kielellinen kehitys on alkanut osaltaan jo sikiöaikana vauvan kuunnellessa ääniä äidin 

vatsanpeitteiden läpi. Jokainen sana, jonka vauva kuulee vahvistaa osaltaan kielen 

kehitystä, ja n. 1 vuoden ikäinen vauva saattaa sanoa jo jonkin sanan itsekin, ja n. 2-

vuotiaana sanoo jo muutaman sanan lauseita. Tämä kehityskaava on kuitenkin varsin 

vaihteleva. Joillakin ensimmäiset sanat tulevat selvästi myöhemmin, ilman että 

seurauksena olisi kielen kehityksen ongelmia. Mutta jos oma puhuttu kieli ei kehity, tai 

on selvästi hidasta, kannattaa huolestua, ja antaa asiantuntijoiden tarkastaa ainakin 

lapsen korvat / kuulon toiminta. Jos kehitys on vielä 3-4-vuotiaana hyvin heikkoa, 
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ottakaa viimeistään silloin yhteyttä lääkäriin ja terapeuttiin. Taustalla voi olla joko vain 

kuulon ongelma, korvatulehdusten aiheuttama heikentynyt kuulo, heikko kuulon 

erottelukyky tai sitten useampi kehityksellinen seikka, jotka yhdessä aiheuttavat 

kehityksen hidastumista.  

 

Sosiaaliset ongelmat 

 

Sosiaaliset ongelmat ja sosiaalisen vuorovaikutuksen puutteen ongelmat liittyvät usein 

selkeästi kielellisiin ongelmiin ja oman vuorovaikutuskyvyn kehittymiseen. 

Kommunikointikyvyn heikko kehitys aiheuttaa helposti laajempia sosiaalisia ongelmia. 

Jos lapsi ei pysty tuomaan omia mielipiteitään tai tarpeitaan helposti esille esim. 

kuullun ymmärtämisen ongelmiensa ja/tai heikon puheentuoton takia, aiheuttaa se 

helposti vaikeuksia sosiaalisessa ympäristössä kaventaen ja supistaen ympäröivää 

kontaktipintaa. Lasta ymmärtävät ehkä vain äiti ja läheiset hoitajat, mutta vieraat eivät 

osaa kommunikoida lapsen kanssa. Lapsi purkaa helposti kommunikoinnin ongelmat 

raivokohtauksiin, ei jaksa toistaa vieraille sanojaan, jotka eivät kuitenkaan ymmärrä 

häntä, ja kommunikoinnin toivottomuus voin purkautua erilaisina epäsosiaalisina 

purkauksina. Usein lapsi ei jaksa eikä kykene muuhun. Jos häntä ja näitä oireita ei 

ymmärretä kuuluvan kommunikoinnin vaikeuksien seurauksiin, saatetaan lasta jopa 

rangaista väärin perustein.  

 

Jos lapsella on selkeitä vuorovaikutuksellisia ongelmia, ryhmässä työskentely 

vaikeutuu luonnollisesti ja siirtymävaihe sosiomotoriselle kehitysvaiheelle voi 

viivästyä tai tulla jopa mahdottomaksi. Ryhmässä työskentelyn vaikeudet voivat 

heikentää ja häiritä myös merkittävästi lapsen emotionaalista kehitystä. Jos 

nämä ongelmat johtuvat kasvuympäristöstä, voi ympäristöön puuttuminen auttaa 

tilanteessa. Jos ongelman syyt juontavat sisäisiin syihin, saattaa syy jälleen olla 

joko sairaus tai vamma tai aistimusjärjestelmän hidas tai häiriintynyt kehitys, joka 

estää lasta sopeutumasta sosiaaliseen ympäristöön (sekä ympäristöä 

sopeutumasta lapseen). 

 

Aina oppimisongelmiin ei liity kielellistä vaikeutta. Englannin kielessä on käytössä 

termi Non Language Learning Disability (NLD), jossa lapsen kielen kehitys on 
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normaali, mutta oppimisessa on kuitenkin ongelmia. Tuolloin voi seurauksena olla 

kuitenkin ahdistuneisuutta ja psyykkistä oireilua. 

 

Aistien kehityskaava: Aktivoidu, Integroidu, Harjaannu ja Eriydy  
 

Aistien tulee kehittyä tarkoituksenmukaisesti toimivaksi, riittävän herkiksi mutta ei 

kuitenkaan yliherkiksi, jotta ne voivat suorittaa tehtäväänsä muiden aistien kanssa, eli 

integroitua. Aivot tarvitsevat jatkuvaa laadukasta aistitietoa selviytyäkseen jatkuvasti 

minimityömäärällä kustakin tilanteesta. Jos jokin aisti ei ole kehittynyt kunnolla 

vaikeuttaa se heti kokonaisuuden hahmottamista ja aivot joutuvat tekemään 

ylimääräistä kompensatorista työtä selvitäkseen tilanteista. Tämä ylimääräinen työ 

saattaa aiheuttaa sitten erilaisia ongelmia, kuten oppimis- ja keskittymisvaikeuksia, 

heikkoa muistia, ylivilkkautta jne.  Käyn seuraavassa läpi muutamien aistien osalta 

hieman tarkemmin mahdollisia riskitekijöitä, joiden tulisi herättää hoitoympäristöä 

seuraamaan lapsen kehitystä mahdollisten oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi 

mahdollisimman varhain.  

 

KUULOAISTI  

 

Jos lapsella on varhaislapsuudessa lukuisia korvatulehduksia tai hänen kuulonsa ei 

saa riittävää harjaantumista, hänen auditiivinen hahmottamiskykynsä ja 

kuulonvarainen erottelukykynsä saattaa heikentyä. Tämä heikentää helposti kielen ja 

kielellisen prosessoinnin oppimista. Tuolloin myös muistijärjestelmän toiminta saattaa 

vaikeutua. Lapsen kuulomuistiin ei todennäköisesti taltioidu selviä sanahahmoja joiden 

avulla pystytään salamanopeasti tulkitsemaan kielellisiä viestejä sekä luomaan omaa 

virheetöntä puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Usein myös lukemisen ongelmat johtuvat 

ainakin osin oman kuulon (erottelukyvyn) ongelmista.  

 

Kuuloaistin toimintaan saattaa vaikuttaa myös nielun seudun tulehdukset, allergiat 

tai muut seikat, jotka estävät välikorvan ilmastoitumisen. Välikorva on 

ilmatäytteinen jossa sijaitsee kuuloluuketju, ja sen ilmastoituminen tapahtuu nielun 

alueella sijaitsevan käytävän avulla (tuba auditiva). Tämä ”käytävä” on perustilassaan 

sulkeutunut, mutta avautuu hetkeksi aika-ajoin esim. voimakkaasti nieltäessä, leuan 
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lihaksia jännitettäessä tai esim. haukoteltaessa. Jos tuba auditiva ei avaudukaan 

normaalisti, eli pääse ilmastoimaan välikorvaa, on seurauksena helposti seuraava 

tapahtumaketju: välikorvan iho imee happea välikorvasta – välikorvaan tulee alipaine 

– tärykalvo vetäytyy sisäänpäin – tärykalvon värähtelyherkkyys heikkenee – kuulon 

herkkyys ja varsinkin korkeiden taajuuksien hahmottaminen heikkenee. Jos tilanne 

jatkuu pitkään, voi välikorvan alipaine imeä kudosnestettä välikorvan ihoalueilta, joka 

on sitten hyvä kasvualusta vaikkapa tulehdusbakteereille, josta voi seurata esim. 

välikorvatulehdus. Jos tuba auditiva on jatkuvasti suljettuna esim. limakalvoja 

turvottavan allergian takia, saattaa se vaikeuttaa esim. äidinkielen oppimista. 

Seurauksena voi sitten tulla esim. oppimisen ongelmia.  

 

Olemme törmänneet myös tapaukseen, joissa korvakäytävä (tärykalvolle johtava 

käytävä) oli ollut koko varhaislapsuuden ajan täysin tukossa.  Tämä oli sitten 

selvästikin aiheuttanut kyseiselle lapselle vakavia oppimisvaikeuksia. Kun tukos 

poistettiin ja kuuloa stimuloitiin auditiivisella terapialla, kuulonerottelukyky parani 

nopeasti. Samalla lapsen koko olemus koheni, kommunikointikyky, sosiaalinen 

vuorovaikutus ja yleinen oppimiskyky paranivat selvästi. 

 

Siis jos lapsen kielenkehitys ei etene normaalisti tulee korvat ja kuulo tutkia huolella. 

Jos lapsella on toistuvia korvatulehduksia, kannattaa keskustella korvalääkärin kanssa 

voisiko korva ilmastoida ns. putkituksella. Onko lapsella jokin ruoka-aineallergia tai 

jokin seikka, joka pitää nielun aluetta jatkuvasti turvoksissa jne. Onko ympäristössä 

lasta ärsyttäviä allergeenejä, homeitiöitä, voimakkaasti allergisoivia eläimiä tai muuta 

allergiaärsytystä? Voiko allergiaa hoitaa ns. siedätyshoidolla? 

 

Viitteitä kuulo-ongelmista:  

• ei muista useita peräkkäisiä ohjeita 

• ns. rajoittunut kielellinen muistikapasiteetti 

• kyselee usein ”MITÄ?” 

• ymmärtää väärin asioita, vitsejä ja tarinoita 

• lausuu sanat väärin, artikulointi vaikeuksia (kuulee väärin=> lausuu väärin), 

jotkut vokaalit tai konsonantit puuttuvat puheesta tai muuntuvat vääräksi 

äänteeksi 
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• kirjoitusvirheitä joita ei itse huomaa. 

 

 

TASAPAINOAISTI  

Jos lapsella on vaikeuksia tasapainonhallinnassa, kuluttaa tämä selvästi jaksamisen 

resursseja. Seurauksena voi olla myös motoriikan kehityksen vaikeutuminen, joka 

saattaa vaikeuttaa jo vauva-aikana lapsen refleksijärjestelmän muuntumiskehityksen 

läpikäymistä, jossa primitiiviset vauva-ajan suojarefleksit muuntuvat vahvoiksi 

jälkireflekseiksi. Jos tämä muuntumiskehitys häiriintyy jostakin syystä, on sillä usein 

laaja-alaisia negatiivisia vaikutuksia aistien kehittymiseen ja integraatioon.  

 

Tasapainoaistin huono toiminta heikentää myös lapsen motorisia kykyjä, jolloin pelit ja 

leikit eivät ehkä sujukaan yhtä hyvin kuin kavereilla. Kömpelö lapsi on 

onnettomuusherkkä, hän törmäilee ja kaatuilee helposti. Pyörällä, rullaluistimilla tai 

luistimilla oppiminen voi kestää kauan jne. Portaikossa varsinkin alas käveleminen on 

pelottavaa ja hidasta.  

 

Eräs motoriikan osa-alue, mihin tasapaino-ongelmat vaikuttavat lähes aina, on silmien 

lihaskontrollin säätely. Heikko tasapaino ei anna silmien ohjausjärjestelmille tarpeeksi 

tarkkaa tietoa, jolloin silmien mahdollisuus kohdistaa katse tarkasti samaan 

pisteeseen tulee vaikeaksi. Optikkojen ”kielellä” puhutaan esim. yli- tai ali 

konvergoinnista (over / under convergence), missä silmien kohdistuspiste ei ole 

katsotussa pisteessä. Tuolloin lukeminen tulee luonnollisesti vaikeaksi, ihminen joutuu 

jännittämään silmiään jatkuvasti pystyäkseen lukemaan ja se on hidasta ja 

uuvuttavaa. Hidas lukeminen taas ei anna lyhytmuistille (jonka kesto on n. 1 min) 

mahdollisuuksia luetun tiedon ymmärtämiseen ja mieleen painamiseen, sekä 

tallentamiseen pitkäkestoiseen muistiin. 

 

Viitteitä tasapaino-ongelmista:  

• kömpelö 

• onnettomuusaltis 

• ei pidä pyöräilystä (ilma apupyöriä) 

• törmäilee ovenpieliin tai muihin 



 

Kopiointi kielletty.                                              Sensomoottori verkkokurssin materiaalia 

 

35 

• silmät harottavat (karsastavat) 

• vaikea seurata liikkuvaa objektia 

• usein matkapahoinvointia  

• korkeiden paikkojen kammo. 

 

NÄKÖAISTI  

Näköaisti auttaa havaitsemaan maailmaa ja ilmaisee vaaran signaaleja. Oppimiseen 

tarvitaan sekä lähinäön (kirjoista lukemiseen) että kaukonäön hyvää toimintaa. Jos 

jompikumpi tai molemmat näistä toiminnoista ovat kehittyneet puutteellisesti toimiviksi, 

heikentää se heti oppimiskykyä. Lukeminen voi olla työlästä ja silmät väsyvät 

nopeasti. Rivit voivat hyppiä silmissä tai rivin vaihdossa katse harhaantuu helposti 

väärälle riville. Silmät voivat tulla myös kipeiksi lukemisesta. Ylikorostuneessa vaaran 

signaalin havainnointitilassa (Moro-refleksi = pelästysrefleksi) katse kohdistuu 

mieluummin kauas kuin lähelle, josta voi seurata lähinäön ongelmia.  

 

Aistit voivat häiritä toistensa toimintaa, jolloin voi esiintyä ns. toisiaan häiritseviä 

aistipareja. Näköaistissa havaitaan usein tällaisia aistien ristikkäisvaikutuksen 

seurauksia. Esimerkiksi tasapainoaisti ohjaa aktiivisesti silmän lihaksistoa, sekä 

silmämunaa ohjaavia että linssin ympärillä olevaa lihasta. Jos tasapainonhallinnassa 

on ongelmia, näkyvät nämä ongelmat kerrannaisvaikutuksessa helposti myös 

erilaisina visuaalisina ongelmina. Visuaaliset ongelmat voivat häiritä vastaavasti myös 

tasapainon hahmottamista. Kuten jo mainitsin, primitiiviset refleksit saattavat häiritä 

myös silmien lihasten hallintaa. 

 

 

Viitteitä visuaalisista ongelmista 

Käytännössä nämä visuaaliset tai silmien lihaksiston ongelmat voivat näkyä esim.: 

• rivit hyppivät lukiessa 

• vaihdettaessa riviä on hankalaa löytää heti uusi rivi oikealta paikalta 

• silmät väsyvät lukiessa, tarve räpsytellä tai hieroa silmiä aika ajoin 

• matkapahoinvointia 

• ei jaksa lukea yhtämittaisesti pitkään, lukeminen uuvuttaa helposti 

• väsyessä karsastaa helposti 
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• valoherkkä, välttää kirkkaita tai valkoisia paikkoja 

• vaikea seurata liikkuvaa objektia 

 

TUNTOAISTI 

 

Tuntoaisti on osa aistijärjestelmän kokonaisuutta, jolla ihmisen pitäisi pystyä 

reagoimaan nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti vaaran sekä tietenkin myös mielihyvän 

signaaleihin.  Tuntoaistin poikkeamat voivat olla joko herkistymisiä tai 

vaimentuneisuutta. Tuntoaistissa on useita toimintatasoja, pintatunto tai kutina-aisti 

sekä syvempi kiputuntoaisti. Lisäksi iholla on kylmä – lämmin tuntoaisti sekä paineen 

havaintoaisti. 

 

Alentunut kivun tuntemisen toiminta havaitaan usein esimerkiksi autistisilla lapsilla, 

joilla vastaavasti on usein erittäin yliherkkä kuulo. Tuntoaistin ylläpitämisellä erilaisilla 

tavanomaisilla keinoin, kuten kävelemällä ulkona paljain jaloin onkin 

tarkoituksenmukaista kasvavilla lapsilla.   

 

Keskustelimme kerran eräällä kurssilla, jota olimme pitämässä luokan- ja 

lastentarhanopettajille tästä aiheesta. Eräs lastentarhanopettaja kertoi kuinka hän oli 

ollut aikaisemmin töissä tarhassa, jossa aina pidettiin kengät ja sukat jalassa ulos 

mentäessä (piha ei ehkä ollut turvallinen paljain jaloin kulkeville lapsille). Sitten hän 

aloitti työt päiväkodissa, jossa oltiin paljon paljain jaloin, ja jo varhain keväällä heti, kun 

säät lämpenivät, mentiin ulos paljain jaloin. Ulkona tasapainoiltiin paljon erilaisilla 

vempaimilla ja tunto (sekä tasapainoaisti) saivat siis paljon harjoitusta. Huomio kiintyi 

seikkaan, että lapset tässä jälkimmäisessä päiväkodissa olivat selvästi rauhallisempia 

ja keskittyivät toimintaan ja opetukseen aikaisemman päiväkodin lapsia paremmin.  

 

Tämä saattaa johtua tästä sinänsä ihmisrodullekin tärkeästä tunto – ja tasapainoaistin 

ja tuntoaistin määrätietoisesta harjaannuttamisesta. Tämä voidaan aivojen toimintaa 

selittämällä kuvata tapahtumaketjuna, jossa riittävän hyvin toimiva aistijärjestelmä 

kykenee vastaanottamaan ja tunnistamaan automaattisesti vaaran (ja mielihyvän) 

signaalit ja reagoimaan tarvittavasti niihin nopeasti. Aivojen tahdonalaisen 

toimintatason alapuolella (limbinen järjestelmä) oleva jatkuva aistisignaalien 

tarkastustoiminta tapahtuu hyvin harjoiteltuna nopeasti ja oikein, eikä ylempää 
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aivokuoren hälytystä tarvitse tehdä ”turhaan”. Aivot siis havaitsevat ja tulkitsevat 

aisteja automaattisesti ja mahdollisimman nopeasti. Jos tämä automaattinen prosessi 

on heikon kehityksen takia liian ”työlästä”, sitoo se paljon aivojen kapasiteettia, joka on 

muualta pois. Seurauksena voi olla levottomuutta ja keskittymisen ongelmia. 

 

Olemme havainneet kehityksessä viivästyneillä lapsilla (joilla siis havaitaan usein 

refleksijäänteitä ja muita kehityksellisiä viitteitä) olevan usein vaimentunut 

kiputuntoaisti. Siitä voi seurata loogisesti se, että jos lapsi saa vaikka 

korvatulehduksen, ei hän reagoikaan sen aiheuttamaan kiputuntemukseen ns. 

normaalilla tavalla. Hän ei kitise ja itke kipua (lapsella vaimentunut kipuaisti), vaan 

tulehdus voi jatkua pitkään aiheuttaen vakavaakin taudin tilaa (liimakorva, auditiivinen 

hahmottamisen ongelma, jopa fyysiset kiinnikkeet tai vauriot kuuloluuketjussa tai 

korvan simpukassa).  

 

Yliherkkä pintatuntoaisti (ns. kutina-aisti) havaitaan varsin usein lapsilla, joilla on 

varhaisrefleksijärjestelmässä kehittymättömyyttä. Lapsi ei voi käyttää karkeita 

vaatteita, niskalaput häiritsevät paidoissa, ei pidä kiristäviä vaatteita, tukanpesu, 

leikkuu ja päänahkaan koskeminen ei tule kuuloonkaan ja parturissa käynnit voivat 

olla melkoisia sirkusnumeroita. Lapsi saattaa reagoida vaikkapa jonossa takana 

olevan hipaisuun aggressiivisesti jne.  

 

Samanaikaisesti yliherkän pintatuntoaistin kanssa syvätunto (kipu) aisti voi olla 

kuitenkin vaimentunut. Lapselle ilmestyy mustelmia joiden alkuperää hän ei muista, tai 

hänellä on korkea kipukynnys. 

 

Viitteitä tuntoaistin ongelmista:  

 

• vaimentunut tunto tai kipuaisti 

• Usein mustelmia, joiden alkuperää ei tiedä (vaimentunut kiputuntoaisti) 

• Ei reagoi korvatulehduksiin ns. normaalisti, eli oltava erittäin herkkä viemään 

lasta korvalääkäriin, mieluummin liian usein kuin liian harvoin 

• Yliherkkä pintatuntoaisti: 

• Niskalaput poistettava paidoista 
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• Ei halua pukea karkeita vaatteita 

• Vaatteet silitettävä jotta se tulevat vähemmän kutittaviksi 

• Yliherkkä kutiamaan 

• Tukanleikkuu vaikeaa, ei saa koskea päähän tai niskaan 

• Ei halua syliin, kosketus on tuskallista 

 

KYLMÄ – KUUMA tuntoaisti saattaa olla myös epätarkoituksenmukaisesti toimiva. 

Lapsi ei ehkä siedä lämmintä vettä, ja sanoo sen polttavan. Toisilla voi olla aina 

kylmät kädet ja jalat. Joku ei tunne kylmän vaikutusta ihollaan ja hän voi mennä T-

paidassa ja ohuessa takissa talvella ulos, kun muut samanaikaisesti pukevat paksut 

villatakit ja talvitakit päälle.  

 

 

 

MAKU JA HAJUAISTI on ehkä ihmisen heikoimmin kehittynyt aistijärjestelmä, kun 

aistejamme verrataan muuhun eläinkuntaan. Kuitenkin näidenkin aistien kehitys on 

osan kokonaisuutta ja niiden ongelmat kuormittavat turhaan muuta järjestelmää. 

Nykyisin niin usein esiintyvät allergiat heikentävät esimerkiksi nielun ja nenäonteloiden 

turvotuksen takia helposti maku- ja hajuaistin toimintaa.  

 

Yliherkillä ihmisillä saattaa ilmetä myös herkistynyttä maku- ja/tai hajuaistitoimintaa. 

Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa lapsi häiriintyy helposti muille normaaleista 

hajuista tai mauista. Signaali tästä voi olla: 

• Häiriintyy muille normaalista hajuympäristöstä 

• Erittäin tarkka siitä, mitä syö 

• Syö vain usein vain samaa ruokaa 

• Haistaa uusia hajuja vaikka muut eivät niitä tunne 

• Häiriintyy ja menettää keskittymiskykyään hajujen takia 

 

REFLEKSIEN KEHITYS  

Refleksit ovat tahdosta riippumattomia lihastoonisuuden muutoksia, joita kutsutaan 

myös heijasteiksi tai reaktioiksi. Refleksijärjestelmällä tarkoitetaan koko toiminnassa 

oleva refleksikokonaisuutta. Refleksit jakaantuvat joko motoriikkaa auttaviin 
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aputoimintoihin tai suojaheijasteisiin, jotka ovat kehoa suojelevia lihasreaktioita. Ehkä 

voitaisiin vielä eritellä kolmas kategoria, eli pelästysrefleksit, jossa kehossa tapahtuu 

sekä suojeleva että huomion suuntaamistapahtuma. Refleksit saavat ohjauskäskynsä 

aivorungon alueelta, jossa varhainen aistitiedon esikäsittelyjärjestelmä aktivoi kehon 

nopeita reaktioita ennen kuin ylemmät tahdonalaiset aivoalueet ovat ehtineet edes 

reagoida aistitietoon.  

 

Refleksit jaetaan ajallisesti varhaisiin, primitiivisiin vauva-ajan reflekseihin ja ns. jälki, 

posturaali- tai aikuisreflekseihin. Varhaiset vauva-ajan primitiivirefleksit tekevät 

kehityksen kannalta oman työnsä ja vaimenevat sitten yleensä ennen 1 vuoden ikää 

mennessä. Osa primitiivirefleksien kehitystä tapahtuu ns. dominoteoriaa noudattaen, 

jolloin varhaisemman refleksin on kehityttävä ensin huippuunsa, ja poistuttava 

(inhiboituu), ennen kuin seuraava refleksi voi kehittyä kunnolla. Lopulta koko ns. 

refleksimuuntumisprosessi on käyty läpi, jonka jälkeen ns. aikuisrefleksit vahvistuvat ja 

kehittyvät auttaakseen motoriikkaa tai suojatakseen ihmistä yllättävissä tilanteissa.  

 

Käytännön kuntoutustyössä on havaittu, että eräs oppimis- ja keskittymisvaikeuksien 

taustasyy tuntuu olevan kehittymätön refleksijärjestelmä, ja nimenomaan näiden 

varhaisheijasteiden ja refleksien jäänteet. Kun kyse on muuten terveestä lapsesta ja 

kyse ei siis ole ns. patoloogisesta löydöksestä (kehitysvamma, aivovaurio, muu selkeä 

refleksilöydöstä selittävä syy), on refleksijäänteen havaitseminen viite joltakin osin 

kehittymättömästä hermostollisesta organisaatiosta tai aivojen toiminnallisesta 

häiriöstä.  

 

Vastaanotollamme tulee usein tapauksia, joissa taustalla on ollut vaikea synnytys tai 

ainakin epäily esim. happivajeesta. Varhaislapsuuden kehitys on saattanut olla tuolloin 

hidasta ja motorinen kehittyminen on ehkä ollut puutteellista.  Hitaammin kehittyvä 

lapsi ei saa myöskään aina vauvalle tyypillistä motoriikan ja liikunnan harjoitusta, joka 

jo omalta osaltaan viivästyttää aivojen (ja kehon) kehitystä Nämä lapset eivät usein 

ryömi tai konttaa, tai tämä motorinen harjoittelu on jollakin tavalla puutteellista tai 

kestää hyvin lyhyen ajan. Tuolloin on riski esimerkiksi refleksijärjestelmän 

muuntumisprosessin keskeneräiseksi jäämiselle, joka saattaa aiheuttaa myöhemmin 

esim.  keskittymisen ja oppimisen ongelmia. Sektiovauvoilla (keisarileikkaus) tuntuu 

ilmenevän myös suurempi riski saada refleksijärjestelmän kehityksen ongelmia. Sama 
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kohonnut riski tuntuu olevan myös useampisikiö raskauksilla (kaksosilla – 

kolmosilla…). 

 

Muutamia riskitekijöitä refleksiongelmiin: 

• Synnytyskomplikaatiot, imukuppisynnytys, pihtisynnytys, hyvin pitkä synnytys  

• Happivajeet synnytyksessä 

• Keskosuus, tai poikkeuksellisen pienikokoinen vauva 

• Joissakin tapauksissa sektiosynnytys 

• Selvästi hidastunut vauvakehitys, ei ryömi tai ei konttaa 

• Hyvin vähän liikkuva vauva, ei ryömi ja/tai konttaa paljoa 

• Aikainen kävelemään ryhtyminen (ei ryömi/konttaa juurikaan) 

 

Jos lapsella ilmenee aivoissa vaurioita, ja lapsi ei pysty käyttämään kehittynyttä 

tahdonalaista motorista järjestelmää, ovat primitiivirefleksijäänteet tässä tilanteessa 

luonnollinen seurausilmiö. Mutta samanlainen refleksijärjestelmän 

muuntumisprosessin keskeneräisyys on havaittu olevan myös yllättävän yleisiä lapsilla 

ilman happivajetta tai muuta mainittavampaa synnytyskomplikaatiota. Joissakin 

sukulinjoissa tuntuu olevan hyvin yleistä, että lapset kävelevät jo hyvin varhain, jolloin 

vauva-ajan primitiivinen liikkuminen lattialla jää hyvin vähäiseksi, ja on mahdollista että 

tästä johtuen refleksikehityskin jää ikään kuin keskeneräiseksi. Joillekin vauvoille vain 

jostakin syystä on jäänyt jäljelle primitiivisiä refleksijäänteitä, jotka sitten saattavat 

häiritä myöhemmin paljonkin oppimista ja keskittymistä. 

 

Varhainen vauvakehityksen liikkuminen ja ympäristöönsä reagoiminen aktivoi vauvan 

hermostoa, jossa primitiivinen refleksijärjestelmä on osana tätä kehittymis- ja 

muutosprosessia. Sikiöaikana vauvaan vaikuttaa jo useat primitiivirefleksit, kuten 

imurefleksi, nielemisrefleksi, moro-refleksin primitiivinen vetäytymisvaihe, TLR-refleksi 

pitää vauvaa vahvasti sikiöasennossa jne. Syntymähetki aktivoi vahvasti primitiivistä 

refleksijärjestelmää (esim. MORO, TLR, haku ja imurefleksit, palmar ja pabkin refleksit 

jne.). Vauvan hermoston kehittyessä ja hänen liikkuessaan vauvalle tyypillisellä 

tavalla, refleksijärjestelmässä tapahtuu tämä kehitys- ja muuntumisprosessi, missä 

aikaisemman refleksin vaimentuminen (kypsyminen) mahdollistaa seuraavan refleksin 

kehitystä ja aikanaan taa vaimentumista. Näin koko refleksijärjestelmän 
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muuntumisprosessi pääsee kehittymään, jonka jälkeen jäljelle jäävät ns. jälki- tai 

aikuisrefleksit (aktivoituvat primitiivisten jälkeen ja ovat aktiivisia koko lopun elämän 

ajan).(1) 

 

Tärkeä ristikkäisliikkeiden aikakausi 

Sensomotorisen kauden aikana lapsi alkaa ensin refleksinomaisesti ja sitten 

tahdonalaisesti ryömiä ja kontata. Tämä fyysinen työ integroi ja ”avaa” aivopuoliskojen 

välisiä hermoyhteyksiä fyysisen ns. ristikkäistyön avulla. Kehittyvät aivot tarvitsevat 

tehokkaasti toimiakseen kummankin aivopuoliskon prosesseja, ja hyvin harjoitetut 

hermoyhteydet ovat tämän edellytyksenä. Tämän ristikkäisharjoittelun puuttuminen voi 

vastaavasti aiheuttaa myöhemmin visuaalisia, auditiivisia, motorisia ja/tai 

emotionaalisia ongelmia. Sensomoottori-ohjelmassa on paljon ristikkäisharjoituksia, 

joiden fyysinen toteuttaminen on tärkeä osa lasten aistien ja aivopuoliskojen 

yhteistyön kehittämisessä.  

 

Luonnollisesti me vanhemmatkin voimme tietämättämme toimia siten, että lapsen 

varhainen kehityskausi ei etene parhaalla mahdollisella tavalla:  

• lapsi on valveilla ollessaan paljon kehdossa tai sitterissä, jolloin se aika on pois 

lattialla olemisesta, joka on kehityksen kannalta parempi vaihtoehto 

• hyppykiikut, kävelytuolit ja tuet nostavat lapsen liian aikaisin lattialta, jolloin 

vauva ei ehdi ryömiä ja kontata tarpeeksi 

• kannustetaan lasta kävelemään liian aikaisin 

 

 

On hyvin tavallista, että vastaanotollemme tulevat lapset eivät ole ryömineet tai 

kontanneet, ainakaan kovin pitkään ja/tai ei ns. ristikkäisellä tavalla. On kuitenkin 

ymmärrettävä, että tämä ristikkäisharjoittelun puuttuminen saattaa olla seurausta 

aikaisemman kehityksen puutteista. Näin ollen kysymyksenasettelun tulee kuulua: 

Mikä on aiheuttanut ristikkäisharjoittelun vähäisyyden? Yleensä vastaus on vauva-

ajan jollakin alueella tapahtunut kehityksen keskeneräisyys, josta yhtenä seurauksena 

havaitaan edellä kuvattuja primitiivisten refleksien jäänteitä.   
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Viitteitä refleksijäänteiden ongelmista käytännössä 

 
Jos lapsella on leikki-ikäisenä tai sitä myöhemmin esim. kouluikäisenä vielä 

refleksijäänteitä, on mahdollista, että hänellä havaitaan joku tai useita seuraavan listan 

selvästi havaittavista ominaisuuksista: 

 

MORO (=vauvan pelästysrefleksi) 

Lapsi on pelokas, arka, jännittynyt, välttelee muutostilanteita, muutosvastainen, 

erittäin stressaantunut uusissa tilanteissa, esiintymisjännitystä, koetilanteet jännittävät 

heikentäen arvosanoja jne. 

 

TLR 

Lapsella on kehon koordinaatio-ongelmia, tasapainonhallinnan ongelmia, heikko ryhti, 

makaava kirjoitus- ja lukuasento pulpetilla jne. 

 

ATNR 

Lapsella on erittäin heikko käsiala, puristava tai epätavallinen kynäote, suuri kirjainten 

koko kirjoittaessa, hidas kirjoittaja. Niskajäykkyyttä, niska ja selkäkipuja.  

 

STNR 

Vaikea istua paikallaan, kuin muurahaisia housuissa, istuu mielellään jalkojensa päällä 

tai muuten, kuin ns. tavallisessa istuma-asennossa. Makaa mieluummin kuin istuu. 

 

Käsi - suu refleksit ja suun alueen refleksit (imemisrefleksi, hakemis-refleksi) 

Nämä refleksit vaikuttavat suun lihaksia jäykistävästi, jolloin puhemotoriikka heikentyy 

ja vaikeutuu, syöminen voi olla sottaavaa, lapsi imeskelee lapasia, takin kaulusta tai 

jotakin muuta. 

 

Yhteistä näille kaikille primitiivireflekseille, joita havaitaan selvästi yli vauva-ikäisillä 

lapsilla, on se, että ne heikentävät usein dramaattisesti oppimis- ja keskittymiskykyä. 

Osa tämän käsikirjan Sensomootori-harjoittelun liikkeistä ja prosessista kohdistuu 

varhaisen refleksikehityksen muuntumisprosessin varmistamiseen. Siksi ohjelma tulee 

toteuttaa sen ehdottamassa järjestyksessä ja harjoittelumäärissä ja ajallisessa 

pituudessa. Sensomoottori-ohjelmassa seurataan siis refleksikehityksen luontaista 
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etenemistä, jolloin on mahdollista, että lievät kehityksen viiveet saattavat normalisoitua 

tai ainakin kehittyä luontaisella tavalla. Tuolloin voidaan saavuttaa samanlaisia 

tuloksia, mistä opettajat raportoivat esim. tämän kirjan sivuilla 10–14 (käytännön 

kokemuksia harjoittelusta, E. Toppila, 2008). 

    

Aistien keskinäisestä vuorovaikutuksesta 

 

Aistimusjärjestelmä pyrkii toimimaan aina tarkoituksenmukaisesti. Voidaan ajatella, 

että aivot varautuvat jatkuvasti pahimpaan, jonka takia aistit virittyvät aina ”riittävän” 

korkealle vireystilalle, perustuen senhetkisestä ympäristöstä kerätyille tiedoille, 

tehtävän laatuun ja aikaisemman kokemuksen tuoman ennakko-odotuksen varaan. 

Yksilöillä, joiden varhaiskehitys on ollut normaalia, tämä ”riittävä” taso ei yleensä ole 

liian vaativa, mutta heikommin kehittyneillä yksilöillä sama tilanne voikin olla hyvin 

stressaava tai suorastaan kaoottinen. Tämä automaattinen vireystilan säätö tapahtuu 

tahdosta riippumattomalla ns. limbisen aivoalueen tasolla.   

 

Jos jokin aisti ei toimi jostakin syystä tarkoituksenmukaisella vireysasteella, ollen joko 

yliaktiivinen tai alisuoriutuva, häiritsee se joko suoraan tai epäsuorasti muiden aistien 

toimintaa. Suorassa ristikkäisvaikutuksessa toinen aisti häiritsee ja heikentää suoraan 

toisen aistin toimintaa. Aikaisemmin käsittelin jo visuaalisen aistin ja tasapainon 

yhteisvaikutuksista. Visuaalinen aisti tarvitsee siis aktiivisesti tasapainoaistia silmän 

lihaksien hallintaan, jolloin tasapainon-ongelmat vaikuttavat vastaavasti häiritsevästi 

visuaalisen aistin toimitaan, ja visuaalisen aistin ongelmat häiritsevät tasapainon 

hallintaa. Jotkin aistitoiminnot tarvitsevat useiden aistien kehittynyttä yhteistoimintaa, 

kuten esim. tasapainon hallinta perustuu aktiivisesti ainakin tuntoaistin, niveltunnon, 

visuaalisen aistin sekä kuuloelimen yhteydessä sijaitsevan tasapainoelimen sekä 

edellisten aivotoimintojen yhteistoimintaan.   

 

Epäsuora vaikutus on esim. sellaista, että koko muu aistimusjärjestelmä joutuu 

toimimaan tehokkaammin korvatakseen alisuoriutuneen toisen aistin toimintaa. Tätä 

kutsutaan kompensoimisilmiöksi tai kompensaatio-ongelmaksi seurausilmiöineen.  

Aistikompensaatiota voidaan havaita esim. useiden vammaisryhmien 

eritysongelmissa. Autisteilla on usein heikko tuntoaisti mutta erittäin herkkä kuulo, CP-



 

Kopiointi kielletty.                                              Sensomoottori verkkokurssin materiaalia 

 

44 

vammaisilla on usein erittäin herkistyneet aistit. Sokeilla herkistyy kuulo ja kuuroilla 

visuaalinen järjestelmä tarkentuu. Neurologiassa tiedetään, että jos jokin aisti ei toimi 

lainkaan (sokea), käyttämättömän aisti aivoalueet muuntuvat muuhun käyttöön. Sama 

kompensointi-ilmiö on havaittavissa myös normaaleilla mutta vain heikommin 

pärjäävillä lapsilla. Aivot kasvavat sieltä, missä on tapahtumia ja jos kompensaatiota 

tarvitaan, muuntuvat aivot sen tarpeen mukaisesti. Kompensointi-ilmiö on heikon 

aistikehityksen tai kehityksen vääristymän pakosta muovaama hätäratkaisu ja luo 

usein heikomman toimintavalmiuden kuin tarkoituksenmukainen aistitasapaino saa 

aikaan.  

 

Kuitenkin voidaan sanoa, että jokaisella ihmisellä aistihäiriöstä riippumatta aivot 

toimivat aina lähtökodat huomioon ottaen parhaalla mahdollisella tavalla. Jos 

aistijärjestelmä tuo aivoille vääristynyttä aistitietoa, on aivojen selvittävä tilanteista, 

kuten siinä tilanteessa parhaiten pystyy. Jos ja kun harjoittelun avulla aistihäiriöitä 

korjataan, paranee aivotoimintojen taso ihmiselle lajityypilliselle tasolle ja 

seurannaisvaikutuksena mm. oppiminen, vaikeiden asioiden suoriutuminen, 

keskittymiskyky ja sosiaalinen vuorovaikutuskyky paranevat.  Siksi Sensomoottori-

harjoittelussa pyritään harjaannuttamaan myös yksittäisiä aistikanavia, kuten esim. 

tasapainoaistia, visuaalista aistia ja tuntoaistia, joka saattaa vähentää tämän 

kompensaation tarvetta. 

 

Oppimisen ja keskittymisen ongelmien psyykkisistä vaikutuksista  

 

Aikaisempi lähestymistapamme on ollut ongelmia selittävä diagnooseineen ja 

ongelmalistoineen Se on ulkopuolinen lähestymistapa, jossa ongelma pilkotaan 

helposti esitettäviin ja selitettäviin osiin. Sitä voitaisiin sanoa vaikka fysiologiseksi 

lähestymistavaksi.  

 

Psykologinen lähestymistapa on yksilön sisältä päin asiaan lähestyvä. Siinä 

kysymyksenasettelu kuuluu esimerkiksi, miten oppimis- tai hahmotushäiriöinen itse 

kokee ongelman. Miten hän kestää tuskan ja ahdistuksen, kun on muita huonompi niin 

monessa osa-alueessa. Kuinka selviää arjen askareista tai vaikeuksista? 
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Eräs yleisin ”psyykkinen” ongelma kaikilla ikäluokilla on heikko itsetunto, pelko 

epäonnistumisesta ja sen tuomasta häpeästä. Jos lapsi ei suoriudu peleistä, leikeistä 

tai tehtävistä samantasoisesti muihin verrattuna, heikentää se nopeasti lapsen 

itsetuntoa. Lisäksi lapsen itsetunto tuntuu olevan tavattoman herkkä, joka murentuu 

niin helposti. Lapsi saattaa miettiä itsekseen vaikkapa: ”Miksi en pärjää, mikä minussa 

on vikana, kelpaanko äidille ja isälle kun en pärjää?” Lapsen sosiaalinen ryhmä 

(=kaverit siis) saattaa vieroksua heikommin suoriutuvaan toveriaan, voi joutua 

koulukiusauksen kohteeksi, mikä syöksee itsetunnon yhä jyrkempään 

syöksykierteeseen. Nuori saattaa pitää itseään tyhmänä, kun ei opi samalla tavalla 

kuin muut. Hän saattaa hävetä heikkoa motoriikkaansa ja eristäytyy muista, joka vie 

yhä syvemmälle tähän negatiiviseen kierteeseen. Heikko itsetunto tuntuu olevan 

yhteinen nimittäjä eri-ikäisille oppimisen ongelmista kärsiville. 

 

Tällaisessa tilanteessa internetin mahdollistamaan keinotodellisuuteen uppoutuminen 

saattaa olla yksi houkutteleva sosiaalisen vuorovaikutuksen keino. Sinnehän voi luoda 

itselleen keinotekoisen hahmon ilman toiminnallisia ongelmia, ja siellä voi 

kommunikoida toisten samanaatteisten ja samanmielisten ”ystävien” kanssa. Tietysti 

tämä voi sinänsä myös auttaa heikon itsetunnon ongelmassa, mutta lopulta tämä 

saattaa vinouttaa maailmankuvaa ja ajattelutapaa ja lopulta eristää nuorta todellisesta 

yhteiskunnasta vieläkin enemmän.  

 

Lähestytään ongelmaa hieman eri-ikäisten lähtökohdista. 

 

Alle kouluikäinen lapsi:  

Jo hyvin pienillä lapsilla voidaan nähdä viitteitä keskittymisen ongelmista, jotka 

vaikuttavat mm. leikkeihin keskittymiseen. Pienen lapsen huomio voi toki aivan 

normaalistikin kiinnittyä nopeasti uusiin asioihin, mutta jotkut vauvat ovat muita 

vaativampia. Erilaisuus saattaa näkyä esimerkiksi yleisenä aistiherkkyytenä, mikä 

kiinnittää vauvan huomiota milloin mihinkin, mistä kuuluu tai näkyy jokin ”vaaran” 

signaali. Vauva voi olla myös poikkeuksellisen pelokas ja ahdistunut, varsinkin uusissa 

paikoissa. 

 

Viitteenä tai poikkeamana ns. normaalista kehityksestä voidaan havaita vauvan 

motoriset ongelmat. Vauvalla voi olla heikko tai liian jäykkä lihasjäntevyys, hän ei 



 

Kopiointi kielletty.                                              Sensomoottori verkkokurssin materiaalia 

 

46 

kääntyile, ei ryömi tai ei konttaa normaalisti tai normaali-aikaisesti. Myös kovin 

aikainen kävelemään oppiminen saattaa olla merkki esimerkiksi refleksijärjestelmän 

muuntumisprosessin keskenjäämisestä tai jopa joidenkin kehitysvaiheiden yli 

hyppimisestä. Tasapainoaistin ongelmat aiheuttavat paljon kaatuilua ja 

onnettomuusherkkyyttä. 

 
Selkeät yliherkkyydet voivat viitata myös varhaisiin refleksiongelmiin. Kun 

vastasyntynyt reagoi pelästysrefleksin takia (moro-refleksi) kaikkeen yllättävään, 

voi sama jatkua joillakin vauvoilla reilusti yli moron normaalin vaikutusajan (n. 0-3 

kk.) ja esimerkiksi pelästysrefleksi saattaa herkistää koko aistijärjestelmän 

tavattomaan (yli)herkkyystilaan. Vauva voi olla tuolloin erittäin kosketusherkkä ja 

pelästyy yllättäviä ääniä tai tasapainon menetystä. Tällainen vauva saattaa 

kehittyä motorisilta taidoiltaan hitaasti., koska mm. myöhemmät refleksit eivät 

pääse kehittymään normaalisti.  

 

Joskus  Moro-vauvoilla (siis reilusti yli 3-4kk. ikäisillä) voi olla hyvin vaikea 

nukahtaa, ikään kuin vauva ei uskaltaisi laittaa silmiä kiinni. Aivorungon alueelta 

vaikuttava varhainen pelästysrefleksi saattaa pitää lasta pelästystilassa, ja 

vaaran mahdollisuus ei anna siis unelle sijaa? Kyse ei ole vauvan omasta 

tahdosta, vaan primitiivisestä tahdosta riippumattomasta reaktiosta. Moro kuuluu 

n. 0-3 kk:n ikäiseen kehitykseen normaalina kehityksenä, mutta jos se jatkuu 

reilusti yli sen ajan, voi tämä nukahtamisvaikeuskin olla sen seurausta. 

 

Myöhäinen puheen kehitys voi johtua useista sensomotorisista seikoista. Jos 

vauva ei puhu sanaakaan reilusti yli vuoden ikäisenä tai ei puhu lyhyitä lauseita 

n. 2-vuotiaana, kannattaa kuulonerottelukykyä tarkkailla. Lapsi voi kyllä kuulla 

mutta ei ehkä erottele kuulemaansa. Korvatulehduskierteet tai muut 

korvaongelmat voivat aiheuttaa puheongelmia. Myös vahvat varhaisrefleksit 

saattavat pitää lasta arkana ja jännittyneenä, jolloin ei uskalla puhua esim. 

vieraille ihmisille. Tästä voi johtua sitten kommunikointitaitojen viivästynyttä tai 

heikkoa kehitystä tai sosiaalisen vuorovaikutustaitojen heikkoa kehitystä 

 
Päiväkoti-ikäisillä voidaan havaita ryhmästä vetäytymistä, hän leikkii mieluummin 

itsekseen, tai hän voi olla ns. erityisen kiltti ja helppo lapsi tai sitten erittäin vilkas, ns. 
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ylivilkas, jota saa koko ajan komentaa odottamaan vuoroaan, jonka täytyy liikkua koko 

ajan.  

 

Miten pieni lapsi itse kokee nämä viivästyneen tai poikkeuksellisen kehityksen 

ongelmat? 

 

Vanhemmat hoitavat vauvaikäistä lastaan kehityksestä riippumatta rakkaudella ja 

lämmöllä, jolloin lapsi ei koe erityisempää haittaa hitaasta poikkeavasta kehityksestä. 

Toki esimerkiksi viivästyneesti ilmenevä MORO-refleksi reilusti yli 3 kk:n ikäisellä 

saattaa lisätä vauvan ahdistuneisuutta ja ylläpitää turhia pelkotiloja, jota voidaan pitää 

turhaan koholla olevana psyykkisenä stressinä. 

 

Selvemmin näkyvät ongelmat saattavat ilmetä iän karttuessa kun muita lapsia tulee 

kuvaan. Lapset vertailevat aina itseään muihin, ja kun lapsi ei onnistu tehtävässä 

samoin kuin toinen, voi hän ahdistua ja tuskastua tilanteesta. Mahdolliset 

kommunikointivaikeudet lisäävät helposti leikkitilanteiden hankaluutta, kun ei ymmärrä 

esim. leikin sääntöjä oikein tai ei osaa ilmaista itseään. Joko vetäytyy ryhmäleikeistä 

tai tuskastuu ja lyö leikkikaveriaan lelullaan. On todennäköistä, että jo leikki-ikäisillä 

lapsilla alkaa huonon itsetunnon kehittyminen, kun helpotkin tehtävät eivät suju kuten 

kavereilla. Hän luovuttaa tehtävän, leikin tai pelin helposti ”en osaa” selityksellä jne. 

 
 
 
Lapsi kouluiässä: 
Koulu on itsetunnon kehitykselle ankara ympäristö. Suuri samanikäisten vertailujoukko 

saa joko itsetunnon kohoamaan asioiden edetessä hyvin ja lapsen menestyessä 

vertailutilanteissa tai jos ei pärjää hänelle tärkeissä osa-alueissa, niin itsetunto laskee 

varsin nopeasti. ”Olen surkea - en pysty mihinkään kunnolla” – tunne saa helposti 

vahvistusta. Taustalla voi olla oikeastaan aivan samat ongelmat kuin vauvoillakin, eli: 

• Motoriset ongelmat > ei pärjää ehkä peleissä ja leikeissä > ongelmia 

kaverisuhteissa  

• Auditiiviset ja kielelliset ongelmat aiheuttavat helposti muistin ongelmia, kirjoitus- ja 

lukivaikeutta 

• Heikko oppimiskyky koulussa > huonot arvosanat > opettaja moittii laiskaksi > 

sanktiot koulussa >kiistat koulussa opettajan kanssa > rangaistuksia koulussa >  
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syrjäytymisriski  Negatiivinen palaute koulusta > vanhemmat moittivat laiskaksi > 

sanktiot ja kiistat kotona  

• Vaikeuksia selvitä opinnoista, vaihtoehtotekeminen voittaa helposti liian työlään 

opiskelun 

• Syrjäytymisriski kasvaa 

• Peruskoulussa pojilla esiintyy enemmän ongelmia kuin tytöillä. Tyttöjen parempi 

kielellinen prosessointikyky saattaa lakaista heidän ongelmansa vielä ikään kuin 

”maton alle”. Tytöt oireilevat ehkä myöhemmin ja enemmän psyykkisesti.  Tyttöjen 

ongelmaa osataan harvoin tulkita oppimisvaikeudeksi hyvien numeroiden takia, mutta 

niiden taustalla saattaa olla tavattoman suuri työmäärä! Lukioikäisillä tilanne 

kääntyykin päinvastaiseksi. Tähän vaikuttaa toisaalta varmasti se tosiseikka, että 

lukihäiriöiset pojat eivät ehkä haekaan lukioon, mutta lukioikäistä tytöistä jopa 20% 

kärsii kouluahdistuksesta, kun pojilla määrä on vain 10%.  

 

Nuori ammatillisissa opinnoissa:  

Aikaisemmat opiskelutulokset ja – kokemukset vaikuttavat luonnollisesti nuorten 

suuntautumiseen ammatillisiin opintoihin. Oppimishäiriöt ovat nimenomaan 

tulevaisuuden valinnanmahdollisuuksia rajoittavia.  Kouluajoista lähtien vaivannut 

heikko itsetunto ei yleensä poistu nuoren aikuistuessa vaan suhtautuminen kaikkeen 

uuden oppimiseen ja vaikeaan on helposti torjuvaa, ”en osaa kuitenkaan” ajatusten 

saattelemaa. Oppimishäiriöistä kärsivillä ilmenee helposti monia käytännön ongelmia 

opiskeluissaan, kuten: 

• ongelmia opinnoista suoriutumisessa 

• opintojen venyminen ja keskeytyminen  

• kohonnut opintojen keskeyttämis- ja syrjäytymisriski  

• tytöt selviävät usein opinnoistaan poikia paremmin, mutta joutuvat tekemään 

työtä opintojensa kanssa selvästi muita tyttöjä enemmän. Tämä joka elämän 

alalla tarvittava ”turha” aivotyö saattaa altistaa tytöillä usein esiintyviin 

psyykkisiin häiriöihin 

• sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat 

• ongelmat virkavallan kanssa 

 

Korkeakoulutaso 
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Yliopisto-opiskelu sujuu harvoin oppimishäiriöisiltä pojilta, koska vaikeat ja 

työmäärältään raskaat pääsykokeet pitävät oppimisvaikeuksista kärsivät pojat 

helposti yliopistojen ulkopuolella. Tytöt saattavat päästä vielä sisään, mutta 

oireilevilla tytöillä voi olla suuria vaikeuksia sada yliopisto-opiskelu loppuun. 

Usein lopputyöt jäävät tekemättä, jolloin on riski, että hän sijoittuu työelämässä 

selvästi koulutustaan alemmalle tasolle. 

 

Työikä: 

Työntekijä, joka sekoittaa asioita, ei ymmärrä lukemaansa tai tekee paljon virheitä 

huomataan helposti työorganisaatiossa, ja ei aina niin positiivisessa mielessä. Tämä 

laskee helposti muutenkin heikkoa itsetuntoa. Hahmottamisen ongelmista kärsivät 

aikuiset ovat lisäksi usein impulsiivisia ja lyhytjänteisiä, he suuttuvat helposti ja 

käyttäytymisen kontrollointi voi olla puutteellista. Työnteko voi olla kyllä touhukasta, 

mutta tehotonta ja asioita jää tekemättä tai siirretään aina myöhemmin tehtäväksi. He 

väsyvät nopeasti (suuri veren sokerin kulutus) ja tarvitsevat jatkuvaa veren sokerin 

lisätankkausta esim. makeiden välipalojen muodossa.  

 

Oppimishäiriöisillä aikuisilla on helposti 

• heikommat urakehitysmahdollisuudet 

• heikompi tulokehitys 

• vähemmän valinnanmahdollisuuksia työpaikkojen suhteen 

• lyhyemmät työsuhteet  

 

Hän ei kestä arvostelua ja loukkaantuu helposti esimiehensä työtä koskevista ohjeista 

tai neuvoista. Hän saattaa tulkita neuvot helposti jopa moitteiksi.   

 

Oppimishäiriöiselle on tyypillistä muiden mielipiteiden myötäileminen. Eräs hoitamani 

aikuinen mies selitti tätä tilannetta: ”Sanoin palaverissa aina sellaista, jonka oletin 

muiden odottavan minun sanovan. Tämä siksi että en joutuisi nopeisiin 

väittelytilanteisiin, tai puolustelemaan kantaani, koska tiesin, että en pysty siihen.” Hän 

kertoi, että hänen ajatuksensa kulkivat kyllä loogisesti, mutta hitaasti, jolloin kaikki 

nopea keskustelu oli melkeinpä mahdotonta.  
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Oppimishäiriöiset saattavat hieman ristiriitaisestikin olla erittäin seurallisia, puheliaita 

ja hauskoja. Selityksenä tähän voi olla lisääntynyt muiden miellyttämisen tarve. Hän 

viestittää: minä olen hauska veikko, hyväksykää minut. Määrätyn tyyppinen 

aistiongelmatilanne voi johtaa myös ylivilkkauteen, joka voi joissakin tilanteissa 

aiheuttaa positiivisiakin seurauksia, esim. vilkkaan ja iloisen seurustelun ja puheliaan 

ja yksilön. Työpaikka, missä tapahtuu koko ajan paljon saattaa sujua hyvin. Tosin hän 

voi vastaavasti olla todella väsynyt työpäivän jälkeen.  

 

Heillä voin olla vaikea solmia sosiaalisia suhteita. Kontaktinotto vieraisiin ihmisiin voi 

olla pinnallista, hän saattaa olla erittäin ujo tai arka luomaan syvempiä 

ystävyyssuhteita ja hänellä on vaikea ylläpitää ystävyssuhteita. Vastakkaiseen 

sukupuoleen kontaktit voivat olla hyvin vaikeita.  

 

 

Oppimishäiriöinen voi olla helposti johdateltavissa ja manipuloitavissa. Hän ei osaa 

tuoda omia mielipiteitään esille jämäkästi, jolloin on riski ajautua tahtomattaan 

ongelmallisiin tilanteisiin. Nuorisojengin johtajahahmot huomaavat tämän helposti, ja 

teettävät vaarallisimmat hommat sillä, joka ei osaa pitää puoliaan tai ei osaa, tai jotta 

saisi edes tässä porukassa arvostusta, ei halua sanoa vastaan. Työelämässä hän ei 

osaa sanoa jämäkästi (ja perustellusti) vastaan, kun esim. työkaverit siirtävän 

hommiaan hänelle.  

 

Työpaikan sekä yksityiselämän kontaktinoton ja kommunikoinnin vaikeudet saattavat 

johtaa yhä laskevaan itsetuntoon, masentuneisuuteen ja joskus jopa itsetuhoiseen 

käyttäytymiseen. Hän välttelee vuorovaikutustilanteita, jotta ei joudu perustelemaan tai 

kommentoimaan monimutkaisia kokonaisuuksia. Hän ei luota omiin kykyihin ja 

mahdollisuuksiinsa, mikä voi lisätä esim. masennusriskiä. Tilanne saattaa johtaa 

helposti myös päihteiden käyttöön, joka voi vähäisenä määränä jopa vähentää 

arkuutta ja ujoutta, mutta väärinkäytön riski on suuri. 

  

Jos oppimisvaikeudet johtuvat aistiongelmista (tasapainon-, kuulonerottelun-, 

visuaalisista- tai refleksijärjestelmän ongelmista jne.), aiheuttavat ne aivoissa helposti 

jatkuvaa korkeaa stressitasoa, joka voi olla osasyynä stressipohjaisiin sairauksiin ja/tai 

psyykkisiin oireisiin ja ongelmiin. Useilla on mm. päänsärkyjä tai migreenityyppisiä 
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oireita tai mystisiä selkäkipuja, jotka poistuvatkin kuntoutuksen myötä, ja näin 

myöhemmin tulkittavissa stressioireiksi. Psykiatrisessa hoidossa tämä olisi osattava 

huomioida ja ohjattava potilas tehoavaan kuntoutukseen lääkehoidon lisäksi (tai 

vaihtoehdoksi). 

 

Moni ylivilkas ADHD-aikuinen on itsenäinen yrittäjä. Siinä tilanteessa hän voi 

kohdistaa tarmonsa työntekoon ja voi saavuttaa huomattavaakin menestystä. ADHD 

ei tarkoita samaa kuin tyhmä! Hänen ”moottorinsa” käy vain jatkuvasti ylikierroksilla, 

joka saattaa ahdistaa työryhmässä olevia muita työntekijöitä. Hän saattaa olla 

poikkeuksellisen kekseliäs, ajattelee asioista toisin, ja joskus se onkin eduksi 

kaupassa tai teollisuudessa.  

Talouden hoito: 
Aikuisten oppimishäiriöisillä on usein vaikeuksia selvitä talouden tasapainoisesta 

hoitamisesta. Taloudellisten määreiden hahmottaminen on vaikeaa, ajan taju on 

heikko ja rahat loppuvat yleensä ennen seuraavaa palkkapäivää, eli heikko talouden 

suunnittelukapasiteetti. Hän saattaa kokea, että aina joku vie hänen rahansa, 

verottaja, vakuutusyhtiöt, kauppiaat jne., mutta ei näe vikaa omassa toiminnassaan. 

Tuolloin on myös vaikea korjata omaa toimintatapaansa.  

 

OSA II Harjoitusohjelman suunnittelusta 

 

Tässä kappaleessa esiteltävä harjoitusohjelma perustuu vuosikymmenien aikana 

oppimiimme menetelmiin, ja useita näistä harjoituksista olemme käyttäneet myös 

oppimis- ja keskittymisvaikeuksien kuntoutuksessa. Olemme suunnitelleet näiden 

menetelmien pohjalta ryhmäharjoitteluksi soveltuvan harjoituskokonaisuuden, joka 

soveltuu aistitoimintojen kehittämiseen sekä lasten lievien kehityksellisten viiveiden tai 

poikkeamien ”korjaamiseen”. Epätäydellisesti kehittynyt ja/tai integroitunut 

aistijärjestelmä tai kehitykselliset poikkeamat aiheuttavat joillekin yksilöille, motorisia 

vaikeuksia, käsi-silmä tai koordinaatio-vaikeuksia, hahmottamisen hankaluuksia sekä 

oppimisen ja/tai keskittymisen vaikeuksia. 
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Kuten jo esitettiin, oppimis- ja keskittymishäiriöt saavat alkunsa usein jo lapsen hyvin 

varhaisessa kehitysvaiheessa. Tämän varhaisimman kehitysvaiheen varmistavat 

harjoitukset ovat peräisin pääosin englantilaisen psykologin Peter Blythen ja hänen 

vaimonsa ja läheinen kollegansa Sally Goddard-Blythen kehittämistä motorisista 

harjoituksista.  

 

Oppimisvaikeuksien yhteydessä esiintyy usein visuaalisia ongelmia ja motorista 

kömpelyyttä. Näiden ongelma-alojen hoidon eräs tärkeimpiä kehittäjä on ollut Harry 

Wacks (U.S.A.), jonka laaja-alainen ja monipuolinen harjoitusfilosofia on antanut 

vaikutteita useimpiin nyt esiteltyihin visuaalisiin ja kehon koordinaatiokykyä parantaviin 

harjoituksiin. Silmien motorinen harjoitus, ”jonglööri” (hernepussiheittelyn 

tasapainolaudalla) opimme Beverly ja Dr. Frank A. Belgaulta (U.S.A.). He ovat 

käyttäneet tätä harjoitusta laajalti mm. oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa.  

 

Useita nyt esiteltäviä harjoituksia on käytetty vuosikymmeniä ja hyvinkin laajalti, 

emmekä aina edes tiedä niiden alkuperää tai kehittäjää. Osa harjoittelusta on hyvinkin 

tuttua esimerkiksi päiväkotien arkiharjoittelussa. Muutamia harjoituksia olemme 

kehitelleet itsekin, esim. tuoliryömintä/tuolikonttaus korvaamaan ahtaissa 

luokkatiloissa ryömintää tai konttaamista lattialla. Käytännön tarve ja kekseliäisyys 

auttaa kehittämään uusia harjoituksia. Ystäväni terapeutti Hannu Hätinen kehitti näin 

esim. pallon päällä tehtävän lantioharjoituksen. Haluamme antaa täyden kunnian 

kaikille niille, jotka ovat kehittäneet erilaisia harjoituksia, vaikka kaikkien heidän nimiä 

ei nyt tässä mainitakaan.  

 

Harjoittelun eteneminen?  

  

Osan II:n lopussa esitetty harjoittelukaavio, mikä on ladattavissa myös verkkokurssin 

materiaalisivulta, missä harjoittelun eteneminen on esitetty aikajanana. Aikajanan alla 

on esitetty ne harjoitukset, joita tehdään kullakin viikolla. Harjoitukset voidaan 

karkeasti jakaa kahteen osa-alueeseen:  
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1. Harjoitukset alkaen Tasapainoharjoituksista alaspäin päättyen Heijaus - 

Konttaus – harjoituksiin ovat ns. varhaisen kehityksen varmentavia 

harjoituksia.  

2. Harjoitukset alkaen Silmäjumppa, Hernepussin heitto ja siitä eteenpäin ovat 

joko aisteja kehittäviä tai koordinaatiokykyä parantavia harjoituksia.  

3. Viimeisenä mutta ei vähäisempänä on ajattelun kehittäminen 

 

Varhaisen kehityksen varmistava harjoittelu, tulisi tehdä ohjeen mukaisesti 

lineaarisesti, aloittaen alusta ja noudattaen annettuja aika- ja harjoituksen 

intensiteettiohjeita. Tämä harjoittelu käy läpi lapsen sensomotorisen kehityskauden 

tärkeitä muutosprosesseja, jotka ovat edellytyksenä tästä eteenpäin tapahtuvalle ns. 

normaalille kehitykselle. Tästä eteenpäin olevat aisteja ja koordinaatiokykyä kehittävät 

harjoitukset harjaannuttavat omalla tärkeällä tavallaan hermostoa sekä aivojen ja 

lihaksiston yhteispeliä varmistaen, ettei mikään tärkeä osa-alue unohtuisi pois.  

 

Kurssilla ja käsikirjassa on esitelty vielä monia muitakin kehittäviä harjoituksia, joiden 

nimeä tai symbolia ei ole laitettu harjoittelukaavioon, kuten esimerkiksi ajan kulun 

hahmottaminen, auditiiviset harjoitukset, oman kehon ja ympäristön hahmottaminen ja 

mielikuvaharjoitukset. Käytä niitä esimerkiksi lyhyempinä intervalleina kehittämään 

jotain osa-aluetta paremmaksi.. 

 

Aisteja kehittäviä ja kehon koordinaatiokykyä parantavia harjoituksia voidaan tehdä 

myös periodisesti tai lyhytkestoisesti aivoja virkistävänä ja tehostavana harjoituksena. 

Mutta jos otetaan vain yksi tai kaksi osa-aluetta harjoitteluun ilman, että varhainen 

kehityskaari varmistetaan, on muistettava ainakin neljä asiaa.  

  

1. Jos oppilaalla on ollut ns. kehityksellisiä ongelmia, monimutkaisiin harjoituksiin ei 

ehkä ole kehityksellisiä valmiuksia. Ne eivät suju. 

2. Riittävällä harjoittelulla saatetaan kuitenkin edetä tässä kyseisessä taidossa ehkä 

pitkällekin, mutta näiden kehityksellisten ongelmien takia opitun taidon siirtovaikutus 

saattaa olla heikko. Toisin sanoen uusien fyysisten taitojen hermostollisen kehityksen 

vaikutus jää vähäiseksi. Se saattaa johtua aivojen varhaiskehityksen ongelmien 

aiheuttamasta suuresta ns. neuraalista stressistä (aivot tarvitsevat suuren 

prosessitehon hoitaessaan yksinkertaisiakin prosesseja).  
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3. Siirtovaikutuksessa tarvitaan lisäksi muiden hermorakenteiden tehokasta 

yhteispeliä, ja jos muissa hermostoissa on toiminnallisia ongelmia, ei yhden osa-

alueen harjoittelu ehkä vielä auta paljoakaan. 

4. Ongelmien todellisen syyn, alkulähteen löytäminen voi olla vaikeaa aistien 

monimutkaisen ristivaikutuksen vuoksi. Jos haluatte parantaa esimerkiksi silmien 

toimintaa, on tietenkin loogista poimia ohjelmasta visuaaliset harjoitukset. Mutta asia 

ei ehkä olekaan niin yksinkertainen. Seuraavassa muutama esimerkki miksei ole. 

 

1. Hoidamme siis lasten visuaalisia ongelmia silmäjumpalla, mutta sitten 

havaitsemmekin, että jumppa ei tuo toivottuja tuloksia. Mikä sitten aiheuttaakaan 

nämä visuaaliset ongelmat? Tasapaino-ongelma voi aiheuttaa visuaalisia 

ongelmia, ja TLR – primitiivirefleksi voi puolestaan aiheuttaa tasapaino-ongelmia, 

jota taas MORO refleksi saattaa pahentaa voimakkaan pupillireaktion muodossa, 

joka saattaa myös aiheuttaa visuaalisia ongelmia jne. (Aika monimutkainen aistien 

”piirileikki”, eikö vaan?) 

2. Meillä on lapsi, jonka jaloissa on selvä asentovirhe ja usein selkäsärkyjä, jota 

sitten hoidetaan särkylääkkeillä ja jalkojen asentovirhettä hoidetaan pohjallisilla tai 

pahimmillaan jopa leikkaushoidoilla. Taustalla saattaa olla kuitenkin kehittymätön 

refleksijärjestelmä, joka voi aiheuttaa lihasjännitteitä, joka voi vääntää esim. 

selkärangan ja jalkojen asennon epänormaaliksi. 

3. Lapsi saattaa käydä puheterapeutilla useiden vuosien ajan ilman selkeää 

kehitystä, ja joissakin tapauksissa katkaistaan esim. kielen jänteitä, vaikka 

ongelman syy saattaa olla suun alueelle vaikuttavat primitiiviset heijasteet, jotka 

aiheuttavat jännitteitä suun lihaksistoon ja heikentävät tahdonalaisen hermoston 

mahdollisuutta ohjata suun alueen lihaksia.  

4. Karsastus hoidetaan esim. silmälasein (prismalasit) ja pahempana tapauksena 

katkaistaan silmän lihakset karsastavalta silmältä, ja kiinnitetään uudelleen silmän 

kääntämiseksi suoraan. Karsastus saattaa johtua kuitenkin kehittymättömästä 

hermostosta, joka antaa virheelliset ohjaussignaalit silmien kohdistamiseen.  

5. Lapsi kärsii toistuvista migreenityyppisistä päänsärkykohtauksista, jotka ovat 

alkaneet esim. koulun alkamisen paikkeilla, ja joiden syytä ei tiedetä. Hoitona 

käytetään esim. migreenin ehkäisylääkitystä ja kohtauslääkitystä. Taustalla on 

löytynyt kuitenkin refleksijäänteitä, joiden hoitamisen seurauksena 

migreenikohtaukset ovat loppuneet. Hoidon tuloksesta voidaan päätellä, että 
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todennäköinen syy on ollut ehkä aivojen verenkierron ristiriitatilanteen 

poistuminen, jolloin kipureseptorien migreenivaikutus vaimenee (primitiivireaktiot 

ovat vaatineet verenkiertoa aivorungon alueelle => ristiriitatilanne 

valtimovirtausten ohjauksessa=> migreenikohtaus). 

6. Lapsi on kärsinyt yökastelusta teini-ikään asti. Nuoren urheiluharrastus ja itsetunto 

ovat tästä johtuen kovalla koetuksella. Ongelmaa oli hoidettu hormonilääkityksellä, 

mutta huonoin tuloksin. Sensomotorisen harjoittelun vaikutuksesta yökastelu 

loppui ja asia voitiin unohtaa, myös urheilu sujui entistä ponnekkaammin. Sekä 

nuori että perhe kiittivät helpottuneena. Taustalla havaittiin olevan lukuisia 

primitiivisiä refleksijäänteitä, jotka todennäköisesti häiritsivät siinä määrin mm. 

rakon sulkijalihaksiston toimintaa, että yöllä se ei pitänyt=> yökastelua. 

Hoitotapaus on meille varsin tyypillinen. 

 

Yllä esitetyt tapaukset perustuvat omiin kokemuksiimme. Meillä on ollut lukuisia 

tapauksia, missä mm.  silmäongelmat, jalkojen asentovirheet, pitkittyneet 

puheongelmat, karsastus, migreenityyppiset päänsäryt ja yökasteluongelmat ovat 

hoituneet hyvin suunnitellulla ja huolellisesti toteutetulla sensomotorisella 

harjoittelulla.   

 

Tässä oli ainakin 6 syytä aloittaa ohjelma ”alusta” ja varmistaa kehityksen perusta, ja 

sitten siirtyä vasta vaikeammalle tasolle. 

 

Harjoittelijan ikä voidaan ottaa myös huomioon siten, että mitä vanhempi harjoittelija 

on, sitä pitempiaikaisesti (enemmän viikkoja) harjoittelua tulisi toteuttaa. Tässä 

otetaan huomioon lasten aivojen parempi muovautuvaisuus (plastisiteetti), joka näkyy 

siten, että pienillä lapsilla aivot muokkautuvat helpommin, eli vanhemmat tarvitsevat 

enemmän harjoittelua päästäkseen samaan lopputulokseen kuin nuoremmat. 

Lopputuloksella tarkoitetaan lähtötilannetta parempaa suoriutumista, joka jokaisella 

yksilöllä on luonnollisesti erilainen, yksilöllinen suoriutumisen taso.  

 

Nyt esitetty harjoitteluaikataulu soveltuu päiväkoti- ja peruskouluikäisille lapsille. Teini-

ikäisille ja aikuisille ohjelmaa voi venyttää ajallisesti + 30% (siis enemmän viikkoja, 

mutta harjoittelukertojen minuuttimäärät pysyvät ennallaan). Tuolloin esimerkiksi 3 

kk:n harjoitteluaika muuttuisi n. 4 kuukaudeksi. Riittävän harjoittelun määrän havaitaan 
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myös olemuksellisessa kehityksessä. Huomaatte varmasti, kun aistiherkkyyksiä ja 

jännitystiloja aiheuttava Moro-refleksi vaikenee tai kun käsien ja lantion jännitetiloja 

(puristava kynäote) aiheuttava ATNR-refleksi tai ja/tai STNR-refleksin aiheuttama 

”hankala istua paikallaan” olotila paranee. 

 

Aistien kehittymisen arviointi on vaikeaa  

Ohjelmaan kuuluu myös helppoja arviointimenetelmiä tai testejä, joilla arvioidaan 

kehityksen tai jonkin aistin tilaa. Tuolloin tulee kuitenkin ymmärtää, että yhden osa-

alueen vaikutus kokonaisuuteen on myös jokaisella hyvin yksilöllinen, eikä tuloksia 

pidä koskaan yleistää. Aistien hyvin kompleksi, monimutkainen ja vahva 

vuorovaikutussuhde keskenään saattaa tehdä aistiharjoittelun vaikuttavuuden 

mittauksen myös vaikeaksi. Tällä tarkoitan esimerkiksi sitä, että jollakin yksilöllä 

tasapainon harjoittelu voi auttaa lukunopeuteen huomattavasti, kun toisella se ei ehkä 

auta lukunopeuteen, mutta tasapainoaistin terävöittäminen voi parantaa motoriikka 

ja/tai laskea taustastressiä, joka saattaa auttaa tätä henkilöä jossakin muussa 

asiassa. Kokemuksemme on kuitenkin se, että harjoittelu kehittää ja parantaa lapsen 

tilannetta yleensä aina lähtötasoa paremmaksi. Heikommin menestyvät oppilaat 

tulevat paremmiksi ja jopa hyvät oppilaat saattavat tulla entistä paremmiksi tai erittäin 

hyviksi! Siksi harjoittelu tehdään koko luokan oppilaille. 

 

 

Ohjelma jakautuu seuraaviin osiin: 

 

A) Alkutestaus ja kehityksellinen arviointi määräajoin sekä tulosten dokumentointi 

 

B) Harjoitukset: 

 

• Tasapainoaistin harjaantuminen mahdollisimman teräväksi, jolloin tästä 

seikasta johtuvat visuaaliset ja motoriset ongelmat ja stressitason nousu 

vältettäisiin (tasapainoaisti)  

• Varhaisen kehityksen varmistava sensomotorinen harjoittelu, jossa käydään 

läpi ihmisen varhainen refleksimuuntumisprosessi varmistaen, että jokainen 

kehitysvaihe on toteutunut riittävällä laajuudella ja intensiteetillä. 
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• Aivoja integroivat harjoitukset, jolloin vasemman ja oikean aivopuoliskon 

hermotukset pyritään aktivoitumaan mahdollisimman hyvin 

• Tuntoaistin harjoittelu 

• Sormiharjoituksia 

• Jalkaharjoituksia  

• Käsi- ja jalkaharjoitusten yhdistelmiä 

• Aikakäsitteen harjoittelu 

• Silmien toimintaedellytyksien parantaminen, visiomotorinen harjoittelu ja 

silmien havaintokykyyn vaikuttavat harjoitukset 

• Auditiivinen harjoittelu (kuuloaisti) 

• Monimutkaiset erillisharjoitukset (koordinoitu toiminta) 

• Ajattelun kehittäminen ja logiikan kehittäminen 

 

 

Kenelle harjoittelu soveltuu? 
 

Ryhmäharjoituksena 
 

Harjoittelu soveltuu ryhmäharjoitteluna kaikille lapsille, päiväkoti-ikäisillä  

n. 4-vuotiaisista alkaen, ja koulussa se soveltuu erittäin hyvin alakouluun. Ohjelmaa 

on toki toteutettu tätä vanhempienkin lasten kanssa, jolloin harjoittelussa tehdään 

muutamia käytännönmuutoksia. Alaluokilla harjoittelu sujuu helposti koko ryhmän 

kanssa tehtävänä ryhmäharjoitteluna, kun ylemmillä luokilla lapset haluavat usein 

tehdä harjoitukset yksilöllisesti tai pareittain.  

 

Sensomoottori käsikirjaan kuuluu myös erillinen DVD, sekä siihen saa erilliset 

tehtäväkortit,(toimintakortit) joissa tärkeimpien liikkeiden toteuttamista on kuvattu. Niitä 

voi tilata puh. 040 7011524 tai sensomoottori@gmail.com s-postista. 

 

Harjoittelu soveltuu luonnollisesti myös erityisluokille tai enemmän tukea ja apua 

tarvitseville lapsille. Kuitenkin on muistettava, että saadakseen parhaan avun, 

erityislapset tarvitsisivat usein yksilöllisen sensomotorisen tutkimuksen ja juuri hänelle 

suunnitellun ja kontrolloidun sensomotorisen harjoitusohjelman, jota toteutetaan ns. 
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intensiivimenetelmänä päivittäin kotona vanhempien avustamana ja tukemana. 

Kouluharjoittelu tukee sitten kotona tehtävää harjoittelua.  

 

Sensomoottori.com – hinnasto sivulla on kotikäynti-tuote, mikä on usein hyvä 

lähestymistapa vaikeampien tapausten kanssa.  

 

 

Aika, jolloin leikkiminen hoiti ongelmat 
 

Ennen lapset leikkivät suurilla piha-alueilla kymmenien lasten laumoissa, ja aamusta 

iltaan. Siellä juostiin, hypittiin, tehtiin vaikeita koordinaatioleikkejä ja muuta motorista 

harjoitusta leikin muodossa.  Tämä jatkuva liikunta todennäköisesti normalisoi ja 

korjasi kuin itsestään lieviä varhaiskehityksen ongelmia. Vauvatkin pidettiin 

lattiatasolla, eikä baby-sitterissä, muovikipoissa, kävelytuissa, hyppykiikuissa, TV:n 

ääressä tuntikausia, pelikonsolien ja tietokoneiden ääressä loppua lapsuuttaan jne. 

Ennen ei myöskään ollut siinä laajuudessa oppimisen, motoriikan ja keskittymisen 

ongelmia, kun niitä esiintyy nykyisin.  

 

Nykyisin lapset liikkuvat vähän, jos laisinkaan, istuvat paikallaan television tai 

pelikonsoliensa ääressä, ja tarvitsevat sitten tätä ”normalisointia!”. Omituista, eikö 

vain? Tosin oli ennenkin varhaisen kehityksen ongelmia, mutta ei siinä määrin 

vähäisestä liikkumisesta johtuvia. 

 

Sensomoottori-ohjelma on tehokas menetelmä, jos sitä toteutetaan ohjeiden mukaan. 

Vuosien kokemuksella tiedämme lukuisia ryhmäharjoittelussa mukana olleita 

yksilötapauksia, missä kehittyminen ja oppimis- ja/tai keskittymiskyvyn parantuminen 

on ollut jopa erittäin merkittävää ja opettajan kokemuksen mukaan juuri tehdyn 

harjoittelun tulosta. On tapauksia, joissa oppilaan lukemaan oppiminen oli 

aikaisempien päiväkotihavaintojen perusteella sekä aikaisempien samanlaisten 

tapauksien perusteella todennäköisesti hyvin hidasta, ehkä useamman vuoden 

projekti. Sensomotorisen harjoittelun myötä ja opettajan hämmästellessä kehitystä 

lapsi oppikin lukemaan siten, että keväällä vaikeat pitkät sanat luettiin ja kirjoitettiin 

sanelusta oikein.   
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Eräs mieleen painunut tapaus oli, kun eräs opettaja Vantaalta soitti minulle ja kertoi, 

että nyt kolmannelle siirtyneet (ja sensomoottori-ohjelmaa 1-2 luokalla harjoitelleet) 

osasivat kaikki yhtä lukuun ottamatta piirtää nuottiavaimen ensimmäisellä yrittämällä 

täysin oikein. Musiikin opettaja sanoi hämmästyneenä, että ei ole nähnyt vastaavaa 

20-vuotisen opettajauransa aikana.   

 

Erään Espoon päiväkodin opettaja kertoi minulle keväällä, että hänen ryhmänsä 

lapsista tasokokeessa 6 lasta seitsemästä teki täysin oikein vaikeimman 

avaruudellista hahmottamista mittaavan tehtävän. Kokeen valvoja ihmetteli kovasti 

lasten poikkeuksellisen hyvää tulosta, koska se viimeinen tehtävä oli kaikille ollut 

yleensä erittäin vaikea tehdä. Opettaja tokaisi vain, että lapset ovatkin tehneet 

sensomoottori - harjoittelua. 

 

Ryhmätasolla on odotettavissa koko ryhmän rauhoittumista ja keskittymiskyvyn 

parantumista. Opettajat ovat kertoneet, että luokan rauhoittuessa hälinä ja 

rauhattomuus eivät häiritse enää samalla tavoin oppilaiden oppimista. Lisäksi opettaja 

voi keskittyä enemmän tukea tarvitseviin oppilaisiin, jolloin heidänkin 

oppimistuloksensa saattavat parantua tästä lisähuomiosta johtuen. Myös sosiaaliset 

taidot tuntuvat kehittyvän positiivisesti ohjelman edetessä.  

 

Eräs opettaja kertoi minulle, että harjoitteluun päivittäin kulutettu aika (n. 15 min/päivä) 

säästetään siinä, että tunnin alussa yleensä pitkään jatkunut rauhattomuus ei häiritse 

enää, vaan lapset ovat rauhallisia ja oppitunti voidaan aloittaa heti tehokkaasti. 

Ryhmätasolla sama opettaja (hänellä on yli 20 vuoden opettajakokemus) kertoi, että 

nyt useampana vuonna Sensomoottori-ohjelmaa tehtäessä hän on havainnut saman 

ilmiön, nimittäin sen, että jotakuinkin samaan aikaan koko porukalla käsialat 

selkenevät ja suoristuvat. Keväällä kaikki oppivat lukemaan, myös ns. toivottomat 

tapaukset! Näin ei ollut ennen Sensomoottori-ohjelmaa. 

 

Erityisluokissa tai erityisopetuksen yhteydessä ryhmäkoko on usein pienempi, jolloin 

harjoittelun toteutus on periaatteessa helpompaa. Käytännössä kuitenkin erityisluokilla 

lapsiaines on selvästi vaativampaa, ja näissä luokissa olevien lasten motoriikka ja 

keskittymiskyky on heikompi. Samalla Sensomoottori - harjoittelu on usein myös 
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selvästi haasteellisempaa ja käytännössä vaikeampaa. Nämä lapset tarvitsevat 

enemmän huomiota ja jopa fyysistä tukea liikkeiden oikein tekemiseksi. Tämä on 

tärkeää ottaa huomioon, sillä juuri nämä lapset tarvitsevat kouluympäristössä eniten 

kehityksellisten ongelmien korjaamista, joista mahdollisesti heidän heikko oppimis- 

ja/tai keskittymiskykynsä saattaa johtua. Erityisluokkien harjoittelutuokioon tulee siksi 

ohjata riittävästi resursseja (=opettajia, avustajia), jotta harjoittelu sujuisi säännöllisesti 

ja oikealla tavalla.  On myös syytä muistaa, että Sensomoottori-harjoittelu ei ole 

terapiaa eikä opettaja ole terapeutti, vaan kehittävän motorisen harjoittelun ohjaaja. 

Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi nämä ”vaikeammat” lapset tarvitsevat 

terapeutin tekemän sensomotorisen tutkimuksen ja intensiivisesti toteutetun 

kotiharjoitusohjelman, joka sisältää myös auditiivisen intensiiviharjoittelun, ja jota 

kontrolloidaan kontrollitutkimuksia. (katso sensommoottori.com – hinnasto – 

kotikäynti) 

Kotiharjoituksena 
 
Ohjelma soveltuu myös yksilöharjoitteluun esimerkiksi kotona toteutettavaksi. 

Kotona yksilöllisesti ohjelmaa tehtäessä voidaan noudattaa samoja perusohjeita 

ja malleja kuin ryhmäharjoittelussakin.  

 

Aikuisten harjoittelussa on aina muistettava se tosiseikka, että aikuisen aivojen 

poikkeava hermoverkosto voidaan myös harjoitella paremmaksi ns. normaalin 

kehityksen mukaiseksi, mutta psyyke ei välttämättä kestä nopeaa muutosta. Lapsilla 

tämä on hyvin harvinaista. Jos aikuisella on vakavia oppimisen ja keskittymisen 

ongelmia ja/tai psyykkisiä ongelmia, suosittelemme aina ammatillisesti pätevän 

terapeutin tukea tässä muutoksessa. Älä ryhdy omaksi terapeutiksesi! 

 

Aikuisten harjoittelussa suosittelemme hitaasti etenevää ja pitkään kestävää 

harjoittelua. Perusohje: Mieluummin vähän kerrallaan ja pitkään, kuin paljon ja 

nopeasti. Harjoittelu ei saa olla ohjeita poikkeavaa ja liian massiivista. Aikuisilla on 

usein kertynyt paljon muutakin ”kuormaa”, kuin vain lieviä aistien kehityksellisiä 

ongelmia, esim. psyykkistä kuormaa ja monenlaista ongelmaa taustalla. Tästä johtuen 

aikuisten kannattaa kääntyä ammatillisesti osaavan terapeutin puoleen.  
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Varhaisen ns. normaalin kehityksen erottaminen poikkeavasta kehityksestä on usein 

vaikeaa, jopa asiantuntijallekin. Esittelin kohdassa "ohjelman seuranta" erilaisia lapsen 

kehityksen seurantatyökaluja, jossa kiinnitetään opettajan / vanhempien huomio 

asioihin, jotka paljastavat kehityksen ongelmia. Ne eivät anna yksiselitteistä 

normaalikehityksen seurantakaavaa, vaan tuovat esille niitä kehityksen osa-alueita, 

joihin sensomotorinen ryhmäharjoittelu vaikuttaa. Nämä ovat toisaalta juuri niitä osa-

alueita, joissa havaitaan poikkeamia tilanteissa, joissa kehitys on hidasta tai viiveistä 

tai normaalikehityksestä selvästi poikkeavaa. 

 

 

Kirjoissa esitettyjä kehityksellisiä virstapylväitä tai aikasuosituksia ei pidä lukea kuin 

”piru raamattua”. Jokaisen lapsen kehitys on yksilöllistä, joka tarkoittaa sitä, että ns. 

kehityksen virstanpylväät ohitetaan hieman eri aikaan kullakin yksilöllä. Ihmisen 

geneettinen homogeenisuus näkyy kuitenkin siinä, että määrätyssä ajassa tämä 

kehityskaava tulisi kuitenkin tapahtua. Muussa tapauksessa kehitys on poikkeavaa ja 

odotettavissa on todennäköisesti ongelmia joko oppimiskyvyssä, keskittymis-kyvyssä, 

hahmottamisessa, motoriikassa ja/tai vuorovaikutuskyvyssä.  

 

Aina löytyy kuitenkin yksilöitä, joiden poikkeava varhaiskehitys ei tunnu haittaavan 

lapsen myöhempää kehitystä lainkaan tai ainakaan näkyvästi, ja onneksi näin. Tässä 

geneettinen tausta saattaa olla ratkaisevana tekijänä. Joissakin suvuissa on yleistä 

hyvin nopea vauva-ajan kehitys (=riski, että refleksikehitys jää puutteelliseksi), ja siitä 

ei sitten seuraakaan sen kummempia ongelmia. Mutta sitten on sukulinjoja, joissa 

pienikin poikkeama aiheuttaa heti erilaisia ongelmia tai vaikeuksia. Meitä on moneksi. 

 

Tämä esiteltävä Sensomoottori-harjoitusohjelma pyrkii varmistamaan tämän ns. 

normaalikehityksen läpikäymisen.  

 

Kaikki osallistuvat harjoitteluun 

Sensomoottori - ohjelma on suunniteltu ns. normaalilapsien kehityksen 

varmistamiseksi ja/tai oppimis- ja keskittymisvaikeuksista tai lievästi kehityksen 

viiveestä kärsiville lapsille. Koska jokaisella luokalla on eri kehitysasteella olevia 

lapsia, on tarkoituksenmukaista toteuttaa Sensomoottori - harjoittelu myös tavallisissa 

luokissa, ei vain erityisluokassa. Kiertävällä erityisluokanopettajalla harjoittelun 
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toteuttaminen saattaa olla haastavaa, koska hänellä ei ole omaa ryhmää, minkä 

kanssa toteuttaa päivittäin harjoittelua. Hänen pitäisi motivoida luokanopettajat 

tekemään ohjelmaa, mutta ilman koulutusta harva opettaja haluaa tai pystyy sitä 

toteuttamaan. Siinä verkkokurssi voikin olla hyvä apu, jos kunta voisi tilata jokaiselle 

alakoulun opettajalle verkkokurssin. 

 

Harjoittelun kohderyhmäksi sopivat siis aivan tavalliset lapset, päiväkoti-ikäiset tai 

koululaiset. Ohjelma kehittää kaikkien tasapainoa, joka parantaa motoriikkaa. 

Refleksijumppa varmistaa että jäljellä ei ole keskittymistä ja motoriikkaa häiritseviä 

varhaisrefleksejä, silmien ja tuntoaistin harjoittelu tehostaa aistien toimintaa, 

koordinaatioharjoitukset kehittävät hermoston ja lihaksiston yhteispeliä, kielellinen ja 

looginen harjoittelu kehittää ajatusprosessointia. Ohjelma sisältää kaikkea hyvää ja 

positiivista kehittyville lapsille, miksi joku pitäisi jättää ilman tätä mahdollisuutta? 

 

Sopiiko Sensomoottori – harjoittelu erityislapsille? 

Mikään ei sinänsä estä ohjelmaa käytettäväksi selvästi poikkeavasti kehittyville lapille 

(kehitysvamma, lievä tai vakava-asteinen autismi, dysfasia, asperger ….).  Lasten 

kuntoutumisen kannalta olisi vain huomattavasti järkevämpää käyttää erityislasten 

ohjelman suunnitteluun, toteutuksen, neuvontaan ja seurantaan pätevän ja osaavaa 

(mielellään sensomotoriikan) terapeuttia. Käytännössä kunkin eritysdiagnosoidun 

lapsen ohjelman suunnittelu on käsityötä. Vanhemmat tarvitsevat terapeutin ohjeita ja 

tukea, tarvitaan puhelinneuvontaa pulmatilanteissa ja kontrollitutkimuksia kehityksen 

seuraamiseksi ja uuden ohjelman suunnittelua varten. Harjoittelu tapahtuu kotona ns. 

intensiiviperiaatteen mukaisesti, jota kouluharjoittelu ei viikonloppujen ja koululomien 

vuoksi koskaan voi olla. Lisäksi terapeuttista ohjelmaa kontrolloidaan muutaman 

kuukauden välein ja ohjelma voi kestää jopa 2 vuotta.  

Mitään näitä osa-alueita ei pelkkä Sensomoottori opettajan kurssi tai käsikirjan 

seuraaminen täytä.  

Varhaista kehitystä varmistavan harjoittelun taustasta 

 

Vastasyntyneen vauvan lihaskoordinaatiota ohjaavat suurelta osin ns. varhaiset 

refleksit tai heijasteet (tai reaktiot, primitiivirefleksit). Jos refleksien muuntumisprosessi 

ei toteudu n. ensimmäisen elinvuoden aikana, on mahdollista, että ne eivät vaimene 



 

Kopiointi kielletty.                                              Sensomoottori verkkokurssin materiaalia 

 

63 

(inhiboidu). Tuolloin osa ns. myöhäis- tai aikuisreflekseistäkään ei pääse kehittymään 

kunnolla, eli muuntumisprosessi jää keskeneräiseksi. 

 

Varhaisen kehityksen varmistavassa harjoittelussa käymme läpi tärkeimmät vauvan 

kehitysvaiheet n. 0-12 kk:n kehityskaudella, jota kutsuttiin myös sensomotoriseksi 

kehityskaudeksi (Paget). Harjoittelu varmistaa refleksimuuntumista ja lievissä 

tapauksissa se voi jopa korjata kehityksen viivettä. Tämä ohjelma toteutetaan 

loogisena etenemänä, aloittaen tasapainoharjoituksista ja ensimmäisistä varhaisen 

kehityksen harjoituksista (kukka, nosto jota seuraa teräsmies harjoitukset) jatkaen 

lantioharjoitusten kautta papukaijaan josta edetään ristikkäisharjoituksiin. Sitä 

seuraavat silmien, käsien, sormien, jalkojen, kehon koordinaatiokyvyn sekä loogisen 

päättelykyvyn vaativammat harjoitukset. Harjoitusten suunnittelufilosofia on sellainen, 

että ensin laitetaan perusasiat kuntoon, jonka jälkeen voidaan edetä vasta 

vaativammalle tasolle.  

 

Osa harjoituksista etenee päällekkäisesti, jolloin aikajanaa seuraamalla nähdään 

kunkin harjoituksen toteutusaika. Aikajana on viikkoina, jolloin yksi viikko on lyhin 

ohjelmassa näytetty aikajakso( --- ). Kuukausi on esitetty seuraavasti:( --- ---:--- --- ). 

Kunkin tehtävän harjoituksen kohdalla etenee yhtenäinen viiva _________ kuvaten 

harjoittelun ajallista pituutta.  

 

Jos aloitatte varhaiskehityksen varmantavan harjoittelun koulussa / päiväkodissa, 

tulee se toteuttaa alusta loppuun ohjeen järjestyksessä säännöllisenä päivittäisenä 

harjoitteluna. Päivittäinen harjoittelu koulussa on tärkeää, koska lapsi on 

koulussa/PK:ssa 5 päivää viikossa, jolloin harjoitteluintensiteetti = 71% (2 päivää jää 

viikonlopun takia siis harjoittelematta). Jos koulussa tehdäänkin harjoittelua vain esim. 

4 päivänä viikossa, on se 57% mahdollisesta maksimista (7 päivästä), tai 3 päivänä 

kouluharjoittelua => harjoitteluintensiteetti vain 43% maksimista.  Nyt ymmärrät 

varmasti päivittäisen harjoittelun tarpeellisuuden! 

 

Sensomoottori – ohjelman aikaetenemä on ajateltu tehtäväksi yhden lukuvuoden 

aikana, ja koko ohjelman toteutus sopii siis hyvin syyslukukaudesta kevääseen, mutta 

ohjelman voi aloittaa toki muulloinkin. Ohjelman toteutuskaavioon on aikajana merkitty 

kahdella tavalla, toisessa rivissä 1. kk … 2.kk jne. ja toisessa rivissä lueteltu 



 

Kopiointi kielletty.                                              Sensomoottori verkkokurssin materiaalia 

 

64 

lukukauden kuukaudet syyskuusta toukokuuhun. Jos etenet syksystä kevääseen, sopii 

kuukausien seuraaminen sinulle. Jos aloitat ohjelman kesken lukukauden, seuraa 

kuukausien numerojärjestystä, joka kertoo sinulle kuinka monta kuukautta ohjelmaa 

on tehty, tai monesko kuukausi on menossa.  

 

Selvästi apua ja tukea tarvitsevien lasten kanssa olisi lapsen edun mukaista tehdä 

koulussa toteutettavaa ohjelmaa viikonloppuina myös kotona (vanhempien 

avustamana). Tätä varten opettajan kannattaa tavata vanhemmat erillisessä 

palaverissa, ja esitellä ohjelma ja sen tavoitteet ja pyytää heidän apuaan. 

Verkkokurssin materiaalisivulla on Sensomoottori-ohjelmasta myös tiedote 

vanhemmille.  

 

Jos lapsi on sairas – vie lääkäriin 

Perusperiaate on se, että jos havaitaan lapsen kehittyvän muita hitaammin, on lapsen 

terveystilanne tutkittava aina ensin lääkärin toimesta. Hitaaseen kehittymiseen voi olla 

myös lääketieteellisiä selityksiä, jotka on tutkittava. Lääkärin tutkimus tarvitaan aina, 

jos jokin aistitoiminnan häiriö tai vajaatoiminta ilmaantuu yllättäen tai nopeassa 

tahdissa. On ehdottomasti kyettävä erottelemaan ns. kehitykselliset aistitoimintojen 

ongelmat ja perinteisillä lääketieteenmenetelmillä hoidettavissa olevat häiriöt, 

tulehdukset ja sairaudet, ja siihen tarvitaan ammattilaista. Toisaalta myös lääkärien 

tulisi tunnistaa ei-lääketieteelliset kehitykselliset poikkeamat ja kannustaa vanhempia 

tekemään aktiivisesti työtä niiden lieventymiseksi. Ongelma on se, että monet lääkärit 

eivät tunne terapeuttisten menetelmien laajoja hoitomahdollisuuksia. 

  

 

Jos diagnoosi – käytä ammattilaista 

Jos lapsella on diagnosoitu neurologinen poikkeama, vamma tai erityspiirre, 

suosittelen vanhemmille aina ammatillisesti pätevän terapeutin puoleen kääntymistä ja 

yksilöllisesti suunniteltua toteutettavaa terapiaa. Sensomotoriseen tutkimukseen tai 

kehitysviiveiden tunnistamiseen ja hoitamiseen erityiskoulutuksen saanut terapeutti on 

esimerkiksi SMT / NDT (SMT =Sensomotoriikan Terapeutti, NDT=Neuro 

Developmental Therapist). Ammattilainen terapeutti osaa ja pystyy tutkimaan lapsen 

aistijärjestelmän, ja pystyy mahdollisesti määrittelemään sen kehitysvaiheen, missä 

kehitys on alkanut viivästymään tai mitä osa-alueita on kehittynyt heikosti. Sen jälkeen 
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hän suunnittelee lapselle yksilöllisen ohjelman jota seurataan kontrollein. Olemme 

kouluttaneet Suomeen useita terapeutteja jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea. 

Sensomoottori.com sivuilla löytyy koulutettujen terapeuttien yhteystietoja ja Hinnasto 

sivulla osaavan terapeutin kotikäynti-tuotteen tietoja.  

 

Kysymys: Onko sensomotoriikan terapeutin tutkimus samanlainen kuin 

Sensomoottorin testit?  

Vastaus: Sensomotorisen koulutuksen saanut terapeutti tutkii samoja osa-alueita, 

mutta huomattavasti tarkemmin. Tämä kirja esittelee vain yhden testin, tasapainotestin 

sekä kielellisiä arvioita. Ammattilainen terapeutti tekee yli 40 neurologista testiä, sekä 

tutkienaudiometrisellä tutkimuksella kuulon, silmien toiminnan, tasapinon, refleksit, 

aisti-integraation ja arvioi anamneesin (kehityksen historian) perusteella testien 

tuloksia. Tämän jälkeen hän suunnittelee lapselle yksilöllisen, ongelman alkusyihin 

kohdistuvan intensiivisesti toteutettavan harjoitussuunnitelman, jonka vaikuttavuutta 

seurataan säännöllisin väliajoin tehtävillä kontrollitutkimuksilla. Hoitoaika on 

tapauksesta riippuen yleensä n. 9kk -11/2 vuotta. Jos lapsi viedään ajoissa terapiaan, 

säästetään tärkeitä tulevia vuosia lapsen kehityksessä ja varmistetaan lapsen paras 

mahdollinen kuntoutus. 

 

Kirjallisuusviitteitä: 

(1)Goddard, S.A Teacher´s Window Into the Child´s Mind, Fern Ridge Press, 1996 

(2)Furth,H.G &Wachs,H.Thinking Goes to School, Oxford University Press,    Inc, 
NY,    1975 

 

 

 

OSA III Testaus- ja seurantamenetelmiä  
 

Lasten kehityksen dokumentointi 

 

Ennen harjoittelun alkua suosittelemme muutamien testien tekemistä. Olemme 

liittäneet käsikirjaan ja verkkokurssiin kehittämämme arviointi- ja seurantalomakkeet, 

joita voidaan käyttää lasten kehityksen seuraamiseen. Kyselylomake on 

yksilökohtainen alku- ja seurantalomake (varhaisen kehityksen arviointi), jota 

täytetään esim. koulun alettua syksyllä ja keväällä esim. toukokuussa, kun harjoittelua 
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on tehty edellinen lukuvuosi. PK ja alakouluikäisten seurantalomakkeet  löytyvät 

opettajan verkkokurssin materiaalien lataussivulta: 

 

https://www.sensomoottori.com/kurssin-materiaaleja  

 

Verkkokurssissa on ladattavissa myös yksityiskohtaisempikin kehitys- ja 

analyysilomake, joka on tarkoituksenmukainen yhden tai muutaman lapsen kehityksen 

seurantaan (tarkempi => työläämpi täyttää). Se soveltuu myös kaikenikäisten 

ohjelman seurantaan, koska siinä on 6 kpl ”tyhjiä” ominaisuuksien ruutuja, joihin 

täytetään kullekin yksilölle seurattavia yksilöllisiä ominaisuuksia, taitoja tai seikkoja.  

 

On tärkeää dokumentoida toiminta ja lasten lähtötilanne ja edistyminen: mitä on tehty 

ja mitä sillä on saatu aikaiseksi. Näin toiminnasta muodostuu hallittu kokonaisuus ja 

se on dokumentoitua ammattimaista toimintaa. Seurantalomaketta voi käyttää myös 

vanhempien tapaamisten yhteydessä lapsen koulunkäyntiä ja kehitystä arvioitaessa. 

Myös muu hoitotaho jossakin myöhemmässä vaiheessa saattaa hyötyä näistä 

seurantalomakkeista. 

 

Käyttämämme testit ja kysymykset selvittävät kehon hallintaa ja erilaisia taitoja ja 

ominaisuuksia. Nämä ovat pääsääntöisesti juuri niitä osa-alueita, joissa havaitaan 

puutteita tilanteissa, joissa varhainen kehitys tai joidenkin aistien kehitys tai aisti-

integraatio on epätäydellistä. Testaus ja alkuraportointi jakaantuvat seuraaviin osa-

alueisiin: 

1. Tasapinoaisti  

2. Kysymyksiä, joilla arvioidaan muutamien varhaisten refleksien mahdollisia 

jäänteitä 

3. Fyysisiä ominaisuuksia ja taitoja 

Tasapainotesti 

 

Tasapainotestissä lapselle aiheutetaan hieman epävakaa tilanne ja seurataan 

muutaman sekunnin ajan kuinka hyvin lapsi pysyy paikallaan. Jos hän alkaa heilua tai 

levittää kätensä saadakseen tasapainolleen tukea ilmasta tai ottaa vaikka lopulta 

sivuaskeleen, kertoo se, että jokin häiritsee lapsen tasapainonhallintaa. Se voi olla 
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kehittymätön tasapainojärjestelmä tai jokin muu syy (esim. varhaisten refleksien 

häirintä). Tämä testi ei kerro syytä, mutta näyttää seuraukset. Testi on hieman 

erilainen eri-ikäisille, nuoremmille helpompi. 

 

Tasapainotestit: 

 

Päiväkoti-ikäiset:  

Aloitusasento: Seistään paikallaan, jalat ovat nilkoista yhdessä, kiinni toisissaan.  

Tehtävä: 

1)Seisotaan silmät auki paikallaan, kädet roikkuen rentoina sivuilla. Aika 5 sekuntia.  

2) Sama asento, mutta nyt silmät kiinni. Aika 5 sekuntia. 

 

Havainnoidaan tasapainoa:  

Mittausasteikko: Ei ongelmia=0, Heiluu hieman=1, Lieviä vaikeuksia=2, Selvästi 

ongelmia=3, Suuria ongelmia, ottaa sivuaskeleen, ei pysty tekemään=4 

 

Peruskoululaiset:  

Aloitusasento: Seisotaan paikallaan yhdellä jalalla, kädet roikkuen rentoina sivuilla 10 

sekuntia. Ensin silmät auki ja sitten sama silmät kiinni.  

Havainnoidaan tasapainoa:  

Mittausasteikko: Ei ongelmia=0, Heiluu hieman=1, Lieviä vaikeuksia=2, Selvästi 

ongelmia=3, Suuria ongelmia, ottaa sivuaskeleen, ei pysty tekemään=4 

 

Yläasteikäiset ja aikuiset:  

Aloitusasento: Seisotaan paikallaan kädet roikkuen rentoina sivuilla, yhdellä jalalla 

seisten 20 sekuntia. Silmät auki ja silmät kiinni. Havainnoidaan tasapainoa:  

Mittausasteikko: Ei ongelmia=0, Heiluu hieman=1, Lieviä vaikeuksia=2, Selvästi 

ongelmia=3, Suuria ongelmia, ottaa sivuaskeleen, ei pysty tekemään=4 
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Arvioita varhaisen kehityskauden refleksimuuntumisprosessin 
toteutumisesta 

 

Seuraavat kysymykset käsittelevät arvioita pelästysreaktion jäänteestä 

(MORO refleksi) 

 

Taustaa kysymyksille: Moro-refleksi on vauva-ajan varhainen pelästysrefleksi, joka 

aiheuttaa myöhemmin erilaisia ongelmia, kuten jännitystä, aistiherkkyyksiä sekä 

oppimisen ja keskittymisen ongelmia. Seuraavassa sanallisessa arvioinnissa on 

koottu moro-lapsille tyypillisiä ominaisuuksia, joiden avulla voidaan päätellä, onko 

lapsella yhä jäljellä tätä primitiivirefleksin vaikutusta. 

 

Olemuksellisia viitteitä MORO-refleksijäänteestä: 

1. Onko lapsi poikkeuksellisen arka ja jännittynyt, varsinkin uusissa tilanteissa? 

2. Muutostilanteet erityisen vaikeita, pitää valmistella huolella muutostilanteisiin? 

3. Selviä aistiherkkyyksiä, yliherkkä kuulo, yliherkkä pintatuntoaisti, yliherkkä haju 

tai makuaisti, valoarkuutta, suurentuneet pupillit 

4. Vaimentunut kipuaisti, ei reagoi helposti esim. korvatulehduksiin tai kipua 

aiheuttaviin kolhuihin? 

5. Koululaiset: Jännittää kokeissa hyvin paljon, koetilanteet epäonnistuvat 

säännöllisesti, vaikka lapsi on lukenut ja on osannut kotona koealueen? 

 

Pisteytys: Ei lainkaan näitä ominaisuuksia =0, Hieman näitä ominaisuuksia = 1 

 Vastaa jonkin verran kuvausta=2, Vastaa melko paljon kuvausta, =3 

Kaikki kohdat kuvaavat lasta=4 

 

Arvio niskaheijaste ATNR:n refleksijäänteistä  

 

Taustaa kysymyksille: ATNR-refleksi on vauva-ajan varhainen niskaheijaste, joka 

aiheuttaa myöhemmin erilaisia ongelmia, kuten niskan ja käsien jännitteitä. Se on 

taustalla usein oppimisen ja keskittymisen ongelmissa. Seuraavassa sanallisessa 

arvioinnissa on koottu ATNR-lapsille tyypillisiä ominaisuuksia, joiden avulla voidaan 

päätellä, onko lapsella yhä jäljellä tätä primitiivirefleksin vaikutusta. 



 

Kopiointi kielletty.                                              Sensomoottori verkkokurssin materiaalia 

 

69 

 

Olemuksellisia viitteitä ATNR:stä:  

 

1. Puristava kynäote, poikkeava kynäote (ei normaali kevyt 3-pisteote vaan 

esim. nyrkkimäinen tai muu poikkeava kynäote). 

2. Käsiala ikäistään kehittymättömämpi, käsiala suurikokoista, kirjaimet 

erikokoisia, rivit ajelehtivat (ei suoria), kirjoitus taipuu ylöspäin tai paperi 

asetetaan hyvin vinoon  

3. Käsien käyttö jännitteitä esim. askarrellessa 

 
Pisteytys: Ei lainkaan näitä ominaisuuksia =0, Hieman näitä ominaisuuksia = 1 

Vastaa jonkin verran kuvausta=2, Vastaa melko paljon kuvausta, =3 

Kaikki kohdat kuvaavat lasta=4 

 
 
Arvio niskaheijaste STNR:n refleksijäänteistä 

 

Taustaa kysymyksille: STNR-refleksi on vauva-ajan varhainen niskaheijaste, joka 

aiheuttaa myöhemmin erilaisia ongelmia, kuten jännitteitä käsissä ja jaloissa, joka 

havaitaan esim. lapsen ollessa istuma-asennossa. STNR havaitaan usein liittyvän 

monenlaisiin oppimisen ja keskittymisen ongelmiin.  

 

Seuraavassa sanallisessa arvioinnissa on koottu STNR-lapsille tyypillisiä 

ominaisuuksia, joiden avulla voidaan päätellä, onko lapsella yhä jäljellä tätä 

primitiivirefleksin vaikutusta. 

 

Olemuksellisia viitteitä STNR:stä:  

1. Vaikea istua paikallaan, on kuin olisi muurahaisia housuissa 

2. Pitää vaihtaa usein asentoa istuessaan 

3. Valuu helposti ns. makaavaan istuma-asentoon 

4. Istuu usein jalkojensa päällä tai ns. lootusasennossa 

5. Heiluttaa jalkojaan vastatessaan opettajan esittämiin kysymyksiin  

6. Lukee mieluummin läksyt makuullaan kuin istuma-asennossa 
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Pisteytys: Ei lainkaan näitä ominaisuuksia =0, Hieman näitä ominaisuuksia = 1 

Vastaa jonkin verran kuvausta=2, Vastaa melko paljon kuvausta, =3 

Kaikki kohdat kuvaavat lasta=4 

 
 

TLR –refleksijäänteen vaikutuksista 

 

Taustaa kysymyksille: TLR-refleksi on vauva-ajan varhainen primitiivirefleksi, joka 

aiheuttaa myöhemmin erilaisia ongelmia, kuten tasapaino-ongelmia ja kehon 

koordinaatio-ongelmia. TLR havaitaan usein liittyvän monenlaisiin oppimisen ja 

keskittymisen ongelmiin.  

 

Seuraavassa sanallisessa arvioinnissa on koottu TLR-refleksin vaikutusten tyypillisiä 

käytännönominaisuuksia, joiden avulla voidaan päätellä, onko lapsella yhä jäljellä tätä 

primitiivirefleksin vaikutusta. 

 

Olemuksellisia viitteitä TLR:stä:  

1. Heikko ryhti, eteenpäin kumara ryhti, niska eteenpäin työntyvässä asennossa 

2. Istuma-asento pöydän päälle kumartuva, makaava kirjoitus- tai lukuasento 

(vaikka ei vikaa silmissä, näkee normaalisti lukuetäisyydeltä)  

 
Pisteytys: Ei lainkaan näitä ominaisuuksia =0, Hieman näitä ominaisuuksia = 1 

Vastaa jonkin verran kuvausta=2, Vastaa melko paljon kuvausta, =3 

Kaikki kohdat kuvaavat lasta=4 

 
 
Arvio suun alueen refleksijäänteistä 

 

Taustaa kysymyksille: Vastasyntyneellä moni refleksi vaikuttaa suun alueella sekä 

käsien ja suun välillä on vahva refleksiyhteys. Seuraavassa sanallisessa arvioinnissa 

on koottu suun alueen refleksien (hakurefleksi, imemisrefleksi, käsi-suu refleksi) 

vaikutusten tyypillisiä käytännönominaisuuksia, joiden avulla voidaan päätellä, onko 

lapsella yhä jäljellä näitä primitiivirefleksien vaikutuksia. 

 

Olemuksellisia viitteitä suun alueen refleksijäänteistä: 
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1. Suu liikkuu lapsen piirtäessä/kirjoittaessa 

2. Lapsi imeskelee jatkuvasti tavaroita, peukaloaan, kynää, paidan kaulusta … 

3. Suun motoriikka puutteellista, puhe- ja artikulaatiovaikeuksia, joita on vaikea 

hoitaa esim. puheterapialla 

4. Sottaa syödessään, kuolaa  

5. Nielemisvaikeuksia, ruokailu ei suju 

 

 

Pisteytys: Ei lainkaan näitä ominaisuuksia =0, Hieman näitä ominaisuuksia = 1 

Vastaa jonkin verran kuvausta=2, Vastaa melko paljon kuvausta, =3 

Kaikki kohdat kuvaavat lasta=4 

 

Kuulonerottelun arviointi 

 
Taustaa kysymyksille: Kuulonerottelun ongelmat aiheuttavat helposti kielellisiä 

ongelmia, pojille jopa helpommin kuin tytöille, ja kielelliset ongelmat siirtyvät helposti 

kommunikoinnin ja/tai lukemisen ja kirjoittamisen ongelmiksi, varsinkin pojilla. 

Toisaalta tyttöjen ongelmat tulisi myös havaita, vaikka ne eivät näykkää niin selvästi. 

Kun pojat eivät opi lukemaan kunnolla, joka yleensä havaitaan selvästi ja jopa ehkä 

diagnosoidaankin vaikka lukihäiriöksi, niin vastaavasti tytöt vain välttelevät lukemista, 

vaikka periaatteessa osaavatkin. Tämä tyttöjen lukemisen välttely pitää siis osata 

havaita, koska hänen ongelmansa johtavat usein myöhemmin toisenlaisiin ongelmiin, 

esimerkiksi joko jatko-opintojen välttelyyn tai ammatillisten opintojen keskeytykseen. 

 

Seuraavassa sanallisessa arvioinnissa on koottu kuulonerottelun ongelmien 

vaikutusten tyypillisiä käytännönominaisuuksia, joiden avulla voidaan päätellä, onko 

lapsella näitä ongelmia: 

 

1. Ymmärtää usein väärin kysymykset, kyselee usein ”MITÄ” 

2. Ei kuule oikein ja siksi ääntää sanat tai äänteet väärin 

3. Ei lausu joitakin äänteitä, samat äänteet muuntuvat usein toisiksi 

4. Viivästynyt puheen kehitys  

5. Heikko muisti, ns. kapea-alainen lyhytmuisti 
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6. Hidas lukija, lukivaikeuksia 

7. Tyttö: Ei lue mielellään kirjoja  

8. Muistaako lukemaansa? 

 

Lapsen kehityksen arviointilomake 

 

Verkkokurssin materiaalisivulla on ladattavissa 2 PDF-arviointilomaketta, toinen PK-

ikäisille ja toinen koululaisille. Näihin kootaan edellä mainittujen testien ja 

varhaiskehitystä arvioivien kysymysten vastaukset. Lomakkeen avulla voidaan seurata 

lapsen kehitystä harjoittelun edetessä. Lomakkeessa on tilaa neljälle arvioinnille, 

esimerkiksi syksyllä, keväällä, seuraavana syksynä ja taas keväällä tehdyille 

arvioinnille.  

 

Muista laittaa arvioinnin päivämäärä yläsarakkeeseen, jolloin lomake on erinomainen 

lapsen kehityksen seurantaraportti. 

 

Jos koulussasi tai kunnassasi on käytössä jokin muu arviointimenetelmä, voit toki 

käyttää myös sitä. Tässä esitetty lomake voi sitten täydentää sitä.  

 

Käytännön kokemuksia ja vinkkejä harjoitteluun 

 
 
Harjoittelua voidaan tehdä kotona yhden lapsen kanssa, pienryhmän, luokan 

tai vaikka koko alakoulun 

yhteisenä 

aamujumppana, kuten 

kuvassa alla tapahtuu.  

 

Joissakin kouluissa 

kokoonnutaan aamulla 

liikuntasaliin, jossakin 

koulussa koulun 

käytävälle. Kuvassa 
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olevan koulun ala- 

luokkien yhteinen käytävä on niin leveä, että siihen mahtuu yli 100 lasta 

aamuharjoituksiin.  

 

Jos harjoittelua toteutetaan suurissa ryhmissä, kuten oheisessa kuvassa 

tehdään, harjoituksen vetäjä tarvitsee avukseen useita opettajia, jotka 

korjaavat lasten virheelliset suoritukset välittömästi. Yhden lapsen 

virheellinen suoritus nimittäin kopioituu nopeasti lasten katsoessa mallia 

enemmän lähimmästä lapsesta kuin harjoituksen vetäjästä. Harjoittelun 

liikkeet tulee harjoitella ensin omassa luokassa täysin oikeiksi, jotta 

ryhmäharjoittelu käytävällä olisi tarkoituksenmukaista ja sujuisi hyvin.   

 

Käytännössä joka koulussa tulisi olla ainakin yksi opettaja, joka on käynyt 

Sensomoottori-lähikoulutuksen ja hänellä pitäisi olla sekä Sensomoottori 

käsikirja ja DVD-levy. Loput opettaja voivat opiskella ohjelman 

verkkokoulutuksena oppiakseen ohjelman syvällisemmin. Silloin laaja vaikka 

koko koulun mittainen yhteisharjoittelu sujuu. Olimme Ruotsissa 

tutustumassa erääseen erityiskouluun, missä lapset asuivat koulun 

yhteydessä koko lukuvuoden. Siellä jokainen opettaja oli harjaannuttanut 

lapset tekemään oikein harjoittelua ja aamulla kaikki kerääntyivät 

jumppasaliin missä harjoitukset tehtiin yhdessä. Tämä onnistuu vain siis, jos 

koko opettajakunta osaa ohjata harjoittelua. 

 

 

Tiedota vanhempia harjoittelusta 

 

Vanhempien on hyvä tietää, että lasten aisteja harjaannutetaan ja että 

harjoittelu varmentaa lasten varhaiskehityksen kaavan toteutumista. Jotkut 

lapset käyvät erilaisissa terapioissa ja/tai ovat lääkärin hoidossa, ja 

hoitotahojen on hyvä tietää koulussa tapahtuvasta lapsen fyysisestä 

harjoittelusta.  

 

Materiaalisivulta löytyy valmis tiedote, mitä voi käyttää esim. lukukauden 

alussa. 
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Helpompi päiväkodissa 

Käytännössä on havaittu, että päiväkodin arki on strukturoidumpaa kuin koulun 

päivärytmi, joten tämäntyyppinen päivittäin tehtävä harjoittelu on varsin helppo 

lisätä päiväkodin rutiineihin. Kuten erään päiväkodin johtaja sanoi minulle: ”se on 

viitsimisestä kiinni”.  Päiväkodissa voidaan siirtymätilanteissa mennä kontaten, 

ryömien, tai vaikkapa kierien, matkanvarrella voi olla tasapainotreenipaikka tai 

muita harjoituspysäkkejä.  

 

 

Päiväkoti-ikäiset eivät luonnollisesti voi toteuttaa kaikkia ohjelman vaikeimpia 

harjoituksia, mutta alkupään harjoituksia ja joskus soveltaen kylläkin. Niihin voi 

liittää laululeikkejä ja tarinoita, jolloin niistä tulee osa satua.  

 

Espoossa päiväkodin opettaja teki mukavat papukaija - hahmot eri 

harjoituksista, ja kukin lapsi sai vuoropäivinä vetää korista kortin, jolla arvottiin 

sen päivän Papukaijatreenien harjoitusten tekemisen vuorojärjestys. Pahviset 

hahmot löytyvät Sensomoottori mapista. 

 

Koulussa harjoittelu sujuu hyvin alakoululaisilla, joille voidaan lukea harjoittelun 

aikana satuja tai tarinoita. Voit ottaa jonkun mielenkiintoisen kirjan 

jatkokertomukseksi, jota jatkat aina harjoittelun aikana.  

 

Jos teet harjoittelun luokallesi 1-luokalla, ja luokalle tulee seuraavana vuonna (2. 

luokalle siis) uusia oppilaita, joille on hankala järjestää erillistä harjoittelutuokiota, 

voi saman ohjelman tehdä koko ryhmälle uudestaan. Kokemuksen mukaan 

ryhmän tilanne paranee vain entisestään.  

 

Vantaalla 5-luokkalaiset eivät halunneet enää tehdä ryhmässä, vaan opettaja 

käänsi luokan pianon siten, että opettaja näki pianon taakse, mutta muu luokka 

ei sinne nähnyt. Pianon takana harjoitteli aina yksi oppilaspari kerrallaan. 
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Opettaja pystyi siis valvomaan harjoituksen, mutta muut oppilaat eivät, ja 

lukukausi mentiin näin harjoitellen. 

 

Eritystarpeiden ja erilaisten diagnoosien huomioonottaminen 

Harjoittelu kehitysvammaisen kanssa 
 

Kehitysvammainen ei useinkaan pysty itse toteuttamaan liikkeitä oikein, joten 

avustajan tulee auttaa käsien ja jalkojen liikkeiden kanssa. Kokemuksemme mukaan 

kehitysvammaiset saattavat hyötyä paljonkin harjoittelusta, joten heidän kanssaan 

kannattaa nähdä se ylimääräinen vaiva. Jos lapsella on vain lievä kehitysvamma, ja 

hänellä ei ole vakituista avustajaa ja havaitset, että hän ei kuitenkaan suoriudu 

harjoituksista yksin. Tuolloin harjoittelu ei ehkä tehoa kunnolla. Järjestä hänelle 

harjoittelun ajaksi avustaja, vaikka 15 minuutiksi ”lainaksi”.  

 

Neurologinen sairaus ja sensomotorinen harjoittelu 
 

Jos lapsella on jokin neurologinen sairaus, epilepsia tai muu sairaus, pyydä 

vanhempia keskustelemaan hoitavan lääkärin kanssa, saako lapsi olla mukana 

harjoittelussa. Kokemuksemme mukaan harjoittelusta ei ole ollut haittaa esim. 

epilepsiaa sairastaville. Harjoittelu tehostaa aistien toimintaa ja saattaa jopa laskea 

neuraalia stressiä, joten vaikutus voi olla lapsen sairauteen jopa hyvinkin positiivinen.  

 

Hahmottamisen ongelmat  
 

Oppimisvaikeuksiin ja keskittymisen vaikeuksiin liittyy usein sekä visuaalisen 

hahmottamisen että kuulonerottelun ongelmat. Lapsi ei erottele tarkoin, mitä sanotaan 

ja sarjamuisti on puutteellinen. Hän ei ymmärrä välttämättä mitä sanottiin tai ei muista 

useita peräkkäin annettuja ohjeita. Myös näkemällä oppiminen voi olla puutteellista. 

Anna ohjeet lyhyinä ja selkeinä lauseina, opeta liikkeet pienissä pätkissä ja tee liikkeet 

mukana malliksi.  
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ADHD-lasten erityishaasteet 
 

Liikkeen tekeminen hitaasti, kuten useissa Sensomoottori liikkeissä pyydetään, on 

aivoille haastava tehtävä. Juuri siihen itse asiassa pyritäänkin ja tätä ilmiötä käytetään 

hyväksi harjoituksissa, ja näin lyhyestä terapiahetkestä saadaan paras mahdollinen 

tulos.  

 

Jos lapsen on vaikea keskittyä koulutyöskentelyyn, sama koskee myös 

sensomotorista harjoittelua ja varsinkin vaatimusta tehdä liikkeet hitaasti. Hän saattaa 

tehdä liikkeet hyvin nopeasti, jolloin niiden liikkeet automatisoituvat helposti ja niiden 

terapeuttinen teho heikkenee. Pyydä lasta tekemään liike esimerkiksi puolta 

hitaammin, jolloin hän ehkä hidastaa hieman. Sitten taas puolta hitaammin jne. 

 

Jos luokassa (esim. Sanna) tekee liikkeen oikein ja hitaasti, sano ADHD-lapselle, että 

”osaatko tehdä liikkeen kuten Sanna”. ADHD-lapsi voi haluta olla ainakin yhtä hyvä 

kuin Sanna ellei ”parempikin”, ja yrittää hidastaa tekemistään. Usealla ADHD-lapsella 

liikkumisen nopeus on itse asiassa liikkumisen edellytys, ja hidas liikkuminen ja 

tekeminen on tavattoman vaikeaa. Näin pienikin liikkeen hidastaminen voi olla hänelle 

vaativa prosessi, joka etenee sitten pikkuhiljaa kohti hitaampaa suorittamista.  

 

Maahanmuuttajat ja eri uskontojen tuomat haasteet 
 

Joissakin etnisissä ryhmissä tytöt pukeutuvat aina pitkään hameeseen. Tämä saattaa 

vaikeuttaa joidenkin liikkeiden tekemistä. Tytöillä on usein pitkien hameiden alla 

normaalit suorat housut (farkut esim.), joten liikkeet eivät kuitenkaan paljasta mitään 

hävettävää. Toinen vaikeus on se, että luokka saattaa hajota pitkin koulupäivää eri 

uskontojen ja äidinkielten tunneille, jolloin onkin hankala löytää yhteistä aikaa 

harjoitteluun. Tee itsellesi selkeä lukujärjestys ennakkoon, milloin luokka on 

kokonaisena kasassa ja milloin voidaan harjoitella, ja harjoittelu siis mieluimmin 

päivittäin!  
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Kokeneen opettajan käytännönvinkkejä: 
 

Päivi Tuominen on luokanopettaja, joka on toteuttanut sensomotorista harjoittelua jo 

lähes 20 vuoden ajan. Hänen kokemuksistaan on kirjoitettu mm. Opettajalehdessä 

2008 numerossa 44-45, s. 44-45 (ilmestymispäivä 31.10.2008).  

 

 

Seuraavassa hänen vinkkejään ja käytännönhavaintojaan Sensomoottori-harjoittelun 

tiimoilta:  

 

”Olen tehnyt Sensomoottori – ohjelmaa samalle lapsiryhmälle määrätietoisesti 

jopa 2 vuotta, ensimmäisen ja toisen kouluvuoden. Näinkin pitkäjänteisen 

ohjelman toteuttaminen ei aina ole helppoa, varsinkin kun uutuudenviehätys 

katoaa jossakin vaiheessa ja osa oppilaista alkaa valittaa kyllästymistään 

ääneen. Ja äänekkäimmin valittavat ne, jotka jumppaamista eniten tarvitsivat. 

Tämä varmasti siksi, että heille motoriset liikkeet ja liikesarjat ovat usein 

vaikeita, motorinen koordinaatio ei pelaa ja lihaksen ovat heikot.  

 

 



 

Kopiointi kielletty.                                              Sensomoottori verkkokurssin materiaalia 

 

78 

Motivoidu hyvin 

 

Niinpä opettajan on tärkeää olla tietoinen siitä, mitä tekee ja miksi. Jos lähtee 

sillä asenteella, että pidetään kivoja jumppatuokioita, niin homma lopahtaa aika 

nopeasti. Opettaja saattaa kokea jumpan vetämisen turhauttavaksi, kun osa 

oppilaista ei halua tai jaksa tehdä harjoituksia ja yrittää laistaa niistä. Tulee 

monenlaista kiirettä ja pitää ehtiä opettamaan ja tekemään sitä ja tätä.  Jollei 

itsellään ole vahvaa motivaatiota (selkeää syytä) jumpata Sensomoottori - 

ohjelmaa, niin tuskin tulee tehneeksi säännöllisesti. Kyse on siis siitä, mihin 

kohtaan töiden tärkeysjärjestyksessä jumpan laittaa. 

 

Mieti, mihin lapsi tarvitsee jumppaa. Itse ajattelen niin, että jumppaamalla 

opitaan opiskelutaitoja: keskittymistä, näkemistä, kuuntelemista, 

ajattelemista, hahmottamista, motivoitumista (kun huomaa, että oppii ja 

osaa, niin innostuu opettelemaan lisää). Nämä taidot ovat yhtä keskeisiä 

tulevien opiskeluvuosien aikana kuin luku-, kirjoitus- tai laskutaito. Tai itse 

asiassa ne ovat oppimisen edellytyksiä!  

 

Mihin opettaja tarvitsee jumppaa? Se on se mielikuva, että mihin 

jumppaamalla päästään! Itselläni se on 1 – 2 vuoden kuluttua, kun voin välillä 

istuskella keinutuolissa ja luokka työskentelee hyvin. Oppilaiden arvosanat 

paranevat ja he itsekin ovat tyytyväisiä koulunkäyntiinsä. Luokka on 

myös sosiaalisesti sellainen, että siellä on kaikilla kiva olla. 

 

Kannattaa pitää mieli avoinna. Aina ei voi tietää, kenen kohdalla jumppa 

vaikuttaa. Jollekulle ei ehkä vaikuta juuri mitenkään, jollekulle toiselle ihan eri 

tavalla kuin olisi odottanut. Kannattaa olla sellainen katsotaan mitä tapahtuu - 

asenne. Perinteinen koneajattelu (syötetään liikkeet sisään ja tuloksena tulee 

automaattisesti parempaa keskittymistä, osaamista jne.) ei tässä(kään) toimi. 

Pikemminkin tähän sopii jonkinlainen luonto-ajattelu: kylvetään siemeniä ja 

jäädään odottamaan, miten ne kasvavat. Siinä on myös tämän homman 

mielenkiinto.  
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Kuinka jumpataan 

 

Tästä sitten lähtee se kuinka kunkin kanssa jumpataan.  Perusohjelmahan on 

sinänsä varsin selkeä, johon kuuluu liikkeet ja niiden tekojärjestys. Mutta lapset 

ovat kovin erilaisia ja eri päivinä koko luokkakin voi olla hyvin erilainen. Jos joku 

liike tai harjoitus ei toimi, niin voi kokeilla jotain muuta, aina löytyy jotain mikä 

onnistuu. Eli ei siis ole mitään vakio-ohjeita, että tällaisen lapsen kohdalla tee 

näin ja tuollaisen kanssa tee noin. Aika paljo kannattaa luottaa omaan 

intuitioonsa silloinkin kun se on vastoin ”ohjeita”. 

 

Sitten vielä muutamia yleisiä seikkoja, jota olen havainnut vuosien varrella: 

 

Koko porukka: 

 

- harjoittelu kannattaa motivoida asiapitoisesti ja tarinoin. Lapset ovat 

kiinnostuneita omista aivoistaan. Toimivaksi osoittautunut lähestymistapa on 

verrata aivoja tietokoneeseen (melkein kaikilla on jokin kokemus siitä, kun pelit 

eivät toimikaan). Jumppaaminen on siis koneen huoltoa. Tarinoita taas voi 

kertoa esim. entisistä oppilaista, kuinka jumppa on auttanut, tai tulevaisuuden 

visioita, millaista on kun osaa jotain 

- liikkeitä kannattaa elävöittää liittämällä niihin erilaisia mielikuvia ja tarinoita 

(tehdään iloisesti, nolosti, päättäväisesti, kuin keijukainen, kuin presidentti jne.) 

- osaan liikkeistä voi liittää koulutehtäviä (päässälaskuja, kertotauluja, ulkoa 

opeteltavia litanioita yms.) 

 

Ylivilkkaat lapset: 

 

- eivät jaksa keskittyä tekemiseen, tekevät huitelemalla nopeasti (jumppa on 

nopeuskisa), eivät tykkää tehdä, kun lihaskoordinaatio puuttuu jne. 

- pitää olla selkeät raamit ja jämäkkä: jumpasta ei pääse laistamaan, apua saa 

jos tarvitsee, mutta vasemman käden suorituksia ei hyväksytä (tietenkin pitää 

katsoa, mihin lapsi oikeasti pystyy, oikeitten liikkeitten oppiminen voi kestää 

viikkoja, jopa kuukausia, silloin pitää vain kärsivällisesti ohjata) 
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- voi olla hyvä, että ainakin aluksi näitä ylivilkkaita lapsia ohjaa ihan kahden 

kesken tai pienessä ryhmässä (perusliikkeet 2 -3 minuuttia tunnin jälkeen). 

Isossa ryhmässä nämä lapset riehaantuvat helposti tai keskittyvät pääasiassa 

kaverien tekemisiin. Heillä on myös usein huonompi itsetunto, jota ei paranna 

se, että tällaiset yksinkertaisetkin liikkeet voivat olla vaikeita. Heiltä ei suju se, 

mikä toisille näyttää olevan helppoa. 

- tällöin kannattaa keskittyä itse liikkeeseen ja sen tekemiseen, tarinat ja muu 

sälä vievät nämä tyypit helposti mennessään, ja itse liikkeet unohtuvat. 

Kannattaa koko ajan ohjata myös sanoin 

- voi tehdä liikettä itsekin, lapsi tekee peilikuvana 

- mieluummin 1 – 2 liikettä (muutama minuutti) kerrallaan ja useaan otteeseen 

päivän mittaan, kuin 10 -15 minuutin yhtämittainen jumppatuokio, joka voi olla 

liikaa ylivilkkaalle lapselle, ja kun ei jaksa keskittyä, riehaantuu 

 

Motoriset vaikeudet: 

 

- tämä koskee myös ylivilkkaita lapsia, koska heillä on usein motorisia 

vaikeuksia, varsinkin hienomotoriikassa ja lihaskoordinaatiossa. Paradoksista 

kyllä, he voivat olla hyvinkin urheilullisia ja liikunnallisia, mutta kun jotain pitää 

tehdä hitaasti ja koordinoidusti, niin se on yllättävän vaikeaa 

- liikkeet kannattaa opettaa pienissä osissa, yksinkertaisina, helppoina paloina: 

ensin vaikka pelkät kädet, sitten pelkkä pää, sitten kädet ja pää yhdessä, sitten 

pelkät jalat, sitten jalat ja kädet yhdessä, sitten vasta jalat-kädet-pää. Kuhunkin 

vaiheeseen tarpeeksi aikaa. Yhden liikkeen ”kasaaminen” voi vaatia viikkoja. 

- lasta täytyy joskus ohjata kädestä ja jalasta kiinni pitäen. Jos lapsi ei itse tee 

mitään vaan heittäytyy tässä veteläksi, niin häntä voi innostaa tekemään liikettä 

vastustamisen kautta: ohjata liikettä niin, että lapsen täytyy työntää opettajan 

/ohjaajan kättä tai jotain kädessä pitämää esinettä poispäin. Tällä voi myös 

ohjata liikkeen nopeutta. 

- paikka ja asento, missä liike tehdään: lapsi voi tarvita tukea, alusta ei saa olla 

liukas jne. 

- vaikka opettaja itse tekeekin liikkeitä muille malliksi, niin kieli ja sanat vielä 

mukaan 
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- joskus lapsen lihakset ovat niin heikot, että lapsi ei jaksa kannatella itseään 

missään asennossa. Silloin täytyy miettiä tukia ja/tai aloittaa hyvin pienestä ja 

helposta liikkeestä 

- se, että lapsi oppii ja jaksaa tehdä liikkeen itse ja oikein, voi viedä kuukausia. 

Välillä voi tehdä jotain muuta ja sitten ehkä vuoden kuluttua palata samaan: nyt 

sujuu paremmin. Mutta tarvitaan ehkä vieläkin vuosi, ennen kuin liike on ok. 

(Tällöin on kyse ehkä jo aika vaikeasta dyspraksiasta) 

- millä motivoit lasta jaksamaan jumppaa: oppii paremmin ja helpommin, jää 

enemmän aikaa leikkimiseen ja kaverien kanssa olemiseen, saa kehuja ja 

kiitosta isältä ja äidiltä jne. Mikä motivoi kutakin lasta jatkamaan? 

 

Tässä olivat nyt ne yleisimmät haasteet, joita luokissa kohtaa. Ja näitä on 

nykyään aika paljon.  

 

Kehitysvammaiset 

 

Jos luokassa on esim. kehitysvammaisia, heillä on yleensä oma avustaja, joka 

voi auttaa harjoittelussa. Omaa kokemusta tästä minulla ei ole, mutta voisin 

kuvitella, että ensin pitäisi avustajan aika pitkään liikutella lasta, että tämä saisi 

kehonkuvan liikkeestä. Sitten voisi kokeilla vastustamisen kautta. 

 

Eri uskonnot, vieraat kulttuurit 

 

En ole kokenut, että mikään uskonto tai kansalaisuus vaikuttaisi, ainakaan jos 

harjoittelun aloittaa tarpeeksi pienenä. Muslimityttöjen pitkät kaavut voivat 

vaikeuttaa kukka-liikettä. Pikkutytöillä ei ole mitään ongelmaa nostaa kaapuaan 

vähän ylemmäs, onhan heillä farkut tai toppahousut siellä alla. ” 
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Lopuksi huomioitava  

 

Kaikki lapset eivät kuitenkaan hyödy tarpeeksi Sensomoottori-ohjelman 

harjoituksista. Tilastollisesti jokaisessa päiväkotiryhmässä ja jokaisessa 

luokassa  n. 20-25  % oppilaista kärsii lievistä ja  n. 3 -5 % vaikeista oppimis- 

ja/tai hahmotus- tai keskittymishäiriöistä.  

 

Jos lapsella on selviä auditiivisia ongelmia, eli hän ei kuule oikein, ei 

ymmärrä ohjeita, matemaattiset sanalliset tehtävät tuottavat vaikeuksia, hän 

lukee erittäin hitaasti, on lukihäiriö ja/tai ei muista lukemaansa tai 

kuulemaansa ja prosessoi muutenkin hitaasti kuulemaansa tai hänellä on 

yliherkkä kuulo tai puhe ja äänihäiriöitä, tulisi hänet tutkia lähemmin 

esimerkiksi sensomotorisessa keskuksessa. Auditiivinen tutkimus voidaan 

tehdä myös kotona kannettavan audiometrin avulla (kotikäynti). 

 

Jos lapsella on vakavia ongelmia, diagnoosi tai hän on muuten hyvin ”vaikea 

tapaus”, hän tarvitsee todennäköisesti erityistutkimuksia ja kontrollitutki-

muksilla varmistettua kuntoutusta. Kääntykää silloin osaavan ammattilaisen 

puoleen.  

 

Verkkosivuilla sensomoottori.com – lisätietoja – terapeutteja   

https://www.sensomoottori.com/terapeutteja  

löytyy  siis osaavien ja koulutettujen terapeuttien yhteystietoja.  

 

Samoin sensomoottori.com –  sivulla 

https://www.sensomoottori.com/copy-of-hinnasto  

on esitetty kotikäynti-tuote, missä koulutettu terapeutti tulee kotiin 

tekemään tutkimukset ja auditiivinen tutkimus voidaan tehdä myös kotona 

kannettavan audiometrin avulla. Kotikäynti on usein hyvä vaihtoehto, jolloin 

lasta ei tarvitse viedä vastaanotolle, joka jo sellaisenaan on monelle lapselle 

jännitystä ja stressiä lisäävä seikka. Kotona tutkimukset sujuvat helpommin 

ja terapeutti tapaa lapsen lähipiirin, mikä edesauttaa terapian 

pitkäkestoisessa toteuttamisessa.  
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Jos lapsi inhoaa korkeita paikkoja, ei aja mielellään pyörällä ja kaatuilee ja 

loukkaa itseään helposti, voi lapsi tarvita tasapainoaistin kuntoutusta. 

Sensomoottorin tasapainoharjoitukset ovat erinomainen analyyttisesti 

suunniteltu tasapainoaistia harjaannuttava ja kehittävä ohjelma. Samasta 

ohjelmasta hyötyvät myös vanhemmatkin harjoittelijat! 

 

 

Sensomoottori harjoittelu on tarkoitettu lievien oppimis- ja 

keskittymisvaikeuksien hoitamiseksi. Kokemuksen mukaan vaikeat oppimis- 

ja hahmotushäiriöt kuntoutuvat harvoin ilman ammattilaisen suunnittelemaa 

ja kontrolloimaa ohjelmaa.  Siksi niihin tulisi puuttua mahdollisimman 

varhain, mielellään jo alaluokilla, jolloin luki- ja muistiongelmat yleensä jo 

huomataan. Jokainen hukattu vuosi koulussa heikentää lapsen tietopohjaa, 

jonka varaan tulevat kouluvuodet osaksi kuitenkin rakentuvat. Lisäksi lapsen 

herkkä itsetunnon kehitys saattaa vaarantua ja hän saattaa alkaa pitää 

itseään tyhmänä ja menettää oppimisen motivaationsa. Seurauksena voi olla 

masennusta, käytöshäiriöitä ja epäsosiaalista käyttäytymistä.  

 

Hyödyllisiä yhteystietoja 

 

Sensomoottorin Internet kotisivut:      www.sensomoottori.fi  

 

Sensomotorinen kuntoutus: 

Suur-Helsingin Sensomotorinen Keskus     www.thalamusoy.com 

                        

Olemme kouluttaneet useita terapeutteja tekemään sensomotorista 

kuntoutusta. Heidän yhteystietonsa löytyvät:    

https://www.sensomoottori.com/terapeutteja  

 


