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Alkusanat aluksi
Miksi lapsi ei opi? Tämä ahdistava kysymys askarruttaa vanhempia ja huolestuttaa lapsen

lähipiiriä.  Tätä  kysytään  päiväkodeissa,  kouluissa,  opettajanhuoneissa  ja  rehtorin

kansliassa,  kouluterveydenhuollon  vastaanotolla,  neuvolassa  ja  erikoislääkärin

vastaanotolla. Sitä miettivät eri alojen terapeutit ja kuntoutusalan ammattilaiset. 

Oppimis- ja keskittymisvaikeuksista ilmiönä on julkaistu lukuisia kirjoja, ja Internetistä on

saatavilla  tuhansia  artikkeleita  aiheesta,  mutta  kokonaiskäsityksen  saaminen  tästä

pirstoutuneesta materiaalista on vaikeaa, ellei lähes mahdotonta. Siksi olen koonnut tähän

kirjaan nimenomaan n. 20 vuoden terapiakokemuksemme perusteella niitä keskeisempiä

seikkoja,  joita  olemme  käytännössä  havainneet  olevan  oppimisen  ja  keskittymisen

vaikeuksien taustalla. 

Käytännön  harjoitusmenetelmistä  on  kirjoitettu  vielä  vähemmän.  Siksi  teimme erillisen

oppaan, nimeltä Sensomoottori® Sensomotorisen harjoittelun käsikirjan. Sensomoottori®-

harjoituskirjan harjoitukset ja hoito-ohjelmat on suunniteltu korjaamaan lieviä kehityksellisiä

ongelmia  varhaiskehityksen,  tasapainon,  silmien  lihashallinnan,  motoriikan,  aisti-

integraation ja aistien eriytymisen alueilla. Lisäksi siinä painotetaan loogisen harjoittelun

tärkeyttä. Jos haluat, voit tilata erikseen Sensomoottori®-oppaan, yhteystiedot ovat kirjan

lopussa.  Olen  opettanut  Suomessa  vuosien  varrella  yli  1000  opettajaa  käyttämään

Sensomoottori®  ohjelmaa,  ja  se  on  käytössä  useissa  suomalaisissa  päiväkodeissa  ja

kouluissa.  Jos  opettaja  on  toteuttanut  ohjelmaa  ohjeiden  mukaisesti,  niin  yleensä  on

havaittu  selkeää  kehitystä  luokissa:  koululuokat  ovat  rauhoittuneet  ja  heikommin

suoriutuneet  oppilaat  ovat  ottaneet  kiinni  paremmin  menestyviä  tovereitaan.  Lasten

keskittymisen  ja  oppimiskyvyn  kehityksen  lisäksi  opettajan  työperäinen  stressi  on

vähentynyt.  Esittelen  Sensomoottori®-ohjelman  laajemmin  kirjan  lopussa.  Nyt

Sensomoottorista on julkaistu  myös verkkokurssiversio,  missä Internetin  välityksellä  voi

opiskella  teorian  ja  käytännönharjoitukset.  Verkkokurssi  löytyy  osoitteesta

sensomoottori.com    

Toimin  n.  20  vuotta  Nina  Alopaeuksen  johtamassa  Suur-Helsingin  Sensomotorisessa

keskuksessa,  jonka  aikana  siellä  on  käynyt  yli  1200  perhettä,  vauvaikäisiä,  päiväkoti-

ikäisiä, esikouluikäisiä, kouluikäisiä, teini-ikäisiä sekä aikuisia. Nuorin asiakkaamme oli 9

kk:n ikäinen vauva sekä vanhin 76-vuotias. Myös useimmat vammaisryhmät ovat olleet
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hyvin edustettuna tässä joukossa.  Yhteistä suurimmalle osalle asiakkaistamme on ollut

se, että heillä on ollut enemmän kuin yksi kehityksen osa-alue heikosti kehittynyt tai jotkin

aistit toimivat epätyydyttävällä tavalla. Hyvin harvoin heillä on siis vain yhdellä osa-alueella

ongelmia.  Tämä kertoo aivojen  tehokkaasta  kompensointikyvystä.  Mutta,  kun ongelmia

esiintyy  useilla  osa-alueilla,  ei  ole  enää  ”tukijalkaa”,  minkä  varassa  toteuttaa

hahmottamista  ja  prosessointia,  jolloin  seuraa  helposti  erilaisia  käytännön  ongelmia  ja

ahdistusta. Lapsilla silmiinpistävää on yleensä oppimisen ja keskittymisen vaikeudet, kun

aikuisilla ongelmat siirtyvät iän karttuessa oppimis- ja keskittymisvaikeuksien lisäksi yhä

enemmän vuorovaikutuksen ja psyykkisten ongelmien monenkirjaville alueille.

Kysymys ”Miksi  lapsi  ei  opi?”, ja siihen vastauksien pohdinta on tämän kirja ”punainen

lanka”.  Joskus  uppoudun  aiheeseen  hyvinkin  syvällisesti,  käyttäen  lääketieteen  ja

anatomian termistöä. Tästä johtuen teksti voi olla paikoitellen jopa vaikeaselkoista, mutta

juuri tietoa olet etsimässä, joten päätin, että en karsi mitään pois. 

Tämä  kirja  on  tarkoitettu  aivan  tavallisille  ihmisille,  joilla  on  huoli  lasten  kasvusta  ja

kehityksestä.  Kokemusperäinen  ja  syventävä  tieto  hyödyttää  myös  opettajia,  hoito-  ja

terapia-alan  ammattilaisia  ja  opiskelijoita,  jotka  haluavat  tutustua  oppimisvaikeuksien

taustalla havaittuihin seikkoihin. Kirjan lopussa on lista käsitteistä ja niiden selitykset.
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Historiaa

Jos ajassa mennään taaksepäin muutama sata vuotta,  niin  ns.  maalaisyhteiskunnassa

oppimisvaikeuksilla  ei  ollut  yhtä  suuri  syrjäyttävä  vaikutus  kuin  nykyisin.  Jokaiselle

fyysisesti terveelle yksilölle löytyi yleensä jokin käytännönläheinen työ, johon hän soveltui,

ja  jossa  hän  oli  osaava  ja  arvostettu.  Lukutaidon  vaatimus  ei  ollut  yleensä  keskeinen

työtään oppivalle, ja yleisin opetusmuoto olikin ns. työssä oppiminen, ensin harjoittelijana

ja  apulaisena  ja  lopulta  vaikka  mestarina.  Lukemisen  ja  matematiikan  vaatimuksen

kasvaessa  havaittiin,  että  kaikki  eivät  oppineet  lukemaan  yhtä  hyvin.  Koulussa  lapset

jaettiin  helposti  niihin,  jotka olivat  fiksuja ja  oppivat  heti,  tavallisiin  lapsiin  jotka oppivat

hitaammin,  mutta  oppivat  lopulta  kun  tarpeeksi  opetettiin,  ja  ”tyhmiin”,  jotka  siis  eivät

oppineet normaalilasten tavoin. Pikku hiljaa muunlaisetkin modernimmat diagnoosit tulivat

käyttöön.

Englantilainen lääkäri W.P. Morgan pohti jo n. 100 vuotta sitten ”Miksi normaalisti kuulevat

lapset eivät ymmärrä kuulemaansa” ja Samuel T. Orton kirjoitti 1937 Yhdysvalloissa, että

lukemisen vaikeus johtuu kehitysviiveestä,  joka estää kielellisen hemisfääridominanssin

kehittymisen.  Tässä  hän  olikin  osin  aivan  oikeassa,  mutta  se  on  voitu  todentaa

terapiamenetelmien  kehittyessä  ja  modernien  aivokuvastamismenetelmien  kehittyessä

vasta  n.  70  vuotta  myöhemmin.  (Tässä  kirjassa  aiheesta  lisää  auditiivisessa  osassa,

vasenkorvaisuus.)

Varhainen  yleisesti  käytössä  ollut  oppimisvaikeuden  nimitys  Suomessa  oli  esimerkiksi

”sanasokeus”,  joka nykyisin vastaa lähinnä termiä:  lukihäiriö.  Nimitys kuvaakin varsin

hyvin  usein  keskeisintä  oppimisvaikeuden  ilmenemismuotoa,  eli  lukemisen  vaikeutta,

mutta  keskittymisen  ongelmaa  se  ei  kuvannut.  Lääkärit  alkoivat  käyttää  sittemmin

nimikettä  MBD (Minimal  Brain  Dysfunction  =  vähäinen  aivotoiminnan  häiriö,  jolla  oli

orgaaninen  tausta).  Tämän  diagnoosin  oireina  oli  motorinen  kömpelyys,  erityiset

oppimisvaikeudet,  hahmottamishäiriöt,  keskittymisvaikeudet,  epäoleellisten  ärsykkeiden

seulomiskyvyn häiriöt ja hyperkinesia. Lukemisen ongelmasta käytetään myös nimikettä

dysleksia tai spesifi oppimisvaikeus (specific learning disability) tai Suomessa yleisesti

käytetty  ongelmaa  hyvin  kuvaava  nimike  lukemis-  ja  kirjoitusvaikeus. Lyytinen

määrittelee luku- ja kirjoitushäiriön ongelmaa seuraavasti: 
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”Spesifillä  lukemis-  ja  kirjoittamisvaikeuksilla  tarkoitetaan tavallisesti  sellaisia  vaikeuksia

lukemaan  ja/tai  kirjoittamaan  oppimisessa,  joita  lapsella  esiintyy  tavanomaiseen

kouluopetukseen osallistumisesta ja suhteellisen hyvästä yleisestä älyllisestä kehityksestä

huolimatta.” (viite 1, s. 151)

Jos kyseessä on keskittymisen tai paikallaan pysymisen vaikeus voi nimike olla vaikka

tarkkaavaisuushäiriö  (TH)  tai ylivilkkaushäiriö.  Nykyisin  käytetään  laajalti

Yhdysvalloissa  käytössä  olevaan  lähinnä  oireita  kuvaavaan  kirjainlyhenteeseen  ADD

(Attention Deficit Disorder) = valppauden häiriö siten, että epäoleellisen seulontakyky jää

vajavaiseksi tai ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) = sama kuin edellä mutta

mukana  myös  ylivilkkautta.  Kyseisen  keskittymishäiriöisen  oppimiskyky  on  usein  myös

heikentynyt. Jos oppimisvaikeuteen ei kuulu kielelliset ongelmat, saatetaan käyttää termiä

NLD (Non Language Learning Disability).

Yleensä  kielellisiä  ongelmia  esiintyy  useimmilla  oppimisvaikeustapauksilla,  ja  lopuilla

ongelma keskittyy enemmän keskittymisen ja/tai motorisen hallinnan alueille. 

Opettajat  viestittävät  kursseillamme,  että  nämä  ongelmat  ovat  selvästi  lisääntyneet

vuosikymmenten  aikana.  Eivätkä  ainoastaan  oppimisongelmat  ole  lisääntyneet  vaan

yleinen  levottomuus,  jonka  vaikutuksesta  myös  luokalla  olevien  muiden  ns.  tavallisten

lasten  on  vaikeampaa  keskittyä  opettajan  opetukseen.  Tämä  onkin  luonnollista,  sillä

opettajalla  menee  tuolloin  paljon  aikaa  ja  huomiota  heikommin  oppivien  lasten

opettamiseen,  mikä  ei  voi  olla  vaikuttamatta  koko  luokan  oppimistuloksiin.  Herääkin

kysymys,  mikä tai mitkä seikat nyky-yhteiskunnassamme vaikuttavat lapsiin tavalla, että

heidän kehityksensä häiriintyy aiheuttaen näitä keskittymisen vaikeuksia. Palataan tähän

aiheeseen vielä myöhemmin.
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Oppimisvaikeudet

Oppimis-  ja  keskittymisvaikeudet  ovat  yllättävän  yleisiä.  Julkisuudessa  käydyssä

keskustelussa  ilmenee,  että  ns.  normaaliväestöllä  (joilla  oppimisvaikeus  ei  johdu

vammasta  tai  sairaudesta),  oppimisen  vaikeuksista  kärsii  sen  lievemmissä

ilmenemismuodoissa  jopa  n.  20  %  väestöstä.  Suomessa  se  on  n.  miljoona  ihmistä.

Lääketieteellisissä julkaisuissa on mainittu arvo 8-15 %, joilla on erityinen oppimisvaikeus.

Lukivaikeutta 6-11%:lla, laskemisen vaikeutta 3-6%:lla, tarkkaavaisuuden häiriötä 7%:lla,

laaja-alaisempia kielellisiä vaikeuksia  n. 3 %:lla ja motorisia vaikeuksia 2-5%. 

Apulaisylilääkäri  Ismo  Ilveskoski  ja  Arja  Voutilainen,  LKT,  on  kirjoittanut  aiheesta:

”Oppimisvaikeuksien yleisyydestä on määritelmien erilaisuuden takia kirjavaa tietoa. Noin

8–15  %:lla  väestöstä  on  erityinen  oppimisvaikeus  eli  suoriutuminen  jonkin  alueen

oppimistaidoissa on 1–2 SD (tai  vähintään 2 v)  alle  saman ikäisten tason ja  kyseisen

henkilön  älykkyyden  ennustaman  tason.  Lukihäiriöitä  esiintyy  6–11  %:lla,

laskemisvaikeuksia 3–6 %:lla, tarkkaavuushäiriötä noin 7 %:lla, laaja-alaisempia kielellisiä

vaikeuksia  noin  3  %:lla  ja  motorista  vaikeutta  2–5  %:lla  (Ahonen  ja  Lyytinen  1998,

Sandberg  1998).  Opettajille  suunnatuilla  kyselyillä  saadaan  yleensä  suuremmat  luvut.

Oppimisvaikeuksia  todetaan  useammin  pojilla  kuin  tytöillä,  mikä  voi  johtua  myös

häiritsevän  käyttäytymisen  yleisyydestä  (Beitchman  ja  Young  1997)”. (ARJA

VOUTILAINEN,  LKT,  apulaisylilääkäri  ISMO  ILVESKOSKI,  LT,  erikoislääkäri,  HYKS:n

lasten ja nuorten sairaala, PL 280, 00029 HUS)

Vakavista vaikeuksista kärsii onneksi siis ”vain” muutama prosentti väestöstä. Keskeisin

ongelma mielestäni onkin tuo lievien oppimisvaikeuksien valtava määrä, joka heikentää

aivan  liian  monien  lasten  koulunkäynnin  tuloksia  ja  rajoittaa  heidän

valinnanmahdollisuuksiaan mm. jatkokoulutuksen suhteen. Kyse on siis aivan tavallisista

fiksuista lapsista, joilla oppiminen vain on jostakin syystä vaikeaa. Nämä lapset eivät usein

ole  diagnosoitu,  eivätkä  he  saa  mitään  ammatillista  apua.  Kysykääpä  opettajilta.  He

kertovat  kaikki  samaa  tarinaa:  jokainen  ikäluokka  tuntuu  olevan  edellistä  heikompi

keskittymään oppimistilanteessa, luokat ovat levottomia ja oppiminen on hankalaa hyvin,

hyvin monilla. 
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Miten oppimisvaikeudet ilmenevät?

Ensin  oppimisvaikeudet  todennäköisesti  näkyvät  kielellisellä  alueella.  Alle  kouluikäisillä

puheen kehityksen ongelmat ennustavat jo tulevaa. Seuraavaksi lukemaan ja kirjoittamaan

oppiminen antaa viitteitä oppimisvaikeuksista. Alakoulun ensimmäisillä luokilla on yleensä

jo useita oppilaita, joiden on hyvin vaikea oppia lukemaan ja kirjoittamaan.  Toinen selvä

ilmenemismuoto  on  keskittymisen  alueella,  joka  heikentää  sitten  yleistä  oppimiskykyä.

Tähän  liittyy  usein  mm.  motorinen  levottomuus.  Heikko  kuulon  erottelukyky  ja  työläs

kuullun hahmottaminen sitten vielä lisää levottomuutta. Tuolloin lapsen on vaikea erottaa

luokan taustahälystä opettajan puhetta, jolloin hän väsyy nopeasti ja tulee levottomaksi.

Kolmas  vaikutusalue  on  välillisesti  ns.  normaalioppilaat.  Usean  oppilaan  rauhattomuus

heikentää  helposti  koko  luokan  oppimiskykyä,  ja  opettajalta  menee  paljon  aikaa  ja

energiaa levottomien lasten rauhoittamiseen ja opettamiseen. Tuolloin ns. normaalioppijat

kärsivät  opettajan  vähästä  huomiosta  ja  laadukkaan  perusopetukseen  häiriintymisestä.

Neljäs vaikutus on opettajien uupuminen.

Yläkoulussa useilla oppilailla on vaikeuksia pysyä opetuksen mukana, ja pyrittäessä jatko-

opiskeluun  tai  ammatilliseen  koulutukseen  nämä  lapset  jäävät  helposti  koulutuksen

ulkopuolelle tai eivät pääse haluaumalleen koulutuslinjalle tai alalle. Opiskelumotivaatio jää

tuolloin heikoksi ja opiskelujen keskeytymisriski  on suuri. Elämme muutenkin nyt  aikaa,

jolloin yhä useampi haluaa jatko-opiskelemaan suosituille opiskelualueille,  jolloin kilpailu

näistä paikoista on jatkuvasti kovempaa ja kovempaa.

Heikko itsetunto vaivaa

Yhteistä  kaikille  oppimisvaikeuksille  on  heikko  itsetunto,  joka  monesti  on  jo  esteenä

eteenpäin pyrkimiselle, miksi yrittää, kun ei kuitenkaan osaa tai onnistu. Yhteiskunnassa

tuntuu olevan suuri peruskoulutuksesta valmistuneiden toimettomien nuorten joukko, joilla

ei ole jatko-opiskelu- eikä työpaikkaa

Heikko keskittymiskyky ja hahmottamisen vaikeudet ei myöskään edistä työuraa.  Asiat

käsitetään usein ”väärin” tai puutteellisesti.  Ajan ja paikan hahmottaminen on vaikeaa ja

aikatauluissa  pysyminen  työlästä.  Heikko  itsetunto  ja  kielelliset  vaikeudet  (hitaus)

aiheuttaa helposti  tilanteita,  missä omien mielipiteiden esittäminen ei  onnistu tai hän ei
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pysty puolustamaan kantaansa tai ajatuksiaan. Näitä ihmisiä saatetaan pitää työpaikalla

ns. hankalina persoonina, heillä voi olla sosiaalisia ongelmia tai konflikteja työtoveriensa

kanssa. He vaihtavat usein työpaikkaa.

Neuvolasta,  päiväkodista yms.  on usein vaikea saada konkreettisia neuvoja tai  ohjeita,

kuinka  lasten  varhaiskehitystä  tai  oppimiskykyä  voitaisiin  parantaa.  Pelkkä  tutkimus  ja

diagnoosit tai kirjainlyhenteet (kehitysviive, NLD, ADD, ADHD..) eivät tilannetta juurikaan

paranna.  Kun vanhemmilta menee päivittäin jopa useita tunteja lasten kanssa läksyjen

tekemiseen,  ei  neuvo  ”pitää  auttaa  ja  tukea  lasta”  oikein  riitä.  Vanhemmat  ovat  siis

syystäkin  huolissaan  lastensa  koulumenestyksestä  ja  tulevaisuudesta.  Tämä  laaja

oppimisvaikeuksien  taustasyiden  tietämättömyys  ja  vanhempien  huoli  lastensa

menestyksestä yhä tiukentuvassa yhteiskunnassa on eräs keskeisin syy, miksi tämä kirja

on  kirjoitettu.  Luettuaan  tämän  kirja,  sekä  vanhemmat  voivat  vaatia  hoitotahoiltaan

laadukasta ja vaikuttavaa kuntoutusta!

Onko lääkkeistä apua?

Lääkeyritykset  haluavat  luonnollisesti  tälle houkuttelevalle markkinasegmentille.  Olisihan

siellä hyvä myyntipotentiaali kohderyhmälle, joka on useimmiten valmis satsaamaan myös

rahaa lastensa menestyksen puolesta. Ylivilkkaiden lasten ja aikuisten keskittymiskyvyn

parantamiseksi  on  kehitettykin  useita  lääkevalmisteita,  jotka  ovat  yleensä  ns.

amfetamiinijohdannaisia.  Nämä  lääkkeet  lisäävät  voimakkaasti  välittäjäainepitoisuuksia

aivojen  hermoyhteyksien  ns.  synapsisissa  yhteyksissä  (=viejä-  ja  tuojahermon

yhtymäkohdassa),  jolloin  aivojen  hermoviestintäkapasiteetti  paranee.  Aivoissa  on ikään

kuin  paksummat  johtimet  käytössä.  Tästä  syntyykin   paradoksi:  amfetamiini

(johdannaisineen)  aiheuttaa  normaali-ihmisessä  yliaktiivisuutta,  mutta  ylivilkkaat

rauhoittuvat. Tämä antaa siis viitettä siitä, että ylivilkkailla hermoyhteydet ovat jollakin lailla

joko  heikosti  hermottuneet  (niukat  synapsiset  yhteydet)  ja/tai  hermojen  organisointi  ja

väylät eivät ole kaikilta osin tarkoituksenmukaisesti organisoituneet. Kun hermoviestinnän

määrää  lisätään  lääkityksen  avulla,  kompensoi  se  tätä  synapsista  niukkuutta  ja/tai

organisoinnin  puutteita.  Joillekin  potilaille  nämä  lääkkeet  ovat  varmasti  hyvä,  ja  oikea

hoitokeino,  ainakin  aluksi.  Tuolloin  ADHD  diagnosoidut  ylivilkkaat  lapset  ja  aikuiset

rauhoittuvat  lääkityksen  avulla,  mutta  ongelma  palaa  jälleen  lääkkeen  vaikutuksen
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loputtua.  Monet  vanhemmat  raportoivat  myös  ns.  down-ilmiöstä,  joka on samanlainen,

kuin huumeiden käyttäjillä huumeannoksen vaikutuksen loputtua. Tuolloin saattaa ilmetä

masennusta ja ärtyisyyttä. 

Lääkehoito onkin varsin yleistä esimerkiksi USA:ssa. Opettajat väsyvät helposti vilkkaisiin

lapsiin, ja tuolloin on luonnollista, että opettajat vihjaavat tai jopa painostavat vanhempia

viemään  lapsensa  jollekin  lääkärille,  joka  määrää  lapsille  näitä  neurostimulanssien

reseptejä. 

Samoja lääkkeitä käytetään jo toki Suomessakin, mutta ei vielä niin laajamittaisesti kuin

Yhdysvalloissa. Lääkeyritykset kertovat yhteen ääneen, että tutkimusten mukaan niitä ei

voi  käyttää  huumeina.  Nuorten kanssa keskusteltuani  on käynyt  selväksi,  tämä tuntuu

olevan ns.  joustava tulkinta totuudesta.  Näitä lääkeaineita huumaavassa tarkoituksessa

käyttäneet nuoret sanovat, että kun ottaa useamman pillerin kerralla, niin johan ”kolisee”!

Nuoret  kertovat,  että  näitä  lääkkeitä  myydään  jo  katukaupassa,  sillä  nuoria  houkuttaa

myydä  omat  lääkkeensä,  ja  saada  näin  taskurahaa  siitä.  Samalla  he  syyllistyvät

ymmärtämättömyyttään ankarasti rangaistavaan huumausainekauppaan.

Kokemuksemme  mukaa  lääkehoitoa  täydentävän  ns.  lääkkeettömän  hoitomuodon,

neurofysiologisen  kuntoutuksen  (jonka  nimesimme  sensomotoriseksi  kuntoutukseksi

joskus -90 luvun alussa), lääkitystä voidaan kuntoutuksen edetessä ehkä vähentää tai siitä

voidaan  päästä  lopulta  kokonaan eroon.  Jos puhutaan pelkästään oppimisvaikeuksista

(dysleksia,  ADD, luku- ja kirjoittamisvaikeudet),  niin tämä sensomotorinen harjoittelu on

kokemuksemme mukaan ehdottomasti tehokkain ns. lääkkeetön vaihtoehto.  Terapiassa

aktivoidaan fyysisen kohdennetun harjoittelun avulla aistien toimintaa, jolloin hermostossa

viejä-  ja  tuojahermojen  synapsiset  yhteydet  vahvistuvat.  Samoin  aivojen  hermotuksen

organisoinnin  epätarkoituksenmukaisuuksiin  saatetaan  saada  korjausta  aikaiseksi.  Eli

sama vaikutus kuin lääkkeellä, mutta pysyvänä muutoksena, josta ei synny Down-ilmiötä.
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Milloin oppiminen on ”ongelma”? 

Elämme  jatkuvasti  lisääntyvän  tietomäärän  aikakautta.  Nykyisin  jo  koulunsa  aloittavat

tietävät luonnontieteistä todennäköisesti enemmän, kuin koulunsa päättäneet 100 vuotta

sitten.  Hyvä  oppimiskyky  onkin  viime  vuosikymmeninä  tullut  välttämättömäksi  suuren

tietomäärän  oppimiseksi  ja  käytäntöön  soveltamiseksi.  Vastaavasti  oppimisvaikeudet

saattavat  olla  eräs  vakavimmista  syrjäyttävistä  seikoista  yhteiskunnassamme.

Oppimisvaikeudet  aiheuttavat  helposti  alhaisempaa  koulutustasoa,  vaikeuksia  luoda

haluamaansa  työuraa  ja  ansiotasoa  jne.  Tästä  muodostuu  siis  laajempana  käsitteenä

oppimisen ongelmakenttä.

Milloin oppiminen on sitten ongelma? Kannatan itse väljää suhtautumista asiaan. Jos lapsi

ei pärjää opinnoissaan siihen panostetun työn ja ajan edellyttämällä tavalla tai jos muut

saavat  säännöllisesti  samalla  lukemisella  parempia  arvosanoja,  on jo  mahdollista,  että

lapsi  kärsii  oppimisvaikeuksista.  Luonnollisesti  esimerkiksi  jossain  aineissa  heikosti

rakentunut aikaisempi oppimispohja voi osaltaan selittää heikkoa menestystä yksittäisissä

aineissa  tai  kokeissa.  Jos  tilanne  tuntuu  olevan  samansuuntainen  useissa  aineissa,

vieraissa kielissä,  tai  kirjallisissa matematiikan tehtävissä on vaikeuksia,  mutta puhtaat

matemaattiset  tehtävät  ilman  kirjallisia  selityksiä  sujuvat  hyvin,  saattaa  lapsella  olla

kielellisiä vaikeuksia (ns. lukihäiriö). Jos hän on jatkuvasti keskittymiskyvytön, voi se häiritä

oppimistilannetta niin paljon, että lapsi ei muista oppimaansa, vaikka osaisikin esimerkiksi

lukea sujuvasti. Opettaja saattaa kertoa, että lapsi häiritsee koululuokassa ympäristöänsä

ja  vaikeuttaa  näin  muidenkin  oppimista.  Vanhempien  on  ehkä  vaikea  ymmärtää  tätä,

koska  lapsi  voi  olla  kotona  rauhallinen  ja  hyvin  keskittyvä.  Ongelma  voi  esiintyä

kapeammallakin  alueella,  esimerkiksi  pelkästään  matematiikan  oppimisen  alueella.

Lisäksi tilanteessa on usein selvä ristiriita: lapsi on fiksu ja normaalin älykäs, joillakin osa-

alueilla hän voi olla jopa poikkeuksellisen lahjakas tai nokkela, mutta oppimisen tulokset

eivät alkuunkaan vastaa vanhempien tuntemaa lapsen älykkyystasoa. 

Nämä oppimisen ongelman signaalit kätkeytyvät kuitenkin helposti arkielämän pyörteisiin,

saatamme helposti vain todeta lapsen olevan laiska, häntä ei kiinnosta lukeminen, hänellä

on valikoiva muisti,  valikoiva kuulo tai muita selityksiä.  Kuitenkin ongelma saattaa olla

todellinen.  Ei  ehkä  uskalleta  todeta,  että  lapsella  on oppimisvaikeuksia,  joka joidenkin

vanhempien mielestä saattaa kuulostaa jotakuinkin samalta, kuin että lapsi on ”tyhmä” kun
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ei  opi.  Ensiksi  on tärkeää todeta,  että harvoin  se on kiinni  ”tyhmyydestä”.  Toiseksi  on

muistettava,  että nämä samat tuntemukset  saattavat  olla  myös lapsen tai  nuoren oma

mielikuva  oppimisongelmistaan  ja  itsestään  (varsinkin  jos  lapsi  on  teini-ikäinen).  Hän

saattaa  pitää  itseään  tyhmänä,  kun  ei  opi.  Lisäksi  nuori  pelkää  toveripiirissään

leimautumista esim. heikkolahjaiseksi,  jälkeenjääneeksi tai vammaiseksi.  Ja tämä kaikki

heikentää helposti nuoren itsetuntoa!  

Meidän aikuisten on oltava valppaita ja seurattava lasten oppimistuloksia. Lisäksi meidän

tulee olla ymmärtäväisiä, sillä hidas lukeminen tai heikko suoriutuminen jossakin aineessa

ei  ehkä  johdukaan  siitä,  että  lapsi  ei  yritä  tarpeeksi.  Ehkäpä  hänen  aivonsa  eivät  ole

kypsyneet vielä tarpeeksi ja siksi hän ei kykene prosessoimaan vaadittua tehtävää, vaikka

lapsi muuten olisi kuinka fiksu tahansa. Tulette huomaamaan tätä kirjaa lukiessanne, että

yllättävän pienet  lapsen kehityksessä  havaittavat  ongelmat  tai  poikkeamat  jonkin  aistin

kypsymisessä saattavat aiheuttaa myöhemmin vaikeuksia oppimisen ja/tai keskittymisen

alueella.  Nämä  ”ongelmat”  saattavat  vaikuttaa  sitten  laaja-alaisesti  lapsen  kaikkeen

toimintaan,  valintoihin  ja  käyttäytymiseen,  psyykkiseen  tasapainoon  ja  pahimmassa

tapauksessa pilata hänen tulevaisuutensa.

Oppimisvaikeuksien oireita

Mutta mistä sitten voisi epäillä, onko lapsella oikeasti näitä kehityksellisiä poikkeamia tai

aistien  toiminnallisia  puutteita,  joista  saattaa  sitten  lopulta  kehittyä  näitä

oppimisvaikeuksia? Voihan lapseni oppimisvaikeus olla vain laiskuudesta johtuvaa. Tai jos

lapsen  motivaatio  koulunkäyntiin  on  hukassa,  mopon  laittaminen,  pelaaminen  tai

leikkiminen kavereiden kanssa tai  muu mukavampi tekeminen voittaa nimittäin helposti

tylsät koulutyöt. Seuraavassa olen listannut muutamia oppimis- tai keskittymisvaikeuksiin

usein liittyviä tyypillisiä oireita tai käyttäytymiseen liittyviä seikkoja, joiden taustalla saattaa

olla  sensomotorisen  perustan  heikkoutta.  Seuraavan  listan  oireet  johtuvat  yleensä

selkeästi fysiologisista seikoista, jotka eivät siis ole yhteydessä esim. motivaatioon.
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 lukemisen vaikeutta (kouluikäisillä), hidasta lukemista, ei huomaa omia virheitä,

ei lue mielellään (huomioi ikätaso)

 vaikeuksia sanallisissa matematiikan tehtävissä

 vaikeuksia oppia vieraita kieliä (heikko muisti)

 ei  kuule  ohjeita  oikein,  ymmärtää  annetut  ohjeet  väärin  ja  tarvitsee  ohjeiden

toistoa

 ei erota opettajan puhetta taustahälystä

 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 hyvin vaikeita

 esitelmän  tai  luennon  pito  luokalle  tai  yleisölle  voi  olla  erityisen  vaikeaa,

esiintymispelkoa

 huono itsetunto

 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

 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

 änkytys

 suun lihashallinta työlästä, ruoka valuu helposti suusta
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 laittaa  tavaroita  suuhunsa,  imeskelee  peukaloa,  vanttuja,  paidan  tai

takinkauluksia jne.

 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), käsien suoristuessa jalat

menevät koukkuun

 vaikea istua paikallaan

 huono käsiala ja käsi väsyy kirjoittaessa

 puristaa voimakkaasti kynää 

 erikoinen kynäote

 Istuu  usein  jalkojensa  päällä,  heiluttaa  jalkojaan  tehdessään  (vaikeita)

kotitehtäviä 

 keskittyessä kirjoittamaan tai kuuntelemaan ns. makaava istuma-asento

 viisarikellon logiikan oppiminen erittäin vaikeaa

 jatkuva selittämätön korkea stressitila

 yökastelua 

 toistuvia päänsärkyjä tai migreenioireita

Jokainen löytää varmasti tuosta listasta seikkoja, jotka tuntuvat jopa kiusallisen tutulta. Jos

useat  ylläluetellut  seikat  kuvaavat  lastasi,  ja  hänellä  on  konkreettisia  ongelmia

oppimisessa, keskittymisessä tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, niin kannattaa kysyä

esimerkiksi koulusta, onko heillä oppimisvaikeustestausta. 

Kuitenkin pitää muistaa seikka, joka on monelle ns. ammattilaisellekin outo asia, nimittäin

se, että tyttöjen oppimisen ongelmat ovat yleensä erilaisia  kuin poikien.   Tässä koulun

opettaja  saattaa  olla  hyvä  tietolähde,  koska  hän  voi  verrata  lastanne  (tyttöä)  muiden

saman ikäisten (tyttöjen) oppimis- tai keskittymiskykyyn. 
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Koulujen  erityisopettajat  tekevät  myös  testejä.  Psykologit  ja  neuropsykologit  sekä

lukivaikeuteen erikoistuneet kansalaisjärjestöt järjestävät testejä. On muistettava kuitenkin,

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

kertoo yleensä vain ongelman ilmenemismuodoista, ei syitä niihin. 

Toinen tärkeä seikka on ymmärtää, että koulujen psykologit eivät ole terapeutteja. Heidän

koulutuksensa ja toimenkuvansa on testata ja ryhmitellä lapset osaamisen, oppimiskyvyn

tai kehityksellisen tasonsa mukaisiin ryhmiin. Lapselle sopivan terapeutin löytyminen jää

vanhempien vastuulle ja usein myös maksettavaksi.

Jos epäilemme lapsellamme olevan oppimisen ja/tai keskittymisen ongelmia, on meidän

vanhempien oltava erityisen tahdikkaita ja varovaisia sanoissamme, jotta lapsen usein jo

heikentynyt  itsetunto  ei  häiriö-epäilyistämme  heikkenisi  vieläkin  enemmän.   Lapsi

todennäköisesti  tietää jo  oman oppimisen tilansa ja  vertailee  itseään jatkuvasti  muihin.

Asiasta  kannattaa  siksi  puhua  avoimesti  kertoen,  että  uuden  oppiminen  on  erityisen

monimutkainen tapahtumaketju ja että monilla lapsilla jokaisella luokalla on enemmän tai

vähemmän vaikeuksia pysyä kiivaassa oppimisen rytmissä. Oppimisen tehostamiseksi on

sitten  lisäopetusta,  erityisopetusta,  kouluavustajia  ja  joskus  tarvitaan  terapiaa,  joka  ei

tarkoita sitä, että lapsi olisi jotenkin ihmisenä muita huonompi tai erilaisempi. Hän saa vain

harjoituksia, jotka tehostavat aivojen toimintamekanismeja. Usein on lohduttavaa sanoa,

että  aivan  samanlaisilla  menetelmillä  urheilijatkin  tehostavat  aistejaan  pärjätäkseen

paremmin,  miksi  ei  sitten koululaisetkin.  Minulla  on tosiaan käynyt  useita tunnettujakin

urheilijoita,  joiden suoritustaso on parantunut merkittävästi aistiharjoittelun myötä. Saipa

eräs  hoitamani  urheilija  Suomessa  jopa  Olympiakultamitalin!  Myös  USA:n

avaruushallintovirasto  NASA  käyttää  samoja  menetelmiä  astronauttikokelaiden  aistien

harjaannuttamisessa. 

Jos alatte toteuttaa esimerkiksi Sensomoottori®-kehitystä edistävää aistiharjoitusohjelmaa

lapsen kanssa, selitä lapselle, että se harjoittaa aisteja toimimaan tehokkaammin, aivan

kuten silmälaseilla voidaan korjata näkemisen ongelmia, Sensomoottorin aistiharjoituksilla

tehostetaan aivojen toimintakykyä, ja aivo saa ikään kuin päivitetyn ohjelman. Ota myös

selvää, tekeekö joku koulupiirissänne sensomotorisia tutkimuksia tai onko teitä lähellä joku

ammatillisesti koulutettu terapeutti. Pohdi, varsinkin jos lapsen ongelmat ovat vähänkään

suurempia,  kannattaisiko  lapsi  viedä  ammattilaisen  tekemään  sensomotoriseen

tutkimukseen.  
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Nimikkeitä käytetään väärin. Nina Alopaeus toi nykymuotoisen laaja-alaisesti vaikuttavan

neurofysiologisen  sensomotorisen  kuntoutuksen  Suomeen  -90  luvun  alkupuoliskolla.

Sensomotorinen kuntoutus on ollut niin menestyksekäs ja tehokas hoitomuoto, että sanaa

sensomotoriikka on alettu käyttää myynninedistämisen tarkoituksessa monelle muullekin

toiminnalle  ja  harjoittelulle.  Tämä  on  täysin  tahallista  ja  vanhempia  tarkoituksella

hämäävää toimintaa.  Jotkut  terapeutit  ovat alkaneet  käyttää Sensomotorinen kuntoutus

-nimikettä  myös  hyvin  kapea-alaisten  terapioiden  markkinoinnissa.  Sensomotorinen

kuntoutus-nimikkeen  tulisi  kuitenkin  käsittää  laajakirjoisesti  1.  auditiivisen,  2.

tasapainoalueen,  3.  tuntoalueen,  4.  visuaalisen  alueen,  5.  varhaiskehityksen  kaavan

varmistamisen,  6.  kehon hermorakenteiden integroinnin  varmistamisen sekä 7.  logiikan

kehittämisen.  Onpa markkinoille  tullut  jopa  sensomotorinen seksuaaliterapiakin,  jolla  ei

varmasti ole mitään yhteyttä mihinkään esittelemääni sensomotoriseen harjoitteluun. 

Mistä oppimis- ja keskittymisvaikeudet voivat johtua?

Oppimisvaikeuksien syitä voidaan tarkastella esimerkiksi ulkoisina syinä ja sisäisinä syinä.

Siinä  ulkoiset syyt ovat mitkä tahansa kehon ulkopuolelta tulevat syyt,  mitkä häiritsevät

lapsen oppimis- / keskittymiskykyä, kuten esimerkiksi:

–  ongelmat  perhepiirissä  (avioerokriisit,  perheväkivalta,  jatkuva  riitely  kotona,  tai  muu

lapseen kohdistuva uhka tai väkivalta )

– koulukiusaaminen, jolloin lapsen energia menee kiusaamisen sietämiseen

– jokin muu ulkoinen seikka, joka stressaa tai häiritsee fyysisesti tai psyykkisesti lasta

Sisäiset  syyt oppimis-  ja  keskittymisvaikeuksiin:  Tuolloin  oppimisvaikeuksien  synty  voi

olla esimerkiksi ns. kehityksellinen (primary learning disabilities), jolla tarkoitetaan sitä, että

lapsen kehitys vauvasta nykyiseen ikäänsä ei ole jollakin tai joillakin osa-alueilla edennyt

täysin  valmiiksi  tai  ikätasoistaan  vastaavaksi.  Kehityksen  viivästymistä käytetään  usein

myös diagnooseissa. Tuolloin lääkäri saattaa päätellä tilanteen joko vain kehitysviiveeksi

tai lieväksi kehitysvammaksi tai kehitysviivästymäksi, jolla on oletettavasti neurolooginen

taustasyy.
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Oppimisvaikeudet  voivat  johtua  myös  jostakin  sairaudesta,  kehitysvammasta  tai

onnettomuudesta,  (secondary  learning  disabilities).   Ongelma  voi  syntyä  myös  näiden

kahden edellisen (kehitysviive+tauti,vamma) yhdistelmänä, jossa jokin sairaus tai vamma

pysäyttää  kehitystä  laajemminkin.  Tämä  ryhmä  on  kuitenkin  varsin  pieni  osa  koko

oppimishäiriöryhmää. 

Lisäksi  on  muistettava  lapsen  herkkä  psyykkinen  tasapaino,  jonka  häiriöt  aiheuttavat

helposti monenlaisia ongelmia myös oppimisen ja keskittymisen alueilla.

Oppimisvaikeudet  ovat  usein  monien  osasyiden  aikaansaamia  (sekä  ulkoisien,  että

sisäisten syiden) ja niitä on selitetty monin lähestymistavoin sekä niille on annettu lukuisia

nimityksiä.

Koska  oppimisvaikeudet  tuntuvan  esiintyvän  sukulinjoittain,  on  geneettisen  perimän

vaikutusta  pidetty  vahvana  osasyynä  ongelmaan.  Geenitutkimuksella  haetaan  tästäkin

ongelma-alueesta  selittävää  poikkeavaa  geeniä,  ja  alustavia  siihen  viittaavia

tutkimustuloksia on aiheesta jo saatu. 

Joissain  tapauksissa  oppimisvaikeuksien  voidaan  sanoa  johtuvan  poikkeavasta

aivotoiminnasta ja jopa lievästä aivovauriosta, joka on voinut syntyä esim. sikiöaikana tai

esimerkiksi vaikean synnytyksen aiheuttaman happivajeen aiheuttamana. Toisaalta esim.

synnytyksen  yhteydessä  tapahtuvat  lievät  aivovauriot  saattavat  korjaantua  aivojen

kehittymisen  seurauksena  nopeastikin,  eikä  jälkikäteen  voida  varmasti  määritellä  näitä

mahdollisia vaurioita ja johtuvatko myöhemmät oppimisvaikeudet niistä tai jostain muusta.

Kuitenkin  näillä  lapsilla  on  kliinisen  klinikkatyöskentelyyn  perustuvan  kokemuksemme

mukaan suurempi  riski  saada myöhemmin  mm.  oppimisen-  ja  keskittymisen  ongelmia.

Tämä saattaa johtua siitä, että juuri kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeä ensimmäinen

elinvuosi saattaa olla kehityksellisesti ja motorisesti ”puutteellinen”. Tarkoitan sillä sitä, että

tämän lievänkin vamman takia lapsen motorinen toiminta on vähäistä, lapsi ei ehkä ryömi

ja  konttaa  tai  muuten  ole  motorisesti  aktiivinen.  Tästä  seuraa  helposti  tilanne,  missä

aivojen hermointegraatio ja/tai refleksijärjestelmän muuntumisprosessi ei tapahdu oikea-

aikaisesti  ja  täydellisesti,  mistä  kokemuksemme mukaan  voi  seurata  mm.  oppimis-  ja

keskittymisvaikeuksia.  

Jos aivovaurio aiheuttaa selviä motorisia häiriöitä tai halvausoireita,  saatetaan ongelma

diagnosoida esim. CP (cerebral palsy), jolloin havaitaan selviä motorisia ongelmia. Lisäksi

on  olemassa  laaja  kirjo  erilaisia  kehitysvammaisuuden  nimikkeitä,  joilla  kaikilla  on
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mahdollista  esiintyä  vakaviakin  oppimisen  vaikeuksia.  Tämä  kirja  on  tarkoitettu

pääsääntöisesti  ns.  tavallisten  lasten  (ei  vammaisdiagnoosia)  kohderyhmälle,  ja  siksi

käsittelen tässä kirjassa vammaisten kuntoutusta vain lyhyesti. Sanottakoon kuitenkin, että

sensomotoriset harjoitukset soveltuvat erittäin hyvin myös vammaisdiagnoosilapsiin, mutta

näissä  tapauksissa  suosittelen  aina  kääntymistä  sensomotorisen  kuntoutuksen

ammattilaisen puoleen.

Useat  lääkärit  ja  tutkijat  ovat  löytäneet  selviä  viitteitä  tasapaino-ongelmien  osuudesta

oppimisvaikeuksiin (esim. Levisson M.D.,USA; Orlando L. Schrager, M.D.,  Spain,  Peter

Blythe,UK),  Rahko, M.D., Suomi). Tapani Rahko (Suomi) on raportoinut tasapainoaistin

ongelmien  aiheuttamista  lukunopeuden  hidastumisesta,  ja  vastaavasti,  kun

tasapainojärjestelmän  kaarikäytäviin  kohdistetaan  spesifi  hoito-ohjelma,  paranee

lukunopeus selvästi. (viite 2) 

Viimeaikaisten  aivojen  välittäjäaineiden  toimintaprosessin  parantavien  lääkehoitojen

tuloksista voidaan vetää se johtopäätös, että oppimisvaikeuksia aiheuttavat keskittymisen

ongelmat ovat  ainakin  osittain myös aivojen kemiallisten ratojen toiminnan häiriöstä tai

vajaatoiminnasta johtuvia. Onko tämä ongelma syy vai seuraus jostain muusta häiriöstä

onkin vaikeampi seikka todentaa, mutta useat käytännön tapaukset antavat viitteitä sen

olevan ainakin osin seurausta heikosta aistijärjestelmän kehityksestä ja toiminnasta. 

Laaja  kliininen  kokemus  antaa  vahvaa  näyttöä  siitä,  että  kehon  refleksijärjestelmä  ja

varsinkin  sen  varhaislapsuudessa  tapahtuva  muuntumisprosessin  keskeneräiseksi

jääminen voi selittää myös osan oppimisen ja keskittymisen ongelmista Tätä aihetta on

myös  tutkittu  tieteellisissä  tutkimuksissa,  joista  on  raportoitu  jopa  Lancetissa,  joka  on

arvostettu lääketieteen julkaisu (viite3).
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Vaikeita lääkärille

Oppimisen-  ja  keskittymisen  vaikeudet  ovat  monesti  vaikeita  tapauksia  lääkäreille.

Oppimisvaikeuksien  taustasyyt  eivät  näy  verikokeessa  tai  röntgenillä,  aivosähkökäyrät

ovat  usein  ns.  normaaliarvoissa  ja  lääketieteen  tutkimus  ei  anna  juurikaan  poikkeavia

tuloksia.  Normiluokituksen mukaan kyse ei  olekaan sairaudesta,  vaan haitasta.  Tietysti

lapsella  voi  olla  jokin  sairaus,  joka  aiheuttaa  oppimisvaikeuksia,  mutta  silloin  hoito

keskittyykin tietysti sairauteen, joka toivottavasti hoitaa ongelman.

Diagnoosi voi olla esimerkiksi Dysleksia, tai oirekuvaa selittävä ADD tai ADHD.  Lääkäri

voi lääketieteellisten testien perusteella päätellä, että aistimusjärjestelmän kehitysviiveiden

voivan olla ongelmien takana. Asiaa ei helpota myöskään se seikka, että aistiongelmien

vaikutus on kovin yksilöllinen. Jollakin lapsella lievä tasapainon vaikeus ei aiheuta mitään

ongelmaa,  kun  taas  toisella  se  on  saattanut  tehdä  paljonkin  vaikeuksia.  Normaali

terveystarkastuksen  kuulotesti  voi  antaa  ns.  normaalin  arvon,  joka  ei  kerro  juurikaan

kuulonerottelukyvystä,  joka  saattaa  olla  kuitenkin  taustaongelmana  lukiongelman,

keskittymisen,  muistivaikeuden takana.  Kaukonäön hyväksyttävä näkötestitulos ei  kerro

lähinäön  tai  visiomotoriikan  ongelmasta,  joka  voi  häiritä  kuitenkin  juuri  lukemista.

Oppimisen- ja keskittymisen häiriöisillä usein esiintyviä lieviä primitiivisiä refleksijäänteitä

ei edes tutkita normaalissa lasten lääkärintarkastuksessa. 

Aistien toiminnassa havaitut ongelmat voivat olla varsin pieniä, jolloin ne menevät helposti

ns.  normaaliseulan  läpi,  mutta  saattavat  aiheuttaa  lapselle  kuitenkin  oppimisen  ja/tai

keskittymisen ongelmia. Lisäksi on huomioitava jokaisen lapsen yksilöllinen kehityskaari.

Lääkärin tulisi  tehdä tarkka anamneesi (laaja taustahaastattelu),  mikä paljastaisi  kunkin

yksilöllisen  kehityskaaren.  Lisäksi  tarvitaan  paljon  kokemusta  lasten  varhaiskehityksen

poikkeamien  yksilöllisistä  vaikutuksista  eri  tapauksissa,  jolloin  ns.  normaalikehityksen

poikkeamat  eri  alueilla  havaittaisiin,  niiden  vaikutus  oppimis-  ja  keskittymiskykyyn

ymmärrettäisiin.  Pelkkä  nykyhetken  lääketieteellinen  tutkimus  ei  useinkaan  ongelmien

syytä paljasta.
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Odotetaanko normaalia kehitystä?

Kannattaako sitten odotella normaalin kehityksen ja kasvun korjaavan oppimisvaikeudet?

Jos meillä olisi reilusti aikaa, kuten ennen vanhaan ilman kiivasrytmistä oppimistahtia, voisi

odottelu  ollakin  käypä  ratkaisu.  Mutta  varhain  alkava  koulunkäynti  vaikeutuu  näiden

ongelmien vuoksi vuosi vuodelta ja oppimisvaikeuksista kärsivät jäävät helposti joka vuosi

enemmän ja enemmän jälkeen oppimistavoitteistaan. 

Jos  lapsi  sijoitetaan  eritysluokkaan  oppimisvaikeuksien  vuoksi,  on  mahdollista,  että

opetuksen  määrä  on  vähäisempi  kuin  normaaliluokalla.  Seurauksena  lapsi  jää  vuosi

vuodelta  jälkeen  yleisistä  oppimistavoitteista,  joka  rajoittaa  tulevaisuuden

valintamahdollisuuksia. Tästä johtuen odottelu ei mielestäni ole hyvä ratkaisu.  

Tilastoja  tutkimalla  havaitaan,  että  ainakin  Suomessa  erityisopetukseen  siirrot  ovat

lisääntyneet vuosi vuodelta. Tämä on ehkä ajateltavissa siten, että levoton aines halutaan

siirtää pois häiritsemästä ns. normaaliluokan oppimistilanteista. 

Käytännössä  tilanne  voi  olla  myös  sellainen,  että  joku  oppilas  ei  pysty  keskittymään

suuressa  ryhmässä,  mutta  sama  oppilas  saattaa  keskittyä  huomattavastasi  paremmin

pienryhmässä, jolloin hänen oppimiskykynsä on siis parempi pienryhmässä, ja yllä oleva

oppimistavoite-  taulukko  hänen  osaltaan  on  väärin  päin,  eli  tässä  tapauksessa

erityisoppilaan oppimismäärä on suurempi pienryhmässä, kuin suuressa luokassa. Mutta

jos  pienryhmässä  on  vaikeita  ADHD-  lapsia,  mikä  usein  on  asian  laita,  joiden

keskittymiskyky on myös pienryhmässä heikko, häiriintyvät muut oppilaat helposti myös

tässä pienluokassa, jolloin oppimistavoitteisiin saattaa olla vaikea päästä. 

22



Toinen  käytetty  menetelmä  on  integrointi,  jolla  tarkoitetaan  sitä,  että  erityislapsen

integroidaan muuhun opetusryhmään. Tämä vaati opettajilta erityisen paljon, koska juuri

erityisoppilaiden  häiritsemisen  takia  heidät  siirrettiin  ennen  pienryhmiin,  ja  nyt  heidät

tuodaan takaisin  normaaliluokkaan.  Eettisesti  sillä  on kuitenkin  vahva perusta.  Tuolloin

kukaan ei jäisi jälkeen opetuksen helpotuksen takia. Jotta integrointi onnistuisi, luokassa

tarvitaan opettajan lisäksi  avustajia.  Tilanne oppimisvaikeudesta kärsivällä  oppilaalla  on

usein kuitenkin sellainen,  hän saattaa häiriintyä liioista aistiärsykkeistä jolloin hänen on

vaikea keskittyä opetukseen ja pysyä muun opetusryhmän perässä ja etenevän opetuksen

tahdissa. Jos tässä tilanteessa jäädään vielä odottelemaan ns. normaalia kehitystä, voi

”opetusjuna” porhaltaa aseman ohi oppilaan ehtimättä hypätä sen kyytiin.  On itsestään

selvää,  että opettajien työstressi  on tällaisissa tilanteissa korkea. Sitä kertoo opettajien

lukuisat  ”burnout” tapaukset.  Integrointi  on siis hyvin vaativa prosessi ja onnistuakseen

sitoo opettajaresursseja.

Kehittämämme Sensomoottori® ohjelma on oikeastaan suunniteltu alun perin  juuri tähän

vaikeaan koulutilanteeseen, missä koko luokka saattaa häiriintyä levottomien oppilaiden

aiheuttamasta  häiriöilmapiiristä,  ja  jossa  opettajan  huomio  kiinnittyy  levottomien

tarkkailuun ja ohjaamiseen.  Samalla muu luokka jää helposti  vähemmälle huomiolle tai

opetuksen laatu häiriintyy. Kokemuksemme mukaan Sensomoottori® ohjelmalla tilannetta

voidaan  auttaa merkittävästi.  Luokat  rauhoittuvat,  yleinen  oppimiskyky  paranee ja  jopa

integrointi  tuntuu sujuvan helpommin.  Keskustelin  kerran tästä  aiheesta  erään Espoon

koulun  opettajien  kanssa,  ja  he  itsekin  yllättyivät,  kuinka  helposti  integrointi  olikaan

tapahtunut  Sensomoottoriharjoittelun  myötä.  Samanlainen  integrointiyritys  aikaisempina

vuosina oli ollut lähinnä toivoton yritys!
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Mutta  palataan  kysymykseen:  kannattaako  odottaa  ns.  normaalikehitystä?  Mielestäni

pelkästään  oppimisvaikeus  ilmiönä  tulee  aiheuttaa  toimenpiteitä,  eikä  pidä  jäädä

odottelemaan  normaalin  kehityksen  korjaavan  asiaa.  Luonnonmukainen,  kehityksen

aikaansaama itsestään tapahtuva korjaantumisprosessi  on hyvin epävarma sekä hidas.

Jotkut sanovat, että lukemaan oppii lukemalla, ja että jos se on vaikeaa, opetelkaa lisää.

Tässä näkökulmassa ei oteta lainkaan huomioon tilannetta, että näillä lapsilla, joilla esim.

lukemaan  oppiminen  on  hidasta,  heillä  ei  mahdollisesti  ole  fysiologisia  valmiuksia

lukemisen oppimiseen. Opettajille tilanne on hyvin tuttu, ja he saattavat todeta esim. että

nämä lapset eivät ole vielä koulukypsiä.

Lisäksi  oppimis-  ja  keskittymisongelmat  aiheuttavat  lapselle  helposti  ahdistusta  ja

heikentävät  lapsen  haurasta  itsetuntoa,  mitä  yksikään  äiti  taikka  isä  ei  halua  nähdä

tapahtuvaksi. Lisäksi oppimisvaikeudet ovat selvästi koulusta ja yhteiskunnasta syrjäyttävä

ilmiö.  Varhaista kuntouttamista puoltaa myös seikka, että varhaisten kouluvuosien tiedon

varaan  rakennetaan  aina  tulevien  vuosien  oppiminen,  jolloin  ”oppimistalo”  rakentuu

vahvalle  perustalle.  Psyykkinen  vahvistuminen  alkaa  myös  jo  hyvin  nuorena,  jolloin

oppimistilanteissa  onnistuessaan  lapsen  varhaiset  kouluvuodet  kohentavat  lapsen

henkistä itsetuntoa ja vahvuutta sekä luovat vahvaa psyykkistä perustaa tuleville vuosille.

Oppimisvaikeudet ja yhteiskunta

Oppimis- ja keskittymisvaikeudet kuormittavat laajalti yhteiskunnallisia resursseja. Lisäksi

nämä  ongelmat  ovat  varsin  yleisiä,  ja  mikäli  opettajia  on  uskominen,  nämä

oppimisvaikeudet ovat vain lisääntymään päin. Oppimisen ja keskittymisen vaikeudet (tai

niiden taustalla olevat fysiologiset kehityksen viivästymät) voivat aiheuttaa yksilölle mm.

heikkoa  itsetuntoa,  aloitekyvyttömyyttä,  heikkoa  koulumenestystä,  sosiaalisia  tai

vuorovaikutuksellisia  ongelmia,  motorisia vaikeuksia,  heikkoa urakehitystä ja sitä kautta

alhaista  tulotasoa.  Minulla  on  myös  vahva  käsitys  siitä,  että  nämä  kehon  sisäiset

stressitekijät  saattavat  olla  mukana  monissa  myöhemmin  puhkeavissa  psyykkisissä

ongelmissa. Lisäksi syrjäytymisriski vakavien oppimisvaikeuksien yhteydessä on ilmeinen.

Näillä seurauksilla on varmasti myös kansantaloudellisia vaikutuksia.
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Jos pohditaan, mitä yhteiskunnallisia tahoja nämä häiriöt työllistävät, tulee mieleen ainakin

seuraavat:

 tarve pienentää koulujen ryhmäkokoja

 lisääntynyt tukiopetuksen tarve

 lisääntynyt erityisopetuksen tarve

 lisääntynyt kouluavustajien tarve

 koulupsykologien tarve kasvaa

 henkilökunnan ylirasittuminen, joka saattaa aiheuttaa kohonnutta 

       opettajien ”burn out” oireilua

 neuropsykologinen testaustarve lisääntyy

 neurologisten tutkimusten tarve kasvaa 

 syrjäytymisen seurausten hoitaminen, esim. päihdeongelmat

 mahdollisen heikon tulotason kompensoiminen erilaisilla tukimuodoilla

 työttömyysriski on muita suurempi

 psyykkiset ongelmat ja niiden laajamittaiset kerrannaisvaikutukset

 ammatilliset ongelmat, jotka saattavat aiheuttaa lyhyitä työsuhteita

 heikosta pohjakoulutuksesta johtuva jatkokoulutuksen tarve

 heikko ura- ja tulokehitys

 heikosta tulokehityksestä johtuen saamatta jääneet verotulot

Yhteiskunnallisten heijastusten lista on pitkä, ja listaan voitaisiin liittää varmasti muitakin

lisäkuluja. 

Suomalainen tutkija Nils Willberg Jyväskylän Yliopistosta on tutkinut oppimishäiriöiden 

yhteiskunnallisia kustannuksia, ja toteaakin, että nimenomaan syrjäytymisen kustannukset 

ovat massiiviset. Oppimishäiriöisen kokonaiskustannuksista ne vastaavatkin jopa 4/5 osaa

kustannuksista. 

Nykyisin  arvioidaan  valtiontalouden  tarkastusviraston  laskelmien  mukaan,  että  yhden

syrjäytymisen vuosikustannukset ovat n. 30 000€. Nämä laskelmat tukeutuvat mm. v. 2000

ilmestyneessä kirjassa Köyhyys ja hyvinvointivaltion murros esitettyihin laskelmiin (9). Jos

mukaan  tulevat  vielä  huumeet  ja  muu  rikollisuus  seurannaiskuluineen,  ovat

yhteiskunnalliset  kulut  vielä  tätäkin  suuremmat.  Näiden  laskelmien  perusteella  voidaan
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päätellä,  että  jos  syrjäytyminen  kestää  koko  työiän,  lasketaan  sen  aiheuttavan  n.  1,2

miljoonan Euron kokonaiskustannukset / yksilö. 

Onko oppimisen ongelmilla yhteyttä syrjäytymiseen?

 

Willberg  kävi  läpi  muiden  tutkijoiden  tekemiä  tutkimuksia  tästä  aiheesta,  joista

seuraavassa  muutamia  otoksia  (tutkijoiden  viitteet  Willbergin  alkuperäisessä

tutkimuksessa):

White oli  todentanut  oppimisvaikeuksien  seurauksena  olevan  usein  työttömyyttä,

alityöllisyyttä ja tyytymättömyyttä omaan elämäänsä. 

De Bettencourt on todennut, että oppimisvaikeuksista kärsivät keskeyttävät opintonsa yli

kolme kertaa yleisemmin normaalioppijoihin verrattuna. 

Caspi ym. havaitsivat työttömyyttä ennakoivaksi indikaattoriksi useita oppimisvaikeuksiin

liitettäviä piirteitä.

Wright-Strawderman  &  Watson havaitsivat  yli  kolmanneksella  oppimishäiriöisistä

esiintyvän masentuneisuutta. 

Cohen ym. totesivat, että yli puolella psyykkisesti häiriintyneiksi diagnosoiduilla lapsilla oli

kielellisiä vaikeuksia, joka on selkeä oppimisvaikeusindikaattori.

Karacostas & Fisher ovat todenneet, että tutkituista 12-18 vuotiaista koululaisista peräti

70%:lla  oli  oppimisvaikeuksia  ja  että  oppimisvaikeudet  olivat  muita  riskitekijöitä

(sosioekonominen  asema,  perhekoostumus,  ikä,  etninen  ryhmä ja  sukupuoli)  suurempi

päihdeongelmien selittäjä. 

Rikollisuuden  ja  oppimisvaikeuksien  yhteys  on  todennettu  lukuisissa  tutkimuksissa.

Tulokset ovat hieman toisistaan poikkeavia, mutta useat tutkijat päätyvät samansuuntaisiin

lopputuloksiin.  Brier havaitsi,  että  9  %  oppimisvaikeuksien  ryhmästä  syyllistyisi

lainrikkomuksiin, mikä oli yli kaksinkertainen määrä normaalioppijoihin verrattuna. 

Stattin  ja  Klackenberg-Larsson havaitsivat,  että  erityisesti  kielen  kehityksen  ongelmien

ennustavan myöhempää rikollista käyttäytymistä. 
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Almin&Andersson havaitsivat, että lukemis- ja kirjoitushäiriöistä kärsivien osuus vangeista

oli peräti 64%.

Englannissa  Amersham  &Wycome  College  and  City  Collage:ssa  tutkittiin  1994

nuorisovankien  taustoja  havaiten  mm.  lukivaikeuksien  olevan  selvästi  tavallisempia

nuorisovangeilla kuin normaaliväestöllä (viite 5).

 

         Kuva: Nuorisovankien osaamistasot verrattuna aikuisväestöön ja opiskelijoihin

         (Lähde: Basic Skills in Prisons)

Syrjäytymisriski on oppimisvaikeuksista kärsivillä siis muuta väestöä suurempi. Jos yhden

syrjäytymistapauksen  kokonaiskustannus  yhteiskunnalle  on  n.  30 000€/vuosi  ja

syrjäytyminen kestäisi ns. hyvässä tapauksessa ”vain” esim. 5 vuotta => 150 000 €. Nyt

voitaisiinkin  tehdä  helposti  laskelma,  kannattaisiko  syrjäytymisriskissä  olevia

oppimisvaikeuksista kärsiviä kuntouttaa aikaisella tehokkaalla kuntoutuksella? 

Tehokas kuntoutus säästää 

Olemme tehneet itse pitkään kliinistä kuntoutustyötä ja opetamme aihetta opetus-, terveys-

ja  sosiaalialan  ammattilaisille,  joten  voidaan  sanoa,  että  meillä  on  kokemusta  alasta.

Sensomotorisen  kuntoutuksen  vaikuttavuudesta  on  tehty  kyselytutkimuksia  ja

käytännönhavaintoja, joissa kaikissa havaitaan muutosta parempaan. Lasten oppimiskyky

paranee,  erityisopetuksessa olevat  lapset  voivat  siirtyä  takaisin normaaliryhmiin,  nuoret

pääsevät  toivomilleen  opiskelupaikoille,  työttömät  tai  vajaatyöllistetyt  saavat  normaalin

työajan ja tulotason. Eli kuntoutuksen vaikutukset ovat nimenomaan syrjäytymistä estäviä. 
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Tehdäänpä  laskelmia:  Yhden  kuntoutettavan  kustannukset  ovat  sensomotorisella

yksilöterapian  lähestymistavalla  n.  2000  €.  Asiaa  voidaan  lähestyä,  vaikka  siten,  että

lasketaan  kuinka  monta  kuntoutusta  vaikka  yhden  5  vuotta  kestäneen  syrjäytymisen

hinnalla voisiin saada, eli 150 000€ / 2 000€ = 75 kuntoutusprosessia. Voidaan todeta, että

jos  75  kuntoutetusta  estetään  edes  yksi  syrjäytyminen,  tulos  on  jo  positiivinen.

Todellisuudessa  tiedän  kliinisiin  kuntoutustuloksiin  perustuen,  että  syrjäytymisen

ennaltaehkäisevä  vaikutus  on  käytännössä  monikymmenkertainen,  kuin  vain  tämä

laskennallinen 1 kpl / 75 kpl. Tuolloin säästöt ovatkin suorastaan huikeita! 

Entä  opettajien  koulutus,  kannattaako  uhrata  muutama  sata  euroa  opettajan

koulutukseen?  Kokemuksemme  mukaan  jokaisella  luokalla  on  useita  oppilaita,  joiden

selkeät syrjäytymistä ennakoivat seikat muuttuvat radikaalisti paremmiksi. Siis jos yksikin

syrjäytyminen  vuodessa  voidaan  estää  tällä  koulutuksella  (Sensomoottori®  perus-  ja

jatkokurssi,  kulut  n.  500  euroa),  niin  sillä  säästetyllä  150 000  eurolla  toteutettaisiin

esimerkiksi  300 uutta  vastaavaa  opettajankoulutusta  maassamme.  Jos  jokainen  näistä

koulutetuista opettajista saisi  seuraavana vuonna säästetyksi  yhden syrjäytymisen,  olisi

yhteiskunnan säästö vuosien varrella 45 000 000 euroa, eli 45 miljoonaa euroa!! Tämä ei

ole  vain  teoreettinen  ajatus  (vertaa  E.  Toppilan  kyselytutkimus,  viite  8),  vaan  täysin

konkreettinen  mahdollisuus  säästää  yhteiskunnan  resursseja,  sekä  vähentää

oppimisvaikeuksien aiheuttamaa inhimillistä ahdistusta. 

Olemmeko keksineet  yhteiskunnallisen  säästöautomaatin,  joka  säästää  rahaa  ja  tekee

muutakin hyvää yksilölle,  hänen sosiaaliselle  lähipiirilleen ja koko järjestelmälle? Tässä

tapauksessa vastaus on ehdottomasti kyllä. Ongelma on kouluttaa opettajia, terapeutteja

ja kunnallisia  päättäjiä,  mutta siihen meillä on oltava valmius. Joskus siihen työhön on

ryhdyttävä, miksei kerrankin vaikkapa heti? 
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Varhaiset kehitysvaiheet ja oppiminen

Mistä  sitten  voi  päätellä  onko  lapsella  riskitekijöitä  tai  tapahtumia  varhaislapsuudessa,

jotka voisivat altistaa hänet myöhemmille oppimisen ja/tai keskittymisen häiriöille? Se ei

olekaan helppoa. Lapset kehittyvät kovin eriaikaisesti,  jolloin pelkkien kehitystaulukkojen

seuraaminen  ei  auta.  Pitkän  kokemuksemme  avulla  olemme  havainneet,  että  lapsen

kehityksessä  on  kuitenkin  muutamia  selviä  kehityksen  virstapylväitä,  kehityksellisiä

tapahtumia,  joiden  kuuluu  tapahtua  määrättynä  aikana.  Kehityksen  kaavassa  voidaan

havaita joko liian nopeaa etenemistä tai joidenkin kehitykselle tärkeiden kehitysvaiheiden

yli hypätään, eli jokin oleellinen vaihe jää välistä kokonaan. Onneksi näille kehitysvaiheille

on  löydetty  kullekin  omat  mittarinsa,  eli  neurologiset  tutkimusmetodinsa,  joilla  nämä

poikkeamat voidaan havaita.

Toinen kehityksen mittari on aistien kehitys. Jokin aisti ei ehkä toimi riittävän ”terävästi” tai

aistit  eivät  toimi  tehokkaasti  yhteistyössä  (integraatio-ongelma).  Käyn  seuraavassa läpi

lapsen varhaisia kehitysvaiheita ja mahdollisia riskitekijöitä.

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  enemmän  oppimiseen,  oppimisen  ja

keskittymiseen  ongelmiin  ja  niiden  mahdollisiin  neurofysiologisiin  taustasyihin  lapsen

kehityksen eri vaiheissa. 
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Varhaisen kehityksen ns. sensomotorinen kehityskausi

Lapsen  sensomotorisella  kehityksellä  tarkoitan  sitä  varhaisen  kehityksen  aikaa,  jolloin

vauvan  epävarmasta  ja  osin  jopa  hallitsemattomasta  liikkumisesta  kehittyy  hallittu  ja

tasapainoinen aistien ja liikkumisen harmonia, ja aikaa siihen kuluu hieman yksilöllisestä

kehityksestä  riippuen  noin  12-18  kk.  Tähän  kehitykseen  liittyy  vahvasti  myös

oppimisvalmiuksien kehittyminen.

Kehityksen looginen eteneminen

Lapsen aivot kasvavat ja kehittyvät erittäin nopeasti ensimmäisinä ikävuosinaan. Lapsen

aivojen  tilavuus  jopa  kolminkertaistuu  ensimmäisen,  ja  kaksinkertaistuu  vielä  toisen

ikävuotensa aikana.  Hermoyhteyksien  määrä vastasyntyneellä  on paradoksaalista  kyllä

suurempi kuin koskaan tulevana elinaikanaan. Tämä selittyy sillä, että vasta syntyneellä

vauvalla  on  valtava  määrä  heikosti  kehittyneitä  hermoyhteyksiä  valmiina  kehittymään

vahvoiksi  hermoverkostoiksi,  mutta  tulevina  kuukausina  ja  ensimmäisinä  elinvuosinaan

vain osa tästä hermoverkoston ”alkeisverkostosta” aktivoituu tehokkaasti (muodostuu ns.

vahvat synapsiset yhteydet), ja loput purkautuvat käyttämättöminä pois. Tästä seuraa se,

että  juuri  varhaisen  kehityksen  kuukaudet  ja  ensimmäiset  elinvuodet  ovatkin  osaltaan

erittäin tärkeitä juuri tämän ”käyttöjärjestelmän” kehittymisen kannalta. 

Jos  varhaisen  kehityksen  kuukaudet  ja  vuodet  muokkaavat  aivoihin  epätäydellisen,

heikosti aktivoituneen ja integroituneen hermoverkoston, rakentuu myöhempi kehitys myös

sen varaan. Tästä on kokemuksemme mukaan usein seurauksena juuri mm. oppimisen ja

keskittymisen ongelmia. 

Lapsen kehitys ei ole kuitenkaan mikään matemaattinen tapahtuma, ja tässä 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  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
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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.

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 (Kärjes  Marja-Leena,  keskusteluja  koulutustilaisuuksissa).  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  aikaisena  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

loppuraskausajan  kypsyäkseen  syntymävalmiuteen.  Tästä  on  esimerkkinä  varhaiset

keskoset,  joiden  aistijärjestelmä  on  vielä  kypsymätön  ja  alttiina  moniin  kehityksellisiin

ongelmiin.

Sensomotorinen kehitysvaihe  on  lapsen  syntymän  jälkeinen  varhainen  kehitysvaihe.

Tuolloin  tapahtuu  refleksijärjestelmän  muuntumisprosessi  varhaisista  primitiivisistä

reflekseistä aikuisreflekseihin,  jolloin  lapsi  pystyy  hallitsemaan itseään tahdonvaraisesti.

Myös kielellinen kehitys saa usein tuolloin vahvan alun. 

Psykomotorisella kehitystasolla lapsi oppii käyttämään motorisia taitojaan monin tavoin ja

kielellinen kehitys on nopeaa. 

Sosiomotorisella kehityskaudella lapsi luo sosiaalisia kontakteja pelien ja leikkien avulla

muihin  lapsiin  ja  ympäristöönsä.  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.  Käyn  seuraavassa  läpi

hieman yksityiskohtaisemmin näitä kehitysvaiheita.
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Neuromuskulaarinan kehitysvaihe ja oppiminen

On luonnollista todeta, että kaiken myöhemmän oppimisen edellytys on hyvin tapahtunut

neuromuskulaarinen kehitysvaihe. Onkin todennäköistä, että tässä vaiheessa tapahtuneet

ongelmat  tai  kehityksen  poikkeamat  saattavat  näkyä  lapsessa  varhain  esim.

kehitysvammoina  tai  vastaavina 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. 

Noin 4 1/2 kuukauden ikäinen sikiö reagoi ympäristön aistiärsykkeisiin periaatteessa aivan

samoin, kuin syntynytkin lapsi. Syntymättömän lapsen kokemushistoria on vain olematon,

ja  hänen  on  mahdotonta  liittää  aistiärsykkeitään  mielekkäällä  tavoin  tapahtuma-  tai

asiayhteyksiin.  Mutta sikiö esimerkiksi  kuuntelee aktiivisesti  ympäristöään.  On selkeästi

esimerkiksi voitu havaita, että normaalisti kehittynyt sikiö on jo n. 4 ½ raskauskuukaudesta

alkaen aktiivinen kuuntelija.  Käytännön kokeissa on havaittu,  että syntymättömät lapset

voivat oppia mutkikkaita lauluja ja kertomuksia, kun niitä toistetaan heille kolmen viimeisen

raskausviikon aikana. 

Äidin liikkuessa saa tasapainojärjestelmä ärsykkeitä, jolloin tasapainoaisti  kehittyy.  Sikiö

reagoi  myös  valoon.  Kun  lastenlääkäri  Berry  Brazelon  (viite1)  antoi  voimakkaita

valoärsykkeitä  vatsapeitteiden  läpi,  reagoi  lapsi  vastaavasti  ja,  kun  tutkijat  kohdistivat

lampun  valon  äidin  kohdun  yläpuolella  olevaan  vatsanseinämään,  liikkui  sikiö  hitaasti

kääntyäkseen valon suuntaan.  Kun sikiö vilkastui  kokeesta ja vaikutti  hämmentyneeltä,

lääkäri laski molemmat kätensä äidin vatsalle sikiön ympärille ja tuuditti sikiötä, jolloin sikiö

rauhoittui. Alfred Tomatis (viite 2) kertoo kirjassaan kuinka tutkijat havaitsivat selvän eron

lapsen kehityksessä riippuen siitä, mitä he kuuntelivat syntymänsä jälkeen. Normaalihoitoa

saanut  lapsi  oli  liikkumaton  ja  ympäristön  ärsykkeisiin  reagoimaton  (”deprivated  &

motionless”). Lapsi, jolle soitettiin Mozartin musiikkia hieman taajuusalueita säädettynä, oli

hieman  aktiivisempi  (clear  signs  of  activity”),  mutta  lapsi,  joka  kuunteli  nauhalta  äidin

puhetta (taajuuksia lapsen kuulo huomioon otettuna hieman muokattuna), kehittyi selvästi

parhaiten. Lapsi liikkui ja hymyili selvästi muita enemmän. Tämä testi osoittaa, kuinka lapsi

on  useita  kuukausia  ennen  syntymäänsä  jo  kuunnellut  tarkkaavasti  äidin  ääntä  ja  oli

selvästi  tunnistanut  sen  nauhalta  ja  kehittyi  muita  paremmin.  Jopa  pienellä  vauvalla

havaitaan onnellisen olon positiivinen vaikutus kehitykseen, joka on tietenkin sama ilmiö,

joka vaikuttaa läpi koko lapsuuden ja myöhemmänkin elämän.
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Sensomotorinen  kehitysvaihe alkaa  lapsen  syntymästä.  Pohdin  seuraavassa  tätä

sensomotorisen ja neuromuskulaarisen kehitysvaiheen rajapintaa kunkin aistin kannalta:

KUULOAISTI: Vastasyntyneen  lapsen  kuulo  on  jo  varsin  harjaantunut  mutta  kaukana

valmiista  aikuiskuulosta,  joka  saavutetaan vasta  noin  murrosiän  tienoolla.  Korvalääkäri

Alfred Tomatis tuli tutkimuksissaan siihen lopputulokseen, että sikiö ei kohdussa nesteen

ympäröimänä itse asiassa kuule kovin hyvin matalia taajuuksia, ja hänen kuulonsa kehittyy

ensin kuulemaan enemmän korkeita taajuuksia. Kuulojärjestelmä kehittyy sikiöllä valmiiksi

jo  varhain,  ja  syntymättömän  lapsen  korva  on  valmis  kuuntelemaan  äidin  sekä

ulkomaailman ääniärsykkeitä jo n. 4 ½ kk:n ikäisenä. Eräs venäläinen lääkäri on kehittänyt

vauvaa  odottaville  äideille  harjoittelumenetelmän,  missä  syntymättömän  lapsen

tasapainoaistia  harjaannutetaan  ja  hänelle  puhutaan,  lauletaan  ja  soitetaan  musiikkia.

Tämän  on  havaittu  stimuloivan  positiivisella  tavalla  lapsen  kehitystä,  ja  nämä  lapset

kehittyvätkin keskivertolapsia paremmin. Näitä liikunta- ja musiikkiryhmiä on toiminnassa

aktiivisesti mm. yli 200 venäläisessä kaupungissa. 

Syntymä ei kuuloaistin ja kuulemisen kannalta siis olekaan ehkä niin suuri muutos, kuin

esimerkiksi se on näköaistin kannalta. Syntymän jälkeen kestää kuitenkin useita päiviä,

ennen kuin lapsen välikorva tyhjentyy nesteestä ja kuuloluuketju voi vapaasti välittää ilman

kautta  kulkeutuvat  äänivärähtelyt  lapsen  sisäkorvan  hermoille.  Jos  lapsi  välttyy

korvatulehduskierteiltä,  on  korvan  mekaanisen  järjestelmän  ja  kuulon  hermoverkoston

mahdollista  välittää  ääntä  lapsen  kuuloaivokuorelle  ja  sieltä  edelleen  kielellisille

aivoalueille, jolloin ns. normaali kielellinen kehitys mahdollistuu. 

TASAPAINOAISTI  on  ehkä  se  aisti,  joka  saa  eniten  aistiharjoitusta  sikiöaikana.  Äidin

liikkuessa, kääntyessä sängyssä tai seisaallaan lapsen tasapainoaisti  saa harjaannusta.

Ensimmäinen  tasapainoaistin  toiminta,  jolla  on  selkeästi  tarkoitusta  lapsen  elämän

kannalta,  on  tapahtumaketju,  joka  saa  lapsen  kääntymään  ylösalaisin  ennen

syntymäänsä.  Meillä  on  ollut  muutamia  tapauksia,  joissa  lapsilla,  joilla  on  esim.  7-

vuotiaana  tehty  sensomotorinen  tutkimus  oppimisvaikeuksien  takia  ja  joilla  on  heikko

tasapainonhallinta,  ovat  olleet  niitä  vauvoja,  jotka  eivät  esim.  ole  kääntyneet  sikiöajan

lopussa pää alaspäin ilman avustusta tai jopa joutuneet perätilasynnytykseen. Tämä on

viite siitä, että hyvin toimiva tasapainoaisti ohjaa ja koordinoi kehoa jo ennen syntymää, ja

jos lapsi ei käänny itse esim. syntymävaiheessa, tulee tasapainoaistin kehitystä seurata ja

auttaa erilaisin harjoittein tarvittaessa.  Perätilasynnytykseen luonnollisesti voi olla muitakin
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syitä, kuin vauvan heikko ”luontainen” tasapainon hallinta, mutta se olkoon kuitenkin pieni

hälytyskello tasapainon kehityksen seurantaan.

NÄKÖAISTI on toimintakykyinen jo hyvän aikaa ennen syntymää, mutta se on aisti, jolla ei

ole sikiöaikana tarkoituksellista toimintaa ja joka aktivoituu käyttöönsä syntymän jälkeen. 

TUNTOAISTI on  syntymättömällä  lapsella  luonnollisesti  myös  aktiivinen  ja  lapsen

laittaessaan  esimerkiksi  nyrkkinsä  ja  peukalonsa  suuhunsa  stimuloituu  varmasti  myös

tuntoaisti.  Peukalon  imemisen  tarkoitus  on  myös  imemisrefleksin  kehittyminen

toimintavalmiiksi. 

MAKU  ja  HAJUAISTI kehittyvät  kuten  muutkin  aistit  ärsykkeiden  avulla,  ja  syntymän

jälkeinen aika normaalitilanteessa lienee tätä voimakkaiden ärsykkeiden aikaa. Voitaneen

myös  pohtia  äidin  syömien  voimakkaiden  mausteiden  aiheuttamaa  sikiöveden  kautta

siirtyvää ”makutottumusta”, jolloin lapsivesi muuttuu ”eri makuiseksi”. 

Mitä hyötyä on pohtia sensomotorisen kehityskauden rajapintaa? Paljonkin. On nimittäin

erittäin  tärkeää  oivaltaa  ja  tajuta  lapsen  aistimusjärjestelmän  kehityksen  eri  vaiheet  jo

alkumetreiltä lähtien. Kun tajutaan, että syntymätön lapsi kuuntelee, hänen tasapainonsa

kehittyy  äidin  liikkuessa  ja  on  omalla  tavallaan  jo  aktiivinen  hyvän  aikaa  ennen

syntymäänsä,  voi suhtautumisemme vauvaan muuttua vieläkin lämpimämmäksi.  Toinen

seikka tässä on se, 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.

Sensomotorisena  kehitysvaiheena  voidaan  pitää  lapsen  ensimmäisiä  ikäkuukausia.  On

esitetty, että  sensomotorinen kehitysvaihe kestäisi n. 0-18 kuukautta, jonka kesto on

mahdollisesti  myös  tapauskohtainen  toisten  kehittyessä  nopeammin  kuin  toiset.

Sensomotorisessa  kehitysvaiheessa  lapsi  oppii  hahmottamaan  oman  kehonsa  ja

aistimusjärjestelmä aktivoituu  tasapainoiseksi  moniaistijärjestelmäksi  ja  integroituu  siinä

määrin,  että  se  mahdollistaa  lapsen  myöhemmän  normaalin  kehityksen.  Myös

kommunikointitaidot  kehittyvät  merkittävästi,  jolloin  lapsi  ymmärtää  tunnereaktioita,

kielellisiä viestejä ja aloittaa jo oman kielellisen kommunikoinnin, eli puhumisen. 

Merkittävin tapahtumasarja on liikkumisen kehittyminen, jonka aikana maassa makaavasta

avuttomasta  lapsesta  kehittyy  itsenäisesti  kävelevä  yksilö.  Samanaikaisesti  kehittyy

kielellinen tietoisuus ja taitavuus, joka on siis alkanut jo äänien hahmottamisena ennen
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syntymää.  Tärkeä  edellytys  tuleville  kehityskausille  on  ns.  refleksimuuntumisprosessin

läpikäyminen,  jossa  varhaiset  refleksit  (primitiivirefleksit)  täyttävät  tehtävänsä  ja

vaimentuvat tai muuntuvat ns. jälkireflekseiksi tai aikuisreflekseiksi, jotka joko suojelevat

automaattisesti  (suojaheijasteet)  tai  mahdollistavat  tahdonalaisten  lihasliikkeiden

suorittamisen ja jouhevan liikkumisen. 

Edellä  kuvatut  osa-alueet  luovat  siis  edellytyksiä  lapsen  myöhemmälle  motoriselle,

kielelliselle ja emotionaaliselle kehitykselle.

Seuraava kehitysvaihe on  psykomotorinen kehitysvaihe (18 kk -),  jonka aikana lapsi

oppii  käyttämään  kehittyneitä  aistejaan  ja  motoriikkaansa  monimutkaisissa  motorisissa

toiminnoissaan. Lapsi oppii leikkien kautta monipuolisia taitoja, kiipeilemään, juoksemaan,

hyppimään, pomppimaan ja käyttämään käsiään monimutkaisten leikkiensä kautta. Tätä

kehityskautta kutsutaan myös leikki-iäksi,  jolloin lapsi mielellään leikkii  jo muiden lasten

kanssa  ns.  rinnakkaisleikkejä  ollen  myös  vertailuvuorovaikutuksessa  muiden  kanssa

oppien  kopioimalla  ja  vertailemalla.  Kielellinen  kehitys  on  myös  voimakasta  alkaen

normaalisti  muutamin  sanoin  jo  n.  1  vuoden  iässä,  joka  mahdollistaa  kommunikoinnin

kehittymisen. Looginen päättelykyky ja oivaltaminen alkavat myös kehittyä.

Seuraava  kehitysvaihe  on  sosiomotorinen  kehitysvaihe,  jonka  aikana  lapsi  oppii

käyttämään  kehonsa  motorisia  ja  vuorovaikutuksellisia  taitoja  ryhmätilanteissa.  Yksin

mahdollisesti sisarensa tai äitinsä kanssa leikkiminen on varsin erilaista, kuin ryhmässä

toimiminen. Lapsen tulee esim. oivaltaa, että pallo ei aina voi olla vain hänellä. Pikkuhiljaa

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. 

Kuten aikaisemmin todettiin, aikaisemman kehitysvaiheen kuulu suoriutua mahdollisimman

hyvin, jotta seuraava kehitysvaihe on mahdollinen. 

Mietitään  käytännössä,  vaikka  pihalla  leikkivää  lapsiryhmää,  joilla  leikki  tuntuu sujuvan

hyvin. Tätä ryhmäleikkitilannetta analysoitaessa voidaan todeta, että:

Kielellinen kehitys on luonut edellytykset muiden puheen ymmärtämiselle ja oivaltamiselle.

Myös oma puhe on leikkitilanteeseen sopivaa ja muille ymmärrettävää.
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Tasapainoaistin  harjaannuttaminen  luo  edellytyksiä  hyvälle  liikkumiselle  ja  mm. silmien

tarkoituksenmukaiselle  toimimiselle,  leikissä  lapsi  havaitsee  nopeat  liikkuvat  pallot,  ja

reagoi tilanteeseen nopeasti.

Varhaisten  refleksien  täydellinen  muuntumiskehitys  luo  edellytyksiä  hyvälle  kehon

kontrollille,  normaalille  keskittymiskyvylle  ja  aistijärjestelmän  normaalille  kehitykselle,

jolloin  leikin  vaatimat  kehon  liikkeet  ovat  mahdollisia  toteuttaa.  Hyvin  toimiva

aistijärjestelmä kuluttaa ”normaalisti” energiaa, ja lapsi jaksaa leikkiä muiden mukana.

Leikin jälkeen maistuu ruoka ja nukutaan päiväunet seuraavaan leikkiin latautuen.

Eli normaali motorinen 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,

vaikka 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.

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 jokin varhainen kehityskausi on pahasti keskeneräinen, ja se

ei korjaannu nuoruusvuosien aikana, ongelmia voi ilmetä myöhemmin.

Perusperiaate  tässä  jälkidiagnostisessa  (past  patology)  lähestymistavassa  on  se,  että

aikaisempi  kehitysvaihe  luo  aina  edellytyksiä  seuraavalle  kehitystasolle.  Jos  jokin

kehitysvaihe jää selvästi puutteelliseksi, on seuraavan kehitystason läpikäyminen vaikeaa

luoden  taas  heikommat  edellytykset  siitä  seuraavalle  kehityksen  tasoille.   Näin  lapsen

kehittyminen  voi  viivästyä.  Jos  viive  tai  häiriö  on  voimakasta,  voi  käydä  niin,  että

kouluikäisenä lapsi ei ole koulukypsä ja hänellä saatetaan todeta esim. Dysleksia, ADD,
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ADHD,  tai  vaikkapa  kehitysviive  tai  jokin  muu  hitaan  tai  puutteellisen  kehityksen

aikaansaaman heikomman suoritustason, haitan tai olotilan diagnoosi. 

Kun  syitä  näille  ongelmille  selvitetään  kehitysvaiheanalyysin  keinoin,  päädytään

analyyttisella  tavalla  ongelmien  lähteelle,  jolloin  usein  on  myös  mahdollista  yrittää

vaikuttaa  ongelman  perussyihin.  Vaikeinta  näissä  analyysissa  onkin  erotella

aistimusjärjestelmän  ja  varhaiskehityksen  ongelmien  syyt  ja  seuraukset.   Tämä  vaatii

vuosien  kokemuksen  alalta  ja  lukuisien  samantapaisten  tapauksien  jatkumon,  jolloin

vaikeatkin tapaukset voidaan käsitellä loogisella analyyttisella tavalla ja hoidon tulos on

ennakoitavissa.

Mikä häiritsee tai estää lapsen kehitystä?

Mikä sitten voi mennä vikaan? Miksi kehitys pysähtyy? Miksi täysin normaalisti kehittynyt

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

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

kappaleessa  1  jo  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. Siksi meillä aikuisilla on

suuri vastuu pitää pienten lasten koti turvallisena, paikkana missä tunteet toki saa näyttää,

mutta missä väkivalta ja ahdistus eivät saa saada ylivaltaa. 
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Sisäiset ongelmat ovat esimerkiksi sairauksia, vammoja, kromosomipoikkeamia tai ns.

kehityksellisiä ongelmia. Hidas tai poikkeava varhaislapsuuden kehitys tuntuu kliinisestä

kuntoutusympäristöstä  katsottuna  olevan  näistä  yleisin  ns.  tavallisilla  oppimis-  ja

keskittymishäiriöisillä  lapsilla.  Psyykkinen  stressi  havaitaan  myös  aika-ajoin  vahvana

taustavaikuttajana.

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

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 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 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.  Aivojen  kasvu  on  tuolloin  myös

kiivasta.  Kuten  aikaisemmin  jo  totesin,  aivojen  hermoverkoston  aktivoituminen  ja

kasvamisen myötä tilavuus n. kolminkertaistuu ensimmäisen elinvuoden aikana ja toiseen

vuoteen  mennessä  tilavuus  nelinkertaistuu  syntymätilavuuteen  verrattuna.  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.
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Yli  20  vuoden  kliinisen  neurofysiologisen  kuntoutuksen  kokemuksemme  mukaan

useimmat  oppimisen  ja  keskittymisen  ongelmat  tuntuvat  käytännössäkin  juontavan

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,  puheen  kehitys),  keskittymisen  ongelmiin,  oppimiskyvyn

heikentyminen,  lukemisen  ja/tai  muistamisen  vaikeutena,  kirjoittaminen  on  työlästä  tai

motoriikkaan liittyvinä ongelmina. Vaikea suoriutuminen tai jatkuva kohonnut taustastressi

saattaa  olla  vahvana  vaikuttajana  myös  myöhemmin  ilmeneviin  erilaisiin  psyykkisiin

ongelmiin,  ei  välttämättä päätekijänä,  mutta  jatkuva kohonnut  stressi  ei  ainakaan  auta

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. Kutsun 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.  Kutsun  tätä  tilannetta  termillä Neuraali

stressi.  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.

Tunnettu sensomotorisen kehityksen tutkija ja teoreetikko on sveitsiläinen Piaget, joka 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”. Piaget

haluaa  erottaa kehityksen  ja  oppimisen  erillisiksi  käsitteiksi,  koska oppiminen  perustuu
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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, Dysfasia

Eräs selvimmistä ja oppimisvaikeuksia 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  tai

toimintahäiriön  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,  jolloin  Suomessa puutaan dysfasiasta).  Eri  maissa esiintyvyys

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

kielelliseen häiriöön on merkittävästi suurempi pojilla kuin tytöillä, (viite 9).

Merkille  pantavaa  useimmissa  kielihäiriöisissä  lapsissa  on  seikka,  että  syytä  kielen

kehityksen ongelmaan ei löydy selkeästi jostakin sairaudesta tai vammasta. Ongelma on
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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 yksittäisten sanojen avulla, 2 vuoden iässä puhua jo lyhyitä

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

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

ja/tai oman puheen kehitys häiriintyy jostakin syystä vakavasti, heikentää se merkittävästi

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 hidastaa kielellistä

kehitystä, mutta harvoin se on lopullinen syy niihin. 

Sisäiset  syyt  voivat  olla  esim.  kuulojärjestelmän  ongelmissa,  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,

kuulon  erottelukyvyn  ongelmat  jne.  On  myös  havaittavissa,  että  monissa

erityisdiagnooseissa,  kuten  esim.  autismi  tai  dysfasia  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
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(primitiivirefleksi,  pelästysrefleksi)  saattaa  olla  vahvasti  mukana  puhumattomuudessa

(Mutismi). Samoin suun alueen varhaisheijasteet (primitiivi refleksit) voivat jäykistää suun

lihaksia siten, että puheen tuottaminen on vaikeaa ja esimerkiksi puheterapian vaikutus

puheen tuoton kehitykseen on vähäistä tai hidasta. 

           Kuvassa muutaman viikon ikäinen vauva kommunikoi jo katseella ja ilmeillä.  

Vastasyntynyt  on  hyvin  aktiivinen  kuuntelemaan  ja  katselemaan.  Itse  asiassa

katsekontaktit,  käsien  ja  suun  asentojen  kopiointi,  liikkeiden  kautta  tapahtuva

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

esivalmiuksia myöhemmin perässä tulevalle kielelliselle kommunikaatiolle. 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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Vuorovaikutuksen ongelmat saatetaan havaita jo tässä varhaisessa vaiheessa. Jos vauva

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

kommunikaatiokanava ei  ole hyvin  aktivoitunut  tai  sen prosessointi  aivoissa on jollakin

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

Lastenlääkäri  voi  tehdä  vauvalle  aivorunkovasteiden  ”kuulotutkimuksen”  (ABR),  missä

selviää välittääkö korvan mekanismit hermotietoa aivoihin. Toinen helppo tapa on tehdä

korvan simpukan toiminnan tutkimus (otoakustisten emissioiden tutkimus (OAE). Kumpikin

on täysin kivuton ja ei  vaadi  vauvan aktiviteettia  tutkimuksen aikana.  Joissakin  maissa

nämä tutkimukset tehdään kaikille vastasyntyneille, miksi Suomessa ei toimita näin?

Kielellinen kehitys on alkanut osaltaan jo sikiöaikana vauvan kuunnellessa kaikenmoisia

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 usein 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, tai tilannetta tulee ainakin tarkkailla. Jos kehitys on

vielä  3-4-vuotiaana  hyvin  heikkoa,  ottakaa  viimeistään  silloin  yhteyttä  lääkäriin  ja

terapeuttiin.  Taustalla  voi  olla  joko  vain  kuulon  ongelma,  korvatulehdusten  aiheuttama

heikentynyt  kuulo,  josta  seuraa  heikko  kuulon  erottelukyky  tai  sitten  useampi

kehityksellinen seikka, jotka yhdessä aiheuttavat kehityksen hidastumista. Ja vanhemmat,

olkaa tiukkoja! Hoitoympäristön kommentti, että aika parantaa ei pidä yleensä paikkaansa,

aika  säästää  vain  kunnan  rahoja,  ei  paranna  ketään!!  Vaatikaa  tepsivää,  tutkimuksilla

todettua kuntoutusta! Tässä maassa toteutetaan kielen kehityksen ongelmiin jopa Kelan

kustantamana kuntoutusta, joilla ei ole minkäänlaista tutkimuksellista taustaa.

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

ja  kommunikoinnin  toivottomuus  voi  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  kuitenkaan  kielellistä  vaikeutta.  Englannin  kielessä  on

käytössä termi Non Language Learning Disability (NLD), joka tarkoittaa tilannetta, missä

lapsen kielen kehitys on normaali, mutta oppimisessa on kuitenkin ongelmia. Tuolloin voi

seurauksena  olla  kuitenkin  heikkoa  menestymistä  opinnoissa  ja  työelämässä  sekä

ahdistuneisuutta  ja  psyykkistä  oireilua.  Tuolloin  ongelman  lähteet  saattavat  löytyä

varhaisen refleksimuuntumiskehityksen alueelta.  Siitä  seuraa helposti  hyvin  voimakasta

neuraalia stressiä, joka saattaa olla se taustatekijä näissä ongelmissa. Käsittelemme tätä

hieman myöhemmin. Etenemme nyt aistien toimintaan, mutta sitä ennen hieman yleistä

tietoa aivojen toimintamekanismeista.

Viitteitä:

1. Brazelton t. Berry; Käännekohtia, lapsen kehitys vauvasta kouluikään; Otava 1995, Sivut 35-36.  

2.Tomatis A; The Conscious Ear, Station Hill Press, 1991, s. 211-212

3.
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Aivojen rakenteesta

Aivot ja niiden toiminta on nykyisin oikein muoti-ilmiö, tv:stä tulee upeita ohjelmia joissa

käsitellään  aivoja  sekä  markkinoille  ilmestyy  toinen  toistaan  parempia  kirjoja,  joihin

kannattaa tutustua, jos aivot ja niiden toiminta kiinnostaa enemmänkin. Internetistä löytyy

tuhansia  sivuja  eriteltyä  tietoa  aiheesta.  Esittelen  tässä  vain  hyvin  lyhyesti  aivojen

rakennetta  ja  toimintaa  keskittyen  enemmän  sellaisiin  seikkoihin,  jotka  vaikuttavat

nimenomaan oppimis- ja keskittymiskykyyn.  

Kaikkien nisäkkäiden aivojen rakenne on periaatteessa samantapainen, joskin eri lajeille

tärkeät  osa-alueet  ovat  kasvaneet  ja  kehittyneet  vuosimiljoonien  aikana  vastaamaan

kunkin eläimen erityistarpeita. Metsän saaliseläimillä kuulo hälyttää vaaran signaaleista,

jolloin kuuloaivokuori on kehittynyt tavattoman tehokkaaksi havaitsemaan pieniäkin ääniä

(ja  kasvanut  muihin  aivoalueisiin  verrattuna  suureksi  verrattuna  ihmisen

kuuloaivokuoreen),  tai  yön  saalistajilla  näkökyky  on  tärkeä  aisti  saalista  tavoitellessa,

jolloin näköaivokuori on ihmistä huomattavasti kehittyneempi, kuva ja tekstiviite: BioMag

(viite 3)

Ihmisen aivot jakaantuvat karkeasti kuvattuna: 

Aivorunkoon, jossa  sijaitsevat  elämän  kannalta  varhaisimmat  ja  primitiivisimmät

toiminnat, kuten esimerkiksi refleksit, hengissä pysymisen kannalta tärkeimmät toiminnat
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kuten  hengitys  ja  sisäelinten  elintoimintojen  kannalta  välttämätön  toiminta.  Aivorunko

sisältää  motorisia  ja  sensorisia  hermoratoja  sekä  yhteyksiä  aivojen  eri  osien  välillä  ja

lisäksi  lukuisia  hermosolurykelmiä  (tumakkeita),  jotka  säätelevät  mm.  joitakin

tiedostamattomia elintoimintoja. Refleksien toiminta sijaitsee myös täällä.

Väliaivot, Väliaivoissa ovat mm. hormonitoimintaa ohjaava hypotalamus sekä talamus,

jonka  solujen  kautta  aistien  lähettämät  signaalit,  hajua  lukuun  ottamatta,  välittyvät

aivokuorelle. 

Isot aivot, jonka pinta on nimeltään Aivokuori (Cortex) 

Aivokuorella sijaitsevat pääaisallisesti sekä motoriset, että sensoriset alueet (Tärkeimmät

alueet  ovat  motorinen  aivokuori,  tuntoaivokuori,  näköaivokuori,  sekä  kuuloaivokuori).

Muut  alueet  muodostavat  ihmisen  aivoissa  erityisen laajoiksi  kehittyneet  assosiatiiviset

osat, kukin omalla alueellaan ja symmetrisesti vasemmalla ja oikealla aivokuorella. Lisäksi

otsan  alueen  aivoalueet  (ns.  frontaalinen  alue)  tuntuvat  osallistuvan  vaativampaan

päätöksentekoon ja  syy  –  seuraus käsitteiden  analysointiin.  Isojen aivojen  sisemmissä

osissa  tapahtuu  merkittävä  osa  aistitiedon  esikäsittelyä.  Siellä  sijaitsee  tahdosta

riippumatonta  toimintaa  sekä  mm.  aikaisemmin  opituille  asioille  muistissa

tarkoituksenmukaisia liikeratoja sekä toimintamalleja.

Pikkuaivot ovat aivojen takaosassa. Pikkuaivoilla on keskeinen rooli opittujen liikesarjojen

suorittamisessa;  mahdollisesti  motoristen  toimintasarjojen  koordinointiin  liittyen  myös

tarkka  aikaviiveiden  arviointikyky  vaatii  pikkuaivojen  toimintakykyä.  Sen  tiedetään

osallistuvat motoriseen hienosäätelyyn ja motoristen liikkeiden prosessointiin ja liikeratojen

”varastointiin”.

Tietoisuus ja tahdosta riippuva toiminta on keskittynyt isoihin aivoihin. Aivojen muut osat,

mukaan lukien pikkuaivot,  näyttävät toimivan tahdosta riippumatta tai toteuttavan isojen

aivojen alullepanemia toimintoja. 

Neurologiassa aivot jaetaan vielä mm. käsitteellä Limbinen järjestelmä, jolla tarkoitetaan

sitä aivojen toiminnallista kokonaisuutta, joka tarvitaan elämän kannalta välttämättömien

toimintojen ohjaamiseen. Se ympäröi aivorunkoa isojen aivojen reunaosissa ja muodostaa

välittävän  rakenteen  aivorungon  ja  lajinkehityksellisesti  uudempien  aivokuoren  osien

välille.  Hajuradat  johtavat  tähän  osaan  aivoja.  Limbisen  järjestelmän  merkitys  tunne-

elämän säätelyssä huomattiin jo varhain. Aivojen koon mukana limbinen järjestelmäkin on
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kasvanut,  mutta  sen  suhteellinen  osuus  on  ihmisellä  huomattavasti  vähäisempi  kuin

alemmilla  eläimillä.  Voitaisiin  sanoa,  että  limbinen  järjestelmä pitää  sisällään  kaikki  ne

primitiivisen  elämän  aivoalueet,  joita  tarvitaan  elämän  ylläpitämiseen,  ympäristön

signaalien  havaitsemiseen  ja  puolustus  ja  hyökkäysvalmiuteen.  Siksi  sitä  kutsutaankin

joskus nimellä ”animal brain” tai "sisälmysaivoiksi". Tätä ”ylemmät” kehittyneet aivot ovat

sitten se ihmiselle tyypillinen osa evoluution kehitystä.

Kuten  todettiin,  aikuisen  ihmisen  aivoissa  on  kehittynyt  aivojen  aikaisemman  käytön

ansiosta  siis  vain  tarkoituksenmukaisia,  käytössä  aktivoituneita  yhteyksiä,  ja

käyttämättömät yhteydet eivät siis vahvistu, vaan ”kuihtuvat” pikkuhiljaa hyvin heikoiksi tai

kokonaan  käyttökelvottomiksi.  Limbisen  järjestelmän  yhteydet  ovat  jatkuvasti  ja

automaattisesti  toiminnassa,  joten  ne  harjantuvat  ja  vahvistuvat  itsestään.  Motoriset  ja

aistitoimintojen yhteydet samoin kuten monimutkaiset syy-seuraus pohdintojen kehittyneet

yhteydet  sen  sijaan  harjaantuvat  ja  vahvistuvat  käytön  myötä.  Tätä  käyttöä  voitaisiin

kutsua vaikka oppimisprosessiksi.  Mitä  enemmän jotakin  harjoitellaan,  sitä  vahvemmat

synapsiset yhteydet, eli siis muistijäljet aivoihin jäävät, ja sitä paremmin tämä muistetaan

myöhemmin, eli siis opitaan. Tämä oppimisprosessi on yhtä lailla motorista oppimista, kuin

ajatusprosessointiin perustuvaa oppimista.

Vastaavasti,  kun jonkin hermoverkoston aktiivinen käyttö vähenee tai loppuu kokonaan,

heikkenee  hermoyhteyden  hermoimpulssin  välityskyky  pikkuhiljaa.   Ei  muistakaan

pankkikortin PIN-numeroa, jos sitä käyttää harvoin. Jos kyse on hyvin monimutkaisesta

suorituksesta, mihin osallistuu paljon yhteyksiä, saattaa se itse asiassa pysyä paremmin

muistissakin,  koska useat  yhteydet  pitävät  systeemiä  pystyssä ja  auttavat  muistamaan

osan jo vähän unohtuneenkin verkoston osan.

Voidaankin sanoa karrikoidusti, että nämä ylemmät ns. kortikaaliset yhteydet aivoissa joko

vahvistuvat tai heikkenevät jatkuvasti,  mutta ”paikallaan” kehitys ei pysy koskaan.  Kun

hyvin  pieni  ihmisvauva  aloittaa  aivojensa  käyttöä  jo  sikiöaikana,  alkaa  tämä

tarkoituksenmukaisen  hermoverkoston  aktivoituminen  ja  rakentuminen  jo  tuolloin.  Mitä

enemmän harjoitellaan,  sitä  enemmän aivojen  yhteysverkosto  myös  kehittyy.  Äärirajaa

oppimisella ei oikeastaan ole. 

Aivoissa prosessit etenevät ns. yhtäaikaisperiaatteen mukaan, jolloin eri sadat tai tuhannet

prosessit  aloitetaan  ja  suoritetaan  periaatteessa  samanaikaisesti.  Verrattuna  aivoja

esimeriksi  tietokoneeseen,  etenevät  tietokoneessa  prosessit  peräkkäisinä
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laskutoimituksina,  ja  näin  aivoja  hitaammin.  Aivoissa  tapahtuva  ns.

yhtäaikaisuusmenetelmä on siis erittäin nopea, mutta aivoissakin lopputulos kärsii jonkin

osaprosessin hitauden vuoksi.  Hitaus voi esiintyä  esimerkiksi  joko auditiivisella  puolella

(muistaa huonosti, käsittää asiat hitaasti, tai ajattelee/puhuu hitaasti), visuaalisella puolella

esim.  heikko  visuaalinen  muisti,  tai  motorisena  hitautena.  Tuolloin  aivojen

yhtäaikaisuusprosessi  häiriintyy  ja  aivojen  oma  aktiviteettijärjestelmä  yrittää  kiihdyttää

aivojen toimintaa vastaavasti parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi tässä

haastavassa ja vaativassa tilanteessa. Lopputulokselle onkin keksitty lukuisia nimityksiä,

kuten ADD, ADHD, NLD, Dysfasia jne. Kuntoutuksen ja harjoittelun eräs peruskysymys

onkin siis, minkä osa-alueen hitaudesta mahtaa olla kysymys ja miten mahdollisesti voisi

korjata tätä hitautta?

Aivojen organisoituminen ja toiminta

Aivoissa  on  pääsääntöisesti  kaksi  eri  rakennekerrosta,  eli  ns.  valkoinen  aine,  joka  on

hermoviestien  välittämisen  aluetta  ja  ns.  harmaa  alue,  jossa  tapahtuu  paljon  erilaisia

tiedon  käsittelyn  prosesseja.  Aivot  koostuvat  lukuisista  alueista,  jotka  kukin  ovat

erikoistuneet  jonkin  osa-alueen  erityisten  prosessien  suorittamiseen.  Ja  kaikki  tämä

kehittyy siis ihmisen geneettisen kaavan mukaisesti.

Aivot  toimivat  ns.  yhtäaikaisprosessimenetelmällä,  mikä tarkoittaa,  että samanaikaisesti

monia satoja tai tuhansia tiedon käsittelyn prosesseja etenee samaan aikaan. Tietokoneet

käyttävät  ns.  liukulaskentamenetelmää,  missä valtavan tehokkaalla  laskuteholla  yksi  tai

vain muutama prosessi etenee. Uusissa koneissa onkin siis jo useita prosessoreita, jotka

pyrkivät tuohon moniprosessitekniikkaan. Aivojen tehoon on vielä kuitenkin valtava matka. 

Aivot alkavat muodostua solujen erikoistumisen seurauksena jo muutaman viikon ikäisellä

sikiöllä.  Aivojen  solut  kehittyvät  siis  geneettisen  perimän  mukaisesti  aivojen  erilaisiksi

erikoisalueiksi.  Noin  41/2  kk:n  ikäisellä  sikiöllä  aivot  ovat  jo  muodostuneet  lopulliseen

muotoonsa  ja  hermoratojen  organisoituminen  ja  aktivointi  on  hyvässä  käynnissä.  Osa

aivojen alueista on hermotietoa prosessoivia hermostoverkostoja (ns. harmaa aine) ja osa

aivoista  on  viestejä  välittävää  aluetta  (ns.  valkoinen  aine).  Aivot  kasvavat  jatkuvasti

tilavuutta,  ja  syntymän  jälkeen  ensimmäisen  vuoden  aikana  niiden  tilavuus  jopa
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kolminkertaistuu  ja  toisen  ikävuoden  aikana  vielä  kaksinkertaistuu.  Tätä  aivojen

kasvamista seuraa luonnollisesti jatkuva hermoston kehitys ja organisointi.

Lapsen  hermoverkoston  aktivointi  ja  eräänlainen  oppimisprosessi  alkaa  jo  sikiöaikana,

jolloin jokainen lapsen kokema aistiärsyke saa aikaan jonkinlaisen hermosignaaliketjun.

Hermojen signaaleja vievät ja tuovat eri haarakkeet, niin sanotut viejä ja tuoja haarakkeet.

Kohtaa,  missä  viejä  ja  tuojahaarake  kohtaavat,  kutsutaan synapsiksi.  Kuten  jo

aikaisemmin  todettiin,  vastasyntyneellä  pienellä  lapsella  on  miljardeja  täysin  valmiita

synapsisia  yhteyksiä  vain  odottamassa  käyttöä  ja  aktivoitumisen  kautta  vahvistumista.

Ihmisen  keskushermostossa  (keskushermosto=selkäranka  +aivot)  on  n.

1,000,000,000,000 aivosolua (1012)  (neuron eng..)  ja 1,000,000,000,000,000 synapsista

yhteyttä (1015) (engl. synapses)(viite 1).  Miesten aivot ovat hieman suuremmat (paino n.

1400g.), mutta naisten aivot (paino n. 1200g.) vaikuttavat tehokkaammin organisoituneilta.

Tai tarkemmin sanoen, naisten aivot tuntuvat olevan organisoituneet varsinkin kielellisissä

prosesseissa hieman erilailla kuin miesten aivot.

Lapsen  alkaessa  liikkumaan,  saamaan  aistiärsykkeitä  ja  ratkaisemaan  ongelmia,

hermoyhteyksien  käyttö  vahvistaa  aktivoituneet  synapsiset  yhteydet  sitten,  että  niiden

yhteyskohtien  pinta-ala  kasvaa  käytön  lisääntyessä  mahdollistaen  yhä  vahvempien

hermoimpulssien välittämisen. Samalla myös tämän laajemman hermoyhteyden pinta-ala

on pysyvämpi,  kuin  ne olemassa olevat,  mutta vähemmän käytetyt  yhteydet.  Toisaalta

synapsisten  yhteyksien  pysyminen  laajana  vaatii  näiden  yhteyksien  säännöllistä

käyttämistä. Synapsissa ns. viejä ja tuojahermosolun yhtymäkohdan liitos ei ole fyysisesti

kiinni  toisissaan,  vaan  niiden  välillä  on  ikään  hyvin  pieni  rako,  jossa  aivojen

hermovälittäjäaineet auttavat välittämään viestin eteenpäin. 

Tästä tavattoman laajasta hermokokonaisuudesta saadaan erilaisia aktivoitumisreittejä eri

välittäjäaineiden  ja  eri  tilanteissa  erilailla  aktivoituvien  hermoverkostojen  avulla

vastaamaan kunkin tilanteen erityistarpeita. Jokin välittäjäaine välittää mielihyvän tunnetta

(Dopamiini),  ja  avaa  sille  tilanteelle  tarkoituksenmukaiset  hermoverkoston,  kun  toinen

välittäjäaine  aktivoi  esimerkiksi  esim.  vaaran  uhatessa  sille  tilanteelle

tarkoituksenmukaisen hermoverkoston (ns. pakene-taistele tilanne), joka on erinomaisen

tehokas  taistelutilanteeseen,  mutta  havaintomme  mukaan  melko  huono  esimerkiksi

oppimisen kannalta. 
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Synapsisten yhteyksien vahvistuminen alkaa jo sikiövaiheessa.  Lapsen saamat ulkoiset

ärsykkeet (esim. tasapainoaistin havainnot, kuuloaistin toiminta, makuaistin kehitys) sekä

itse  aiheutetut  aistiärsykkeet  (refleksinomaiset  lihasliikkeet)  aktivoivat  hermostoa  ja

lihaksien toimintaa ja luovat edellytyksiä myöhempään kehitykseen. 

Lääketieteen  professori  Mikhail  Lazarov  Venäjällä  on  luonut  harjoittelumenetelmän

syntymättömien vauvojen aivojen stimuloimiseksi käyttämällä äidin liikkumista ja musiikkia

hyväkseen.  Venäjällä  tämä ”äiti-sikiö-jumppatoiminta”  on  käytössä  jo  useissa  sadoissa

kaupungeissa  hyvin  tuloksin.   Näitä  lapsia  tutkittaessa  on  havaittu,  että

”sikiöjumppavauvat”  kehittyvät  synnyttyään  keskimäärin  muita  paremmin  ja  heillä  on

vähemmän kehityksellisiä sekä kielellisiä ongelmia. Tämä antaa vahvaa viitettä siitä, että

vauvan aisteja voidaan aktivoida hellävaraisella tavalla siis jo sikiöaikana! (viite 5) Mikhail

Lazarov: Luento INPP seminaarissa 14.3.2004, Chester, U.K.

Vastasyntyneellä  lapsella  osa aivojen  erikoistuneista  alueista  on siis  jo  täysin  valmiita,

mutta osa tulevasta aivojen käyttöorganisaatiosta on vielä kehittymätön ja aktivoimaton.

Pikkuhiljaa  lapsen  kasvaessa  ja  toimiessa  aktiivisesti,  alkaa  muodostua

”päähermoyhteyksiä”  ja  valtava  määrä  valmiita,  mutta  ei-aktivoituneita  ”yhteysalkioita”

oikeastaan  kuihtuvat  käyttämättöminä  ja  tarpeettomina.  Nämä  käytössä  vahvistuvat

pääasialliset  yhteydet  muodostavat  sitten  toiminnallisen  yhteysverkoston,  eli  aivot

organisoituvat tarkoituksenmukaiseksi verkostoksi. Yhteydet voivat olla ylhäältä alaspäin ja

alhaalta  ylöspäin,  aivojen  lähialueiden  välillä,  aivojen  takaosan  ja  etuosan  välillä  ja

aivopuoliskoja  yhdistävän  hermosillan,  aivokurkiaisen  (Corpus  Callosum)  välityksellä

aivopuoliskojen välillä. 

Vaikuttaa  siltä,  että  ns.  normaalikehitys  aktivoi  suurimman  osan  näistä  laajoista

yhteysverkostoista  ilman  sen  kummempaa  erityishuomiota.  Mutta  eräs  näistä

yhteysverkostoista  näyttää  olevan  riippuvainen  vauvan  motorisesta  aktiivisuudesta  ja

varhaiskehityksestä,  nimittäin  aivopuoliskojen  väliset  yhteydet.  Monet  terapeutit

raportoivat  siitä,  ja olemme myös itse havainneet,  että oppimisvaikeuksissa ja monissa

muissakin  ongelmissa  tämän  aivopuoliskojen  välisen  verkoston  heikko  aktivoituminen

tuntuu olevan eräs oppimisen ongelmien taustasyitä.  Koska tämä ristikkäishermotuksen

aktivoituminen tapahtuu pääsääntöisesti alle 1-vuoden ikäisenä, antaa se vahvaa viitettä

siitä,  kuinka tärkeää ihmisen  tulevan kehityksen  kannalta  hermoston varhainen,  oikea-

aikainen ja oikealla tavalla reitittyvä hermoverkosto onkaan. 
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Aivot  ovat  jakautuneet  vasemmaksi  ja  oikeaksi  aivopuolikoksi,  ja  näiden

aivopuoliskojen välisiä  yhteyksiä kutsutaan  kommissuraalisyiksi, joiden pari  miljoonaa

suoraa hermoyhteyttä (aksonia) muodostavat  aivokurkiaisen (corpus callosum), joka on

aivopuoliskojen välinen tiedonsiirtoväylä.  Vaikka aivopuoliskot ovat periaatteessa hyvinkin

symmetriset,  aivojen puoliskoilla  on erilaiset  toimintapainotukset.  Esittelen seuraavassa

hieman vasemman ja oikean aivopuoliskon toiminnallisia prosessieroavaisuuksia. Kun luet

sitä, sinun tulee muistaa, että aivot työskentelevät kuitenkin aina yhtenä kokonaisuutena,

jossa yhtä aikaa prosessoi kaksi eri aivopuoliskoa saman päämärän saavuttamiseksi. Siis

eri  aivopuoliskot  eivät  toimi  yksin,  vaikkakin  kuten seuraavasta selviää,  niiden  erilaiset

vahvuudet  tai  toisen  puoliskon  heikkoudet  voivat  aiheuttaa  eroavaisuuksia

luonteenpiirteissä, joskus jopa monenlaisia ongelmia.

Aivopuoliskojen  erilaiset  toiminnalliset  erot  on  havaittu,  kuten  niin  monet  muukin

aivotutkimuksen havainnot, erilaisten sairauksien seurausten arviointina. Spriner&Deutsch

(viite  1)  (Left  Brain  Right  Brain  s.140)  esittelevät  lukuisia  tieteellisiä  havaintoja  näistä,

joista eräs ensimmäisistä oli  Herbert Landsdellin havainnot (National Institutes of Helth)

siitä, mitä tapahtui joko vasemmassa tai oikeassa aivopuoliskossa ilmenneen ongelmien

jälkeen.  Hän  havaitsi  esim.  että  vaikean  epilepsian  leikkaushoidon  jälkeen  miehillä

kielellinen  toiminta painottui  selvästi  vasemmalle  ja  Visio-spatiaalinen (kokonaisuuksien

hahmottaminen) toiminta oikealle aivopuoliskolle. Hän havaitsi myös, että naisilla tilanne

tuntui  olevan  erilainen  kuin  miehillä.  Spriner&Deutsch  mainitsevat  toisen  tutkimuksen

(s.140), jossa psykologi Jannette McGlone raportoi 85 oikeakätisen aikuisen tapauksista,

joilla oli ollut joko infarkti (aivoveritulppa) tai aivokasvain vain toisella aivopuoliskolla. Näille

potilaille tehtiin kielellisiä WAIS-testejä (Wechsler Adult Intelligense Scale), jotta nähtäisiin,

miten  kunkin  tapauksen  vamma/sairaus  vaikuttaa  hänen  suoriutumiseensa.  Näissä

testeissä  havaittiin,  että  vasemman  aivopuoliskon  vammassa  miehillä  ilmeni  afasiaa

(kykenemätön puhumaan) kolme kertaa enemmän kuin naisilla. Vastaavasti  ei kielelliset

testit  eivät  osoittaneet  oleellisia  eroja  naisilla  ja  miehillä.  Miehillä  ei  kielellinen

suoriutumisen taso kuitenkin aleni oikean aivopuoliskon vammasta, mutta naisilla näin ei

tapahtunut.  Tämä  viitaa  siihen,  että  naisilla  aivojen  kielellinen  ja  visiospatiaalinen

prosessointi  on  vähemmän  erikoistunut  vain  yhdelle  puolelle,  vaan  että  kumpikin

aivopuolisko  naisilla  osallistuu  näihin  keskeisiin  prosesseihin.  Miehillä  sitä  vastoin

erikoistumien vasempaan kielelliseen ja oikeaan visiospatiaaliseen puoliskoon vaikuttaa

olevan vahvempi. Vastaavia havaintoja on tehty lukuisia muitakin.  Seuraavassa esittelen

muutamia käytännönhavaintoja aivopuoliskojen eroavaisuuksista.
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Vasen  aivopuolisko (vasen  AP)  on  erikoistunut  enemmän  lineaarisesti  etenevien  ja

aikaan  sidottujen  prosessien  toteuttamiseen. Eräs  merkittävin  sellainen  on  kielen

prosessointi,  sen  ymmärtäminen  ja  tuottaminen.   Kielellisen  tiedon  hahmottamisen  ja

prosessoinnin  aivoalue  on nimeltään vasen Wernicken aivoalue,  joka  on vasemmassa

aivopuoliskossa yleensä hieman suurempi kuin sen symmetrinen alue oikeassa AP:ssa (n.

95%  väestöstä).  Tämä  anatominen  eroavaisuus  liittyy  todennäköisesti  juuri  tähän

vasemman puolen kielelliseen työskentelyyn niin miehillä kuin naisillakin.  Puhemotoriikan

alue  (vasen  Brocan  alue)  sijaitsee  myös  vasemmassa  AP:ssa,  miehillä  yleensä

pelkästään,  mutta  naisilla  tuntuu  esiintyvän  sama puhemotoriikan  alue  myös  oikeassa

AP:ssa (ns. vara Broca). Musiikissa rytmin ylläpito liittyy vasemman AP:n tehtäviin. Vasen

AP  on  myös  aivojen  takaosassa  sijaitsevassa  visuaalisessa  järjestelmässä  enemmän

yksityiskohtia analysoiva aivopuolisko. 

Miehillä  ja  naisilla  juuri  Wernicken  (kielellisen  ymmärtämisen  ja  kielellisten  ajatusten

prosessointialue)  toiminnassa  vaikuttaa  siis  olevan  eroa.  Kuten  aiemmin  jo  todettiin,

miehillä  yleensä  vain  vasen  Wernice  prosessoi  kielellistä  tietoa  ja  miesten  oikea

symmetrinen  Wernice  prosessoi  visiospatiaalista  tietoa  (kokonaisuuksien  ja

kolmiulotteisen  maailman  hahmotus).  Naisilla  sekä  vasen  että  oikea  Wernice  tuntuvat

osallistuvan kielelliseen prosessointiin, joskin vasen Wernice vaikuttaa olevan pääkielialue

naisillakin. Tässä voi olla selitys naisten parempaa kielellisen kehitykseen ja parempaan ja

monipuolisempaan kommunikointikykyyn.  Miesten aivojen työskentelytapaa voisi  kuvata

enemmän toiminnallisesti erikoistuneiden alueiden yhteistyöksi, kun naisilla aivopuoliskot

tuntuvat  toimivan  enemmän  itsenäisesti  pystyen  toteuttamaan  useita  samanaikaisia

työskentelyprosesseja samanaikaisesti. Mutta tämänhän jokainen kotitöitä tekevä nainen

jo tietääkin. 

Myös äänimateriaalin käsittelyssä on aivojen toiminnassa puoleisuuseroja. Kuten jo edellä

mainittiin,  kielellistä sisältöä sisältävä äänimateriaali,  esimerkiksi  puhe prosessoidaan ja

myös tuotetaan vasemmassa aivopuoliskossa (naisilla osin myös oikeassa), kun taas ei-

kielellinen  materiaali  (esim.  musiikki  tai  luonnon  taustaäänet)  prosessoidaan  enemmän

oikeassa aivopuoliskossa. 

Kuvia  tai  esineitä  havainnoitaessa,  nähdyn  esineen  yksityiskohdat  prosessoidaan

enemmän vasemmassa visuaalista tietoa prosessoivassa AP:ssa, kun taas kokonaisuutta

kuvaavat  hahmot  prosessoidaan  oikeassa  AP:ssa.  Tämän  mallin  mukaan  esimerkiksi

53



lukiessa  yksittäiset  kirjaimet  havaittaisiin  vasemmassa  visuaalisella  aivokuorella  ja

kokonaiset sanahahmot (sanan kuva) oikean aivopuoliskon näköaivokuorella.

Oikea  aivopuolisko (oikea  AP)  vaikutta  olevan  taiteellisuuden  aivopuolisko:  esim.

musikaalisuuden  (esim.  melodiataju),  piirtämisen  ja  muun  taiteellisen  tekemisen

aivopuolisko.  Musiikissa  tahtia  ohjataan  vasemmalta  (aikaan  sidottu  prosessi)  ja

melodiatajua oikealta ”taiteelliselta” puolelta. Nuottien luku tapahtuu samoilla alueilla kuin

kirjaintenkin hahmottaminen,  eli  vasemmassa AP:ssa. Tämä saattaa selittää sitä,  miksi

monella lukihäiriöisellä on havaittu olevan vaikeuksia oppia nuotteja. 

Käyttäytymistä  tutkittaessa  on  havaittu,  että  oikea  AP  on  tunnereaktioita  toteuttava  ja

vasen  AP  on  enemmän  käyttäytymistä  kontrolloiva  aivopuolisko  (viite  4).  Tämä

käyttäytymisen kontrolli tuntuu olevan monilla oppimishäiriöisillä heikosti toimiva prosessi,

ja tämä vasemman aivopuoliskon käytöksen ohjaustapahtuma selittääkin hyvin juuri sitä.

Tässä voi olla  kaksi syytä:  joko aivointegraatio  on ollut  liian vähäistä (ei  ryömitty ja/tai

kontattu  vauva-aikana?),  tai  vasemman  aivopuoliskon  prosessit  ovat  jollakin  tavalla

epätyydyttäviä. Näin vasemman aivopuoliskon käyttäytymistä kontrolloivat prosessit eivät

ehkä  pääse  kunnolla  oikealle  puolelle  (heikon  aivointegraation  takia).  Vasen

aivoprosessointi on mielestäni muutenkin monilla oppimishäiriöisillä heikosti aktivoitunut, ja

he elävät siis enemmän primitiivisemmän oikean aivopuoliskon prosessien varassa. Tähän

kuvaan kuuluu hyvin myös lukemisen vaikeus, kielelliset ongelmat laajemminkin, voimakas

taiteellisuus ja/tai musikaalisuus. Jos aivojen integroinnissa on vaikeuksia, ei muuten hyvin

musikaalinen  opi  kuitenkaan  nuotteja  kovin  helposti  (koska  nuotit  prosessoidaan

vasemmalla aivopuoliskolla). 

Puheen  tunnesisältö  saadaan  aikaan  mm.  intonaatiolla,  jonka  ohjaus  tulee  oikeasta

”tunneaivopuoliskosta”,  kun  taas  itse  lukeminen  on  enemmän  vasemman  kielellisen

alueen prosesseja. Monilla luki-ongelmaisilla ääneen lukeminen on hyvin monotoonista,

jossa käytetään siis  vähän intonaatiota.  Se voi  olla  aivopuoliskojen heikon integraation

vaikutusta.  Se  että  lukija  käyttää  enemmän  oikeaa  Ei-kielellistä  aivopuoliskoaan,  ei

myöskään paranna lukemistaitoja. 

Käyttäytymisessä tämä oikean aivopuoliskon korostuminen (esim. vasemman ja oikean

aivopuoliskon  heikko  integraatio,  tai  jokin  vamma joka  estää yhteyksiä)  saattaa näkyä

voimakkaina  tunnereaktioina  tai  jopa  yli-impulsiivisena  tunnereagointia  tai

kontrolloimattomana  aggressiona,  jota  vasemman  aivopuoliskon  tulisi  siis  kontrolloida,
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hillitä  ja  vaimentaa  (Springer,Deutsch;page  232-233)(viite  1)  Jos  oikean  aivopuoliskon

toiminta on vaimentunut  esimerkiksi  vamman takia,  saattaa se näkyä käyttäytymisessä

esimerkiksi  (yli)positiivisena,  nauravana  käytöksenä.  Jos  vasemman  aivopuoliskon

toiminta  on  vaimentunut  /  vammautunut,  näkyy  se  taas  käytöksessä  negatiivisten

mielialojen ja yleisasenteen hallitsevana piirteenä.

Aivopuoliskojen  työnjakoa  ja  toiminnallisia  eroja  on  selvitetty  vielä  seuraavassa

taulukossa.  Taulukon  määrittelyt  ovat  suuntaa  antavia  ja  aivopuoliskojen  tehtävien

erilaisuutta ei pidä korostaa liikaa. Aivot toimivat kuitenkin aina yhtenä kokonaisuutena,

missä  voidaan  havaita  erilaisia  ja  eriasteisia  painotuseroja.  Lisäksi  eroavaisuuksia

vaikuttaa  olevan  sekä  sukupuolten  välillä  että  sukupuolten  sisällä  (esim.  hermoston

organisaation kannalta hyvin naismaisia miehiä tai miesmäisiä naisia jne.).

VASEN

AIVOPUOLISKO

OIKEA AIVOPUOLISKO

Yksityiskohtien analyysi Kokonaisuuksien analyysi,

holistinen

Yksityiskohtien muisti Kuvamuisti

Kielellinen (pojilla

selkeämmin vain

vasemmalla puoliskolla)

Visuaalinen puolisko

Naisilla myös kielellinen

”apualue” oikealla

Puhemotoriikan alueet

(Broca) (Miehillä ja

naisilla)

Naisilla ns. vara Broca

(puhemotoriikka)

Puheessa (varsinkin

pojilla) kielen sisältö

Puheen emootiot = intonaatio

Prosessoi aikaan

sidottuja tapahtumia,

sarjallisesti, yksi

kerrallaan ja peräkkäin

Prosessoi

asiakokonaisuuksia

Järjestelmällinen

Täsmällinen, pysyy

aikatauluissa

EpäjärjestelmällinenVaikea

noudattaa tarkkoja

aikatauluja
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Suunnittelee

ajankäyttönsä

Heikko ajantaju, ajankäytön

suunnittelu puutteellista

Lukiessa sanan osien,

yksittäisten kirjainten

tunnistaminen

Lukiessa sanahahmon

tunnistaminen

Musiikissa esim. rytmin

ylläpito

Musiikissa musikaalisuus ja

melodiataju

Logiikan aivopuolisko:

Looginen, analyyttinen,

ja rationaalinen ajattelu/

reagointi

Emootioiden aivopuolisko.

Tunnereagoiva ja

emotionaalinen ajattelu ja

reagointi

Käyttäytymistä

kontrolloiva aivopuolisko

Impulsiivisen,

kontrolloimaton

käyttäytymisen

Looginen, syy-seuraus

tajuaminen

Taiteellinen, luova

aivopuolisko

Muusikissa nuottien luku Musiikissa säveltaju,

musikaalisuus

Jos selvästi oikeaa

aktiivisempi, positiiviset

tunteet dominoivat

Jos selvästi vasenta

aktiivisempi, negatiiviset

tunteet dominoivat

Matematiikan

sarjalaskenta

Matematiikassa

kokonaisuuden

hahmottaminen

Nimien muistaminen Kasvojen muistaminen

Luokittelu, luettelot,

sarjat, kk, vuodenajat,

viikonpäivät

Yläkäsitteet, kokonaisuuden

hahmottaminen

Tarvitsee oikean

aivopuoliskon yhteyksiä

toimiakseen

tarkoituksenmukaisesti

Tarvitsee vasemman

aivopuoliskon yhteyksiä

toimiakseen

tarkoituksenmukaisesti
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Kuten  viimeisessä  laatikossa  lukee,  tarvitsevat  aivopuoliskot  toistensa  yhteyksiä

toimiakseen  tasapainoisesti  ja  tarkoituksenmukaisesti.  Toisin  sanoen  mitä  tahansa

ihminen  tekeekään,  paras  lopputulos  saavutetaan  aina,  kun  nämä  aivoalueet  ovat

mahdollisimman hyvin integroituneet toimimaan yhteistyössä.

Jos tilanne on tästä poikkeava,  niin  vasemman     aivopuoliskon voimakas dominanssi voi

aiheuttaa  mm.  hyvää  kielellistä  kykyä,  loogista  ajattelua,  vahvaa  käyttäytymisen

kontrollointia mutta ehkä myös positiivista yleisasennetta. Taiteellisuus tai empaattisuus ei

ehkä ole tyypillistä. Helposti stressaantuva ja heikko stressinsietokyky.

Oikean  aivopuoliskon  voimakas  dominanssi voi  aiheuttaa  vahvasti  tunnereagoivaa

käyttäytymisprofiilia,  voimakasta  taiteellisuutta  tai  musikaalisuutta,  mahdollisesti

kontrolloimatonta käyttäytymistä ja/tai negatiivista yleisasennetta elämään ja tapahtumiin.

Kielelliset ongelmat ja oppimisvaikeudet voivat olla yleisiä (varsinkin pojilla). Tytöt oppivat

kyllä  lukemaan  ehkä  hyvinkin,  mutta  lukeminen  tai  opiskelu  ei  kuitenkaan  ”maistu”.

Helposti stressaantuva ja heikko stressinsietokyky.

Jos  toinen  aivopuolisko  on  kehittynyt  heikosti  joko  aivovaurion  (happivaje,

verenkierronongelma) tai kehityspoikkeaman takia tai jos aivopuoliskojen välinen yhteys

on heikosti kehittynyt tai heikosti aktivoitunut, ei toinen aivopuolisko pääse vaikuttamaan

yhtäaikaisiin tai toisen aivopuoliskon kontrolloiviin prosessiin normaalilla tavalla. Tuolloin

muuttuu  käyttäytyminen  ja  reagoiminen.  Asioiden  ymmärtäminen  ja  tilanteisiin

reagoiminen voi olla normaaliväestöön verrattuna hyvinkin poikkeavaa. Oppimisvaikeudet

tai omituinen käyttäytyminen jollakin suoriutumisen tai  elämän osa-alueella  saattaa olla

yleisiä. 

Jos  jompikumpi  aivopuolisko  dominoi  erittäin  vahvasti,  kutsun  tätä  tilannetta

”ylidominanssiksi”. Tuolloin dominoivan aivopuoliskon ominaisuudet saattavat ”yliohjata”

ja hallita ajattelua sekä käyttäytymistä, jolloin syntyy helposti monenlaisia ongelmia. 

Esimerkiksi:  Vasemman  aivopuoliskon ”ylidominanssi”: Yksilö  voi  olla  äärettömän

järjestelmällinen ja toimii hyvin kontrolloidusti, hyvä ajantaju ja aikataulut hallussa, jämpti ja

säännöllinen.  Voi  jopa  ahdistua  ja  reagoida  negatiivisesti,  jos  aikatauluissa  ei  pysytä.

Kielellinen kehitys voi olla erittäin hyvä, jopa ikätasoonsa nähden ”liian hyvä”, sarjamuisti

ja  luetteloiden  muistaminen voi  olla  käsittämättömän hyvä Voi  esiintyä  tunneköyhyyttä,

empatiakyky on heikko, ja vuorovaikutustaidot usein puutteellisia. Positiivinen yleisasenne

saattaa olla hallitsevana. Musikaalisuus ja taiteellisuus ei tyypillistä. Helposti stressaantuva
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ja heikko stressinsietokyky.   Tämän tyyppiset  ominaisuudet  ovat varsin tyypillistä esim.

useille Asperger-lapsille. 

Oikean  aivopuoliskon ”ylidominanssi”: Usein  kielellisiä  vaikeuksia,  pojilla  enemmän  tai

näkyvämmin  esillä.  Koska  kielellinen  kyky  hyvin  rajoittunut,  ei  kommunikoi  juurikaan

puheella. Voi olla erittäin taiteellinen, esim. loistava piirtämistaito tai hyvin musikaalinen.

Hyvin voimakkaasti tunnereagoiva ja tunnereaktiot hallitsevat käyttäytymistä. Negatiivinen

yleisasenne  on  voimakas.  Käyttäytyminen  heikosti  kontrolloitua  ja  impulsiivinen  ja

kontrolloimaton  käyttäytyminen  hallitsee  elämää,  joka  korostuu  stressitilanteissa  tai

päihteiden  alaisena.  Heikko  ajan  taju,  ja  ei  hallitse  aikatauluja.  Lukivaikeudet,

keskittymishäiriöt,  dysfasia  tyyppiset  kielelliset  ongelmat  voivat  olla  tyypillisiä.

Matematiikan,  ja  varsinkin  sanallisten  tehtävien  hallinta  voi  olla  vaikeaa.  Helposti

stressaantuva ja heikko stressinsietokyky.

Nämä  ominaisuudet  ovat  varsin  tyypillisiä  autistisille  lapsille  (ei  kuitenkaan  Asperger-

lapsille, katso edell. kappale, jota pidetään diagnostisesti osana autismikirjoa).

Vaikka  joillakin  näistä  erityisominaisuuksilla  saattaisi  olla  jopa  hyötyä  (esim.  loistava

sarjamuisti tai valokuvauksellinen muisti tai taiteellisuus), tuntuu aivojen heikko integrointi

tai  toisten  alueiden  heikompi  toiminta  estävän  näiden  ”superominaisuuksien”

hyödyntämistä. Kokonaisselviytyminen sosiaalisessa ympäristössä tuntuu olevan vaikeaa

ja haasteellista, vaikka yksilöllä ei olisikaan mitään selkeää vammaa tai aivovauriota, joka

selittäisi ongelmia. 

Yllä  esitetyssä  analyysissä  havaitaan  selvä  toiminnallinen  puoleisuusero  perinteinen

autismin ja Asperger-erityisryhmien välillä. Näiden ryhmien erityispiirteet näyttävät olevan

siis jollakin tavoin eri aivopuoliskojen ”ylidominanssin” seurausta. Syy voi olla esim. 1) että

toisen  aivopuoliskon  tai  aivopuoliskoja  yhdistävän  aivokurkiaisen  kehitys  on  ollut

puutteellista,  vaikka  jo  solumigraation  vaiheessa  (varhaisessa  sikiövaiheessa,  jolloin

kantasoluista  kehittyy  erikoistumisen  kautta  eri  toimintaan  kehittyviä  aivosoluja),  2)

happivaje tai verenkierron poikkeama aiheuttanut neurologisia poikkeamia 3) taustalla voi

olla  myös  erittäin  heikko  hermostollinen  integraatio,  joka  ei  ole  harjaannuttanut

hermoyhteyksiä tehokkaiksi tai 4) joku tai jotkut aistit eivät ole harjaantuneet ja kehittyneet

tarkoituksenmukaisella tavalla tai 5) näiden kaikkien osatekijöiden yhteisvaikutusta. 

Lopputulos  on  kuitenkin  erittäin  ongelmallinen.  Kuntoutusta  suunnitellessa  voidaan

vaikuttaa ainakin kohtiin 3) ja 4).
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Aivotutkimuksissa, missä käytetään aivojen sähköistä toimintaa mittaavaa fMRI 

menetelmää (functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) scans) ei puoleisuuseroja 

kuitenkaan havaita. Nilsen tutkimusryhmänsä kanssa tutki 1011 lasta ja nuorta aikuista 

(ikähaitari 7-29 vuotta) tarkoituksena tutkia, näkyykö nämä puoleisuuserot fMRI 

tutkimuksissa. Tutkija kirjoittaa mm: 

Each person was lying in the scanner thinking about nothing in particular for 5 to 10 

minutes. These resting brain states were then analysed for evidence of more activity in 

either the right or left sides of the brain. 

The lead author, Jared Nielsen explained the results:

“…we just don’t see patterns where the whole left-brain network is more connected or the 

whole right-brain network is more connected in some people. Lateralization of brain 

connections appears to be a local rather than global property of brain networks, and our 

data are not consistent with a whole-brain phenotype of greater “left-brained” or greater 

“right-brained” network strength across individuals. Small increases in lateralization with 

age were seen, but no differences in gender were observed. (Nielsen et al., 2013, viite 10)

Mistä sitten voi olla kyse, jos aivot näyttävät fMRI tutkimuksessa olevan aina yhtä aktiivisia

jotakuinkin kaikilla tutkituilla yksilöillä? Tutkimusmenetelmä ei ehkä paljasta kaikkea, koska

fMRI:llä voidaan tutkia vain aivojen kuorikerroksen aktiviteetteja. Tällä menetelmällä ei siis

nähdä  aivoja  yhdistävän  aivokurkiaisen  ”liikennettä”.  Terapiaympäristössä  on  kuitenkin

havaittu,  että  mitä vähemmän lapsi  on ryöminyt  ja  kontannut,  sitä  enemmän tämä ns.

dominanssiominaisuudet  ilmenevät.  Vähäinen  ryömiminen  ja  konttaaminen  taas  ovat

yhteydessä  aivopuoliskojen  ristikkäisyhteyksien  vähäiseen  aktivoitumiseen.  Heikossa

aktivaatiotilanteessa kummatkin aivopuoliskot tekevät aivan samalla tavalla prosessoivaa

työtään kuin ns. hyvässä integraatiotilanteessa, mutta aivopuoliskojen välisen yhteistyön

niukkuus aiheuttaa joillakin yksilöillä heikompaa suoriutumista. Itse asiassa tämä niukka

aivopuoliskojen  välinen  yhteistyö  saattaisi  aiheuttaa  kompensatiivista  aktiivisuuden

lisäystä,  joka  voisi  fMRI  tutkimuksessa  näkyä  sitten  juuri  lisääntyneenä  kummankin

aivopuoliskon aktiivisuutena.
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Hyvä integraatiotilanne

Mutta ongelmat sikseen, asiat  kehittyvät  onneksi varsin usein aivan normaalilla  tavalla.

Kun  aivopuoliskojen  välinen  yhteistyö  kehittyy  tehokkaaksi,  voi  lapsen  kehitys  jatkaa

etenemistään, jolloin on odotettavissa, että:

 kätisyys ja silmäisyys vakiintuu

 hahmotuskyky tulee hyväsi ja nopeaksi

 aivojen  perusaktiviteettitaso  on  alhainen,  eikä  tarvita  aivojen  ”turhaa”

kompensatiivista  aktiviteettitason  nousua  =>  alhainen  neuraali  taustastressi

(alhainen psyykkinen stressi) => hyvä stressinsietokyky

 rauhallinen ja hyvin keskittyvä ihminen

 käyttäytyminen on kontrolloitua ja suunnitelmallista

 oppimiskyky on normaali

 jos kuulo on hyvä ja tasapainoinen, kielellinen muisti ja kehitys ovat hyviä

Miltä aivojen yhteysverkot sitten näyttävät? Tutkimusryhmä Dr Jeremy Deanin johdolla on

tutkinut  aivojen  yhteysverkostojen  kehitystä.  (viite  11).  Tutkitut  yksilöt  olivat  8  –  22-

vuotiaita 

Alla olevassa kuvassa miesten aivot ovat ylärivissä,  ja siinä havaitaan paljon yhteyksiä

kummankin  aivopuoliskon  etu  ja  takaosien  välisillä  alueilla,  mutta  vähemmän

aivopuoliskojen välisillä alueilla.  Naisten aivokuvat ovat alarivissä, joissa taas havaitaan

hyvin runsaasti nimenomaan aivopuoliskojen välisiä yhteyksiä. Miesten ja naisten aivojen

yhteysverkoston ero alkoi kehittyä noin 13 ikävuoden jälkeen, mikä ajoittuu siis puberteetti-

ikään. 
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Kuva:  Dr Jeremy Dean

Heikko integraatiotilanne

Mikä  sitten  voi  mennä  integraatioprosessissa  pieleen,  jos  muuten  täysin  normaalilla

lapsella  ei  kaikkea  tätä  hyvää  saavutetakaan?  Vastaus  voi  olla:  Hyvin  vähäinen  tai

puutteellinen  ristikkäisharjoittelu  vauva-aikana  tai  sen  puuttuminen  kokonaan. Toisin

sanoen, jos vauva ei ryömi ja/tai konttaa ns. ristikkäismallin mukaisesti, missä motorinen

suoritus  aktivoi  yhtä  aikaa  kummankin  aivopuoliskon  motorisia  alueita  kontrolloidusti.

Tämä yhtäaikainen ja kontrolloitu liikkuminen aktivoi aivokurkiaisen kautta kulkevia käsien

ja jalkojen miljoonia motorisia hermoyhteyksiä tehokkaiksi viestin viejiksi. Lisäksi näyttää

vahvasti  siltä,  että  aivot  pystyvät  tämän  motorisen  aktivaation  avulla  parantamaan

muidenkin hermoalueiden yhteyksiä aivopuoliskojen välillä. 
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Käytännössä olemme havainneet, että esimerkiksi kuulon ja näön aivopuoliskojen välinen

hermoaktiviteetti  paranee  ristikkäisharjoittelun  avulla.  Todennäköisesti  monet  muutkin

ristikkäisyhteydet,  joita  tarvitaan monien yhtäaikaisprosessien suorittamiseen,  paranevat

samalla.

Mitä käytännönongelmia sitten saattaa ilmetä, jos muuten terve ja normaali vauva ei ryömi

tai konttaa? Välttämättä ei mitään. Nimittäin tämä on hyvin yksilökohtainen asia. Joissakin

suvuissa on hyvin tyypillistä, että lapset kehittyvät nopeasti, konttaavat vain lyhyen aikaa ja

kävelevät 10-11 kuukauden ikäisinä.  Sitten on myös sukulinjoja,  joissa on hyvin yleistä

puutteellinen  varhaiskehitys  ja  paljon  kehityksellisiä  ongelmia.  Lastenlääkäri  Brazelton

(viite 2, sivut 35-36) mainitsee esimerkiksi  kirjassaan, että hän ei havaitse konttauksen

puutteen korreloivan juurikaan oppimisen ongelmien kanssa. Tämä selittynee ehkä sillä,

että  kun  muistellaan  kuinka  vauva  konttasi  esim.  10  vuotta  sitten,  ei  oikein  muisteta

tarkkaan, kuinka se menikään. Moni vauva on saattanut kyllä kontata, mutta hyvin lyhyen

aikaa,  tai  konttaus  on  saattanut  olla  ns.  samanpuoleista  (ei  ristikkäistä)  tai  muuten

epätäydellistä,  jolloin ristikkäishermotus ei  aktivoidu kunnolla.  Siis kun äideiltä kysytään

vuosien  kuluttua,  konttaako  vauva,  saa yleensä  aina  vastukseksi  kyllä,  vaikka  vauvan

liikkuminen on kaikkea muuta kuin ns. ristikkäiskonttaamista. 

Oppimisvaikeuksiin  keskittyneelle  klinikalle  tulee  tietenkin  juuri  oppimisen  ongelmista

kärsiviä  lapsia,  nuoria  tai  aikuisia.  Useimmille  näille  asiakkaille  on  yhteistä  juuri  hyvin

vähäinen ryömintä ja/tai konttausaika tai ns. epätyypillinen ryömintä/konttaaminen vauva-

aikana, ja tästä johtuen usein aikaisin kävelemään oppiminen. Ryömiminen on ollut ehkä

puutteellista, jaloilla työntävää tai käsillä vetävää tai ns. samanpuoleista ja konttaaminen

poikkeavaa, samanpuolista, kovin eriaikaista (ns. 4-tahtista) tai hyvin lyhytaikaista. 

Seuraavassa listassa luettelen muutamia liikuntatyylejä ja seikkoja, mitkä saattavat ilmetä

ns. tavallisilla lapsilla, joilla on ollut hyvin vähän ristikkäisharjoittelua vauva-aikana:

 ei osaa ryömiä tai  ryömi ”omalla”  tekniikalla,  ei  ristikkäistekniikalla (esim. vetää

käsillä,  työntää  jaloilla,  toispuoleisesti  vain,  etenee  kuin  mittarimato,  etenee

kierimällä jne.) 

 ei konttaa lainkaan,  tai  konttaa ”omalla”  tekniikalla,  ei ristikkäistekniikalla  (esim.

samanpuoleisesti, vetää käsillään, työntää käsillään, ns. peppukiitäjä jne.)

 lähti kävelemään poikkeuksellisen aikaisin, reilusti ennen 12 kk ikää, esim. 9-10 kk

ikäisenä.
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Tämän  tapaisessa  tilanteessa  on  mahdollista,  että  aivot  joutuvat  toimimaan

lisääntyneellä valppaustasolla kompensoidakseen heikot hermoyhteydet => kohonnut

adrenaliinitaso => kohonnut neuraali stressi=> jatkuva pakene - taistele tilanne päällä

aivoissa=>  välittäjäainetilanne  on  tyypillinen  puolustusreaktioille,  mutta  ei  hyvälle

oppimiskyvylle.

Lisäksi voidaan identifioida ainakin seuraavia syy – seuraus asioita:

kohonnut adrenaliinitaso =>stressioireita =>hormonitasot epätyypillisiä

kohonnut verensokerin kulutus ja tarve => jatkuva nälkä => painonhallinnan ongelmat 

kohonnut verensokerin kulutus ja tarve => makeilla tai nopeilla verensokeria nostattavilla

välipaloilla äkillinen verensokerin nousu => verensokerin nopea lasku => väsymys ja

uupumus (hypoglykemia-oireilu). Jos ei saa välipaloja=> väsyy muita nopeammin

kohonnut adrenaliinitaso =>kohonnut veren virtaamaan tarve => kohonnut verenpaine 

altistuu enemmän psyykkisille oireiluille

kätisyys ei selkeydy, ns. molempikätinen

poikkeava kynäote, puristava kynäote, nyrkkimäinen kynäote

aistiherkkyyksiä (ääni, tunto, haju/maku, yliherkkä valolle, yliherkkä lämmölle) 

vaimentunut kipukynnys, vaimentunut kylmän tunto=> kylmät kädet/jalat

motorista kömpelyyttä, heikko keskilinjan ylityskyky

vaikea istua paikallaan, jalat heiluvat ajatellessa

istuu usein jalkojensa päällä tai ei istu normaalisti tehdessään vaativia tehtäviä

istuu makaavasti läksyjä tehdessään

hahmotusongelmia

keskittymisen ongelmia

nopea päätöksen teko vaikeaa

käyttäytymisen kontrolli heikko =>impulsiivista tai aggressiivista käyttäytymistä 

emotionaalista kontrolloimatonta käyttäytymistä

negatiivinen yleisasenne

heikko oppimiskyky

usein kielellisiä vaikeuksia (varsinkin pojilla) 

kielellisiä muistiongelmia

puhemotoriikan ongelmia, puheterapiasta huolimatta ei nopeaa kehitystä
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monimutkaisten  asioiden  heikko  prosessointikyky,  käytännössä  esim.  kellon  logiikan

oppiminen työlästä

matematiikan ongelmia

jokin osaamisen tai käyttäytymisen osa-alue saattaa voimakkaasti korostua, samalla kun

moni muu osa-alue pysyy kehittymättömänä

Tytöillä korostuvat usein enemmän käytös- ja psyykkiset ongelmat, kun pojilla selkeämmin

lukiongelmat,  aggressiot  ja  keskittymisongelmat.  Tytöt  oppivat  yleensä  kyllä  lukemaan

mutta  jollakin  tavalla  he  eivät  osaa  soveltaa  opittua  tietoa.  Pojilla  myös  lukemaan

oppimisessa on enemmän ongelmia. Tämä tyttöjen ja pokien ero näkyy myös hyvin tuossa

aivojen yhteyskuvassa muutama sivu taaksepäin. Siinä näkyy siis tytöillä (yli 13-vuotiailla)

huomattavasti  enennän  aivopuoliskojen  välisiä  yhteyksiä  kuin  pojilla,  jotka  osaltaan

helpottavat  todennäköisesti  juuri  tyttöjen  lukemaan oppimista.  Myös  se tosiseikka,  että

tytöillä kehittyy kielellistä prosessikapasiteettia myös oikealle aivopuoliskolle auttaa tyttöjä

tässä. Mutta myös tytöt tarvitsevat huvin integroituneet aivot, ei vain pojat.

Siis  olemmeko  nyt  keksineet,  mistä  oppimisen  ongelmat  alkuperäisesti  johtuvat?

Todennäköisesti  emme,  sillä  ristikkäisongelmat  vaikuttavat  olevan  kuitenkin  lapsen

kehityksessä enemmän seuraus, kuin alkuperäinen syy ongelmiin. Siis looginen kysymys:

Mistä puutteellinen ristikkäisharjoittelu sitten johtuu? 

Vastaus saattaa olla: Sikiökauden ja aivan varhaisen vauvakehityksen poikkeava kehitys,

joka ei johda lapsen kehitystä ristikkäisryömintään tai -konttaamiseen. 

Palataan vielä  aivojen toimintamekanismeihin  ja  aivojen toiminnallisiin  seikkoihin,  joista

saattaa löytyä viitteitä siitä, mikä tässä varhaisessa kehityksessä sitten voi mennä vikaan.
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Perimällä on väliä, mutta kehitystä voidaan ohjata

Geneettinen  ”ohjelmointi”  vaikuttaa  olevan  hyvin  voimakasta,  ja  valitettavasti  myös

oppimisvaikeudet  tuntuvat  olevan  usein  perinnöllisiä.  Mikä  siinä  periytyy,  onkin  sitten

epäselvää.  Periytyykö  miljardien  aivosolujen  organisoituminen,  ja  varsinkin  ongelmia

tuottavat  poikkeamat?  Luonteenpiirteet,  tapa  reagoida  ja  varhaisen  kehityksen  kaavan

eteneminen tuntuu seuraavan voimakkaasti sukulinjoittain.  Luuston rakenne, ulkomuoto ja

mahdolliset  ongelmat  luustossa  periytyvät  myös.  Jos  esim.  ahtaat  korvakäytävät  tai

korvatorvi (välikorvasta nieluun) periytyy, voi se aiheuttaa kuulon ongelmia=>auditiivinen

dysleksia. Kuitenkin olemme havainneet, että jos jossakin suvussa on oppimisvaikeuksia

ns. ”sukurasitteena”, voi niitä kuitenkin kuntouttaa soveltuvalla harjoituksella. Tuolloin on

keskeistä löytää ne aistit ja/tai se kehityksen osa-alue, mistä poikkeamat ovat ja harjoittaa

sitten  intensiivisellä  harjoittelulla  ongelma-alueita.  Tämä harjoittelu  tuottaa  usein  hyvän

tuloksen,  ja  se  siis  todistaa,  että  geneettinen  perimä  ei  estä  aivojen  vahvaa

muokkautumista ja kuntoutumista. 

 Aistiärsykkeet kehittävät 

Pienen  lapsen  hermostosta  on ikään  kuin  valmiustilassa  vahvistumaan tehdyn  työn  ja

opittujen uusien asioiden ja taitojen mukaisesti. Syntymän jälkeen sensorisen hermoston

aivoalueiden tulee päästä kullekin erityisalueelle tarkoitettuun työhön, korvan tulee kuulla,

silmien  tulee  saada  näköärsykkeitä,  tuntoaistin  tuntea,  haju  ja  makuaistin  haistella  ja

maistella  jne.  Tuolloin  aivokuoren  ns.  sensorinen  kuorikerros  aktivoituu  ”oikealla”

tarkoituksenmukaisella  tavalla.  Liikkuminen  harjaannuttaa  vastaavasti  liikejärjestelmien

hermojärjestelmät ja liikkumisen ”kaavat” jäävät muistiin liikemuistialueille.  Tämä ”kehitys”

tapahtuu siis aistiharjoittelun sekä motorisen toiminnan kautta, ei siis vain ns. ”pumpulissa”

pitämällä. Jos aistiärsykkeet puuttuvat tai eivät ole tarpeeksi vahvoja voi jokin aisti jäädä

kehittymättömäksi,  mikä  voi  aiheuttaa  myöhemmin  jopa  oppimisen  ja/tai  keskittymisen

ongelmia.

On  mahdollista,  että  tämä  neitseellinen  alkutilanne  antaa  ympäristön  tekijöille

mahdollisuuden  vaikutta  kunkin  yksilön  kehitykseen  siten,  että  ihminen  kehittyy
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syntymäänsä  ympäristöön  parhaalla  mahdollisella  tavalla.  Etelässä  kestää  lämpöä  ja

pohjoisessa  kestää kylmää.  Metsästäjä  oppii  kuulemaan ja tunnistamaan pienimmätkin

äänet ja erottelemaan ne toisistaan, jne. 

Aivojen muuntumiskyky ei itse asiassa ole vain mahdollisuus, vaan normaaliin kehitykseen

liittyvä ”pakko” tai sanoisinko velvollisuus itseään kohtaan.  Ihmisen kehityshistorian ajan

ihmislapsen  on  ollut  pakko  harjaannuttaa  aistejaan  ja  kehoaan  luonnossa  tapahtuvaa

ankaraa elämää varten. Aivojen muuntumiskyky on antanut tälle hyvän mahdollisuuden.

Nykyisin  on  mahdollista,  että  ”pumpulissa  kasvatettu”  lapsi  ei  saa  riittävästi

aistiharjoittelua,  jolloin  hänen  hermoverkostonsa  ei  aktivoidu  ja  organisoidu

tarkoituksenmukaiseen tehokkaaseen muotoon. Hän jää kehityksessä jälkeen siitä, mihin

on  mahdollisuuksia  kehittyä.  Tätä  voisi  nimittää  vaikka  optimaalisen  kehityksen

vajaatilanteeksi.

Tämä  plastisiteetti,  aivojen  ympäristön  vaatimusten  mukainen  tarkoituksenmukainen

muokkautuminen,  voidaan  nähdä  siis  suunnattomana  mahdollisuutena,  mutta  jonka

käyttämättä  jättäminen  kääntyy  lopulta  yksilöä  itseään  vastaan,  aiheuttaa  vastaavasti

erilaisia ongelmia, kuten esimerkiksi kohonnutta taustastressiä, oppimisen ja keskittymisen

ongelmia, aineenvaihdunnan ongelmia, sosiaalisia ongelmia, psyykkisiä ongelmia jne. 

Tämä aivojen aktivoitumisen puute tai epätarkoituksenmukainen kehitys vaikuttaa olevan

monien mielestä nykyisin enemmänkin perustilanne, tai ns. ”elintasotauti”, koska ja tämä

”tauti”  lisääntyy  elintason  kohotessa.  Monessa  korkean  kehitysasteen  maassa

raportoidaan lasten kehityksellisten ongelmien määrän lisääntyneen nopeasti. Olisikohan

tässä hieman taustasyytä siihen? Jokaiselle vaivalle pitää sitten löytää diagnoosi, kuvaava

nimi, ja kyllä niitä on keksittykin, esim. ADD, ADHD, NLD, Dysleksia, Dysfasia, Dyspraxia,

Autismi, Asperger jne.  Osa näistä diagnooseista on todennäköisesti geneettistä perimää,

osassa  esim.  sikiö  ja/tai  syntymävauriot  voivat  olla  mukana,  mutta  osassa

epätarkoituksenmukainen  varhainen  hermoaktiviteetti  on  vahvasti  mukana  oiretilan

kehittymisessä vakavaksi,  diagnosoiduksi  oiretilaksi.  Tämä kirja on kirjoitettu juuri  siksi,

jotta tämä kehityksellinen varhainen ”sivuraide” tiedostettaisiin, ja jotta se ei veisi lapsia ja

nuoria  yhä  kauemmas  heidän  tulevaisuuden  haaveistaan  ja  toiveistaan.  Ja  toisaalta

ahkeralla oikeantyyppisellä terapialla ja fyysisellä harjoittelulla tämä ”sivuraide” saataisiin

liittymään takaisin ”kehityksen päärataan”. 
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Aivojen organisoituminen etenee myös lapsen kypsyys- tai kehitysasteen mukaisesti. Jos

lapsi  kehittyy  normaalisti,  teini-ikään  tultaessa  aivojen  kehitys  on  saavuttanut  monella

alueella  aikuistason,  mutta  teini-ikäisen  nuoren  reagoiminen  on  tavallaan  vielä  hyvin

primitiivistä,  tunnereaktioiden  (tunneaivoalueiden)  ohjaamaa.  Normaalisti  kehittyvillä

nuorilla aikuisilla käyttäytymistä ohjaavat otsalohkon syy – seuraus analyysiin erikoistuneet

alueet  tulevat  kokonaan käyttöön vasta n.  22 ikävuoteen mennessä,  jolloin  normaalisti

kehittyvillä nuorilla aikuisilla hermoverkoston rakenne vaikuttaa olevan lopullisesti valmis,

tytöt yleensä hieman poikia aikaisemmin. 

Kun tätä tietoa verrataan arkielämään, havaitseekin helposti,  että tätä n. 22 ikää ennen

nuorten  käyttäytyminen  on  todella  siis  varsin  impulsiivista  ja  tunnereagoivaa,  syy  –

seuraus  analyysit  ovat  puutteellisia  jne.  Se  saattaa  selittää  nuorten  lähes  järjettömät

riskinottotilanteet, harrastuksissa olla täysin pelottomia tai tappelu saatetaan aloittaa jonkin

pienen mitättömän asian takia,  jonka lopputulos voi olla jo ennakkoon ennustettavissa,

jopa vakava vammautuminen jne.

On havaittavissa, että kun lapsella on kehityksellisiä viiveitä tai poikkeamia, näiden lasten

myöhempää elämää havainnoidessa saa sen käsityksen, että tämä viimeinen kehityskausi

(syy – seuraus analyysin kehittyminen) ei tapahdu kaikilla aikuisilla oikeastaan koskaan.

Eli kehitykselliset ongelmat saattavat estää jollakin tavoin tätä aivojen normaalia viimeistä

kypsymisvaihetta,  tunnereaktioiden  väistymistä  loogisen  ajattelun  tieltä.  Tämä  saattaa

selittää  myös  sitä  seikkaa,  että  esim.  nuorisovankiloissa  on  juuri  oppimisen  ja

keskittymisen ongelmat täysin yliedustettuna muuhun väestöön verrattuna. 

Vielä  lopuksi  voidaankin  hieman  paradoksaalisesti  todeta,  että  vaikka  synapsien

yhteyksien määrä on vastasyntyneellä suurempi, kun myöhemmin elämässään, mutta tällä

myöhemmällä  vähäisemmällä  synapsiyhteysverkolla  saadaan  enemmän  ja  parempaa

aikaiseksi.  Tämä siksi,  koska aivoissa vahvistuvat vain käytetyt  ja tarkoituksenmukaiset

yhteydet ja vähemmän tarkoituksenmukaiset yhteydet kuihtuvat ”turhina”. Siksi siis onkin

tavattoman tärkeää, että vauvan aistien kehitys ja sen kautta hermoston organisointi on

mahdollisimman ”oikeaoppista” heti alusta lähtien. 

Jos jokin  tapaturma tai  vaikka aivoverenvuodon aiheuttama vaurio  vammauttaa aivoja,

käytetään kuntoutuksessa aivojen muokkautumiskykyä hyväksi. Intensiivisellä harjoittelulla

voidaan  luoda  korvaavia  hermoreittejä  tai  jopa  toiset  aivojen  osat  voivat  jopa  korvata

toisen osien työtä. Esim. sokeilla kehittyy tavattoman hyvä kuuloaisti, jolloin kuuloaivokuori
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laajenee visuaaliselle aivokuorelle päin. Samaa voidaan yrittää tehdä muillekin aistialueilla.

Se  vaatii  vain  erittäin  suurta  harjoittelua.  Tiedetään  myös  lukuisia  tapauksia,  joissa

synnynnäisesti lapsella on puuttunut tärkeitä aivojen osia (esim. 2014 raportoitiin Kiinassa

tytöstä,  jolla  puuttui  kokonaan  pikkuaivot,  10  September  2014,  New  Scientist),  mutta

aivojen muuntumiskyky oli korjannut tilannetta siten, että lapsi säilyi hengissä ja suoriutui

ainakin välttävästi arjesta. 2014 raportoitiin lapsesta, jonka aivoja yhdistävä Aivokurkiainen

puuttui  syntyessään.  Aivokurkiainen oli  kasvanut joltakin osin jälkikäteen (Children born

with split brains, New Scientist 12 May, 2014).

Ristikkäisliikkeet yhdistävät hermostoa

Sensomotorisen kauden aikana lapsi  alkaa ensin refleksien ohjaamana ja tukemana ja

sitten tahdonalaisesti ryömiä ja kontata. Tämä motorinen liike yhdistää (integroi) ja ”avaa”

aivopuoliskojen välisiä hermoyhteyksiä tämän fyysisen ns. ristikkäistyön avulla. Terapeutit

painottavat tämän kehitysvaiheen tärkeyttä, mutta miksi se on niin tärkeä kehitysvaihe? Se

selviää parhaiten käymällä läpi aivojen hermoverkostojen ja prosessikeskusten yhteyksien

aktivoitumisen kehitystä.

Aivojen  prosessointikeskukset  (tumakkeet)  ovat  yhteydessä  toisiinsa  hermoratojen

välityksellä.  Nämä prosessikeskukset ovat ns. harmaata aluetta, ja hermoratojen alueet

ns. valkoista ainetta. Suuri osa näistä yhteysverkostoista aktivoituu ulkoisten ärsykkeiden

avulla,  visuaaliset  radastot  aktivoituvat  näkemällä,  auditiiviset  kuulemalla,  tuntoaistin

radastot tuntemalla, eli siis lähes itsestään. Samoin yhteydet aivojen lähialueiden välillä,

edestä  taakse (otsalohkosta  takaraivolle)  ja  takaa eteen sekä alhaalta  ylös  ja  takaisin

aktivoituvat helposti. Aivot tarvitsevat tehokkaasti toimiakseen kuitenkin vielä kummankin

aivopuoliskon  välisiä  yhteyksiä  sekä  näiden  välisiä  yhtäaikaisprosesseja,  ja  hyvin

harjoitetut  hermoyhteydet  ovat  myös  tämän  edellytyksenä.  Aivopuoliskojen  väliset

yhteydet eivät kuitenkaan aktivoidu kunnolla vain kuuntelemalla ja katselemalla, vaan ne

tarvitsevat  siihen  oikea-aikaisesti  tapahtuvaa  fyysistä  työtä,  eli  ristikkäisharjoittelua!

Ihmisen  varhaiskehityksen  aikana  ryömintä  ja  konttaus  ovat  se  ”työ”,  mikä  yhdistää

aivopuoliskoja  tehokkaaksi  kokonaisuudeksi.  Tämän  varhaisen  ristikkäisharjoittelun

puuttuminen  voi  vastaavasti  aiheuttaa  myöhemmin  esimerkiksi  visuaalisia,  auditiivisia,

motorisia ja/tai emotionaalisia ongelmia. 
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Kaikilla lapsilla ryöminnän ja konttaamisen puuttumine ei aiheuta kuitenkaan minkäänlaisia

ongelmia. Sitten on lapsia, joille tulee todella suuriakin ongelmia. Tässä geneettinen tausta

varmasti  vaikuttaa suuresti.  Ryöminnän ja konttaamisen puuttuminen varhaiskehityksen

ajalta  saattaa  olla  seurausta  aikaisemman  kehityksen  puutteista.  Näin  ollen

kysymyksenasettelun tulee kuulua: Mikä on aiheuttanut ristikkäisharjoittelun vähäisyyden

ja  jos  ja  kun  syy  siihen  löytyy,  terapian  tai  harjoittelun  tulee  kohdistua  myös  tähän

varhaisempaan kehitysprosessiin.

Hermoverkosto ja välittäjäaineet

Aivoissa on miljardeja hermosolua, jotka organisoituvat keskenään tehdyn aivoaktiviteetin

ja harjoittelun sekä kokemushistorian mukaisesti. Mitä useimmin jokin asia tehdään, sitä

pinta-alaltaan  laajempi  ja  parempi  yhteys  kyseisten  hermosolujen  välille  syntyy.  Nämä

yhteydet voivat olla joko aivojen sisäisiä yhteyksiä tai aistijärjestelmän (ääreishermoston)

yhteyksiä  aivoille.  Ääreishermostosta  (esimerkiksi  tuntoaisti)  kulkeutuvat  hermosäikeet

ovat  pitkiä,  pisimmillään  aivoista  varpaan  päähän  ylettyviä  yhtämittaisia  hermosäikeitä.

Aivoissa  nämä  ääreishermoston  yhteydet  kulkeutuvat  aivorungon  alueella  sijaitseviin

välitysalueisiin  (esim.  talamus),  joissa  näillä  hermosolut  liittyvät  tuojahaarakkeillaan  ns.

viejähaarakkeisiin,  jotka  välittävät  hermoimpulssin  eteenpäin.  Aivojen  hermoviestien

kulkua  viejä-  ja  tuojahaarakkeisiin  ohjataan  välittäjäainejärjestelmän  avulla.  Nämä

välittäjäaineet  joko  kiihdyttävät  tai  jarruttavat  eri  hermoalueiden  viestienvälityskykyä  ja

näitä  välittäjäaineita  tunnetaan  yli  200  erilaista.  Kukin  välittäjäaihe  aktivoi  siis  eri

tapahtumalle  keskeisimpiä  hermoverkostoja,  joita  tarvitaan  juuri  kyseisessä

toimintatilanteessa.  Näin  aivojen  toiminta  on  kuin  kolmiulotteinen  labyrintti,  missä

välittäjäaineiden  avulla  avataan  ja  suljetaan  labyrintin  portteja  kuhunkin  tilanteeseen

parhaan ja tarkoituksenmukaisimman hermoverkoston valitsemiseksi. 

Eräs  aivojen  ongelma  onkin  juuri  aivojen  välittäjäainetasojen  tilanteeseen  sopimaton

tasapaino.  Liian  vähäisen  tai  liian  suuren  välittäjäaineen  avulla  tämän  labyrintin  portit

avautuvat  ”väärin”  ja  hermoviestit  eivät  ehkä  kulje  tarkoituksenmukaisella  tavalla.

Lääketieteessä  tätä  pyritään  hoitamaan  ns.  hermosynapseissa  tapahtuvan

välittäjäaineiden  takaisinoton  estävillä  lääkkeillä,  jolloin  hermosynapsien  välissä  olevaa

välittäjäaineen  määrää  voidaan  lisätä  tai  vähentää.  Näin  hermosynapseissa  haluttujen
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välittäjäaineiden määrä esimerkiksi pysyy korkeana, joka lisää hermoimpulssien läpikulkua

näissä.  Keskittymisen  ongelmista  kärsivillä  pyritään  esimerkiksi  lisäämään  dopamiini-

nimisen  välittäjäaineen  määrää  hermosynapseissa  tai  depressiopotilailla  pyritään

lisäämään  serotoniini-nimistä  välittäjäainetta  (tai  niiden  yhteisvaikutuslääkettä).

Ongelmana tässä on vain usein se, että on lähes mahdotonta kohdistaa tätä vaikutusta

vain pienelle osalle aivoja, ja usein näillä lääkkeillä on sivuvaikutuksia. Toinen ongelma on,

että  masennuksessa  loppujen  lopuksi  ei  edes  tiedetä,  onko  kyseessä  liika-  vai  liian

vähäinen välittäjäaineen määrä, mikä aiheuttaa ongelmia.

Jos  aivojen  toimintaa  katsotaan  laajempana  prosessina,  mitkä  reaktiot  ja  prosessit

vaikuttavat  toinen  toisiinsa,  saattaa  välittäjäaineiden  epätäydellinen  määrä

hermosynapseissa liittyä laajempaan aivojen kokonaisuuden hallinnan ongelmaan, jossa

epätäydellinen ja/tai kehittymätön hermo- ja aistijärjestelmän rakenne ja toiminta saattavat

olla  osallisena  myös  välittäjäaineiden  epätasapainoon  enemmän,  kuin  on  osattu

odottaakaan. 

Aivojen epätäydellinen kehitys ja organisaatio, jolloin ongelmien syy – seuraus kaava voisi

olla seuraava:

Kehittymätön  järjestelmä  jättää  helposti  vauva-ajan  kehityskaavaa  keskeneräiseksi=>

(havaitaan  varhaisheijastejäänteitä)  seurauksena  lapsi  ei  usein  ryömi  ja/tai  konttaa

tarpeeksi => ristikkäishermosto ei aktivoidu kunnolla => edellä mainitut yhteisvaikutuksena

=>  kehittyy  mm.  neuraali  stressitilanne,  josta  käytännönseurauksena  esim.

epätarkka/yliherkkä  aistitoiminta  =>Yliaktiivisuutta  aivorungon  ja  ponsien

alueella=>amygdala yliaktiivinen ja stressireaktion takia ylläpitää mm. pakene – taistele

tilaa  =>  hypotalamus  ylläpitää  stressitilaa  hormonijärjestelmän  avulla=>  kohonnut

stressi=>  Herkistää  refleksijäänteitä  ennestään=>  negatiivinen  kierre,  jossa  taas  lisää

yliaktiivisuutta  aivorungon  ja  ponsien  alueella  jne.  Tässä  syntyy  siis  itse  itsensä

toiminnassa pitävä olotila = jatkuva kohonnut stressitila = jota kutsun termillä: Krooninen

Neuraali Stressisyndrooma

Hypotalamus  on aivoalue,  joka ohjaa hormonitoiminnan kautta  kehon aktiviteetteja.  Se

lisää  stressitilanteessa  eritystä  verenkiertoon,  jolloin  hetkessä  koko  keho  reagoi

tilanteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Vaaran uhatessa esimerkiksi se saa pakene –

taistele  reaktion  aktivoitumaan,  jolloin  välittäjäainekombinaatio  on  relevantti  tälle

stressitilanteelle  (taistelutilanteelle),  mutta  kokemuksemme mukaan  tämä  olotila  ei  ole
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otollinen  oppimiselle  ja  keskittymiselle,  jolle  on  olemassa  toisenlainen  ja  tehokkaampi

”välittäjäainekombinaatio”.  Jos  lapsella  on  jatkuvasti  päällä  tämä  sisäinen  kohonnut

krooninen  neuraali  stressitilanne,  on  hänellä  samalla  siis  hyvin  epäedullinen  olotila

oppimistapahtumaa varten. Jos aistitoiminnot, aivojen heikko integraatio ja keskittymistä ja

motoriikkaa  häiritsevät  primitiivirefleksit  voitaisiin  identifioida  ja  kuntouttaa  ”pois”,  voi

välittäjäaineiden luontainen tuotanto samalla myös normalisoitua. Tuolloin voi myös tämä

krooninen  neuraali  stressisyndrooma-olotila  laueta  pois  päältä  ja  oppimis-  ja

keskittymiskyky normalisoitua kuin itsestään.

Tästä  on  myös  vahvoja  kuntoutuksellisia  viitteitä.  Olemme  nähneet  paljon

normalisoitumista  oppimisen,  keskittymisen  ja  sosiaalisen  vuorovaikutuksen  alueilla.

Esimerkiksi kuntoutuksen edetessä erityisluokilta on siirrytty normaaliopetukseen, mikä on

muuten  hyvin  epätavallista.  On  tapauksia,  missä  neurostimulanttisten  lääkkeiden

annostelua  on  voitu  vähentää  tai  lopettaa  kokonaan,  mikä  viittaa  juuri  tähän  aivojen

välittäjäainetasapainon  luontaiseen  normalisoitumiseen.  Samoin  dysfaattiset  ovat

päässeet  puheongelmistaan  ja  autistiset  alkaneet  kommunikoida,  aistiherkkyydet

lieventyneet tai jopa normalisoitunet jne. Nämä eivät ole mitään ”ihmeparantumisia” vaan

dokumentoituja, fysiologisten kehityksellisten viiveiden fyysisen harjoittelun lopputulosta. 

Samanlainen kuntoutussuunta on havaittu olevan myös muutamilla psyykkisten ongelmien

takia hoitoon hakeutuneilla. Kokonaiskuntoutuminen on lähtenyt etenemään positiiviseen

suuntaan,  psykiatrinen  oireilu  on  vähentynyt  ja  lääkitystä  on  voitu  pikkuhiljaa  lääkärin

ohjaamana  ja  seuraamana  vähentää  tai  lopettaa  lopulta  kokonaan.  Tämä  viittaa  juuri

tähän  ns.  bioloogisen  komponentin  olemassaoloon  ainakin  joidenkin  psyykkisten

ongelmien taustalla. 

Kehittymätön  refleksijärjestelmä  tuntuu  liittyvän  usein  tähän  välittäjäaine-

epätasapainotilaan.  Tämä  voi  olla  seurausta  joko  jostakin  vammasta,  sairaudesta,

aivovauriosta  tai  vakavasta  poikkeamasta  aivojen  kehityksessä,  jolloin  primitiivirefleksit

ovat läsnä usein hyvin voimakkaina ja yksiselitteisinä. Mutta lieviä varhaisrefleksijäänteitä

havaitaan myös aivan normaaleilla ja terveillä ihmisillä. Käytännössä olemme havainneet,

että  jos  normaalin  terveellä  ihmisellä  on  kehittymätön  refleksijärjestelmä,  tuntuu  tämä

tilanne pitävän aivoja ikään kuin jatkuvasti hälytystilassa, jolloin ylläkuvattu vääränlainen

välittäjäainekombinaatio saattaa olla jatkuvasti päällä.   Se saattaa selittää näillä lapsilla

usein esiintyvän oppimisen ongelman, jolle ei löydy mitään hermostollista syytä. Tästä on

todisteena  se,  että  kun  refleksijärjestelmä  sitten  normalisoituu  kuntoutuksen  avulla,
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oppimiskyky usein myös paranee merkittävästi tai jopa normalisoituu. Toinen viite siitä on

se, että välittäjäaineiden määrään vaikuttavien lääkkeiden annostelua on voitu vähentää

tai lopettaa kokonaan. 

Aivojen harjoittelusta

Kuinka  aivoja  pitäisi  sitten  harjoittaa?  Pitääkö  aloittaa  kova  ajattelemisen  harjoittelu?

Pitääkö harjoitella  matematiikkaa,  lukemista  ja  muita  kouluaineita  entistä  ankarammin?

Osin  näinkin,  mutta  ensin  tulee  korjata  ne  fysiologiset  ja  kehitykselliset  syyt,  mitkä

aiheuttivat  oppimisen  ongelmat,  ja  sen  jälkeen  koululäksyjen  harjoittelulla  saadaan

enemmän  aikaiseksi.  Pitääkö  jokaisen  lapsen  aivoja  harjoittaa  varmuuden  vuoksi?

Normaalisti kehittyville lapsille pitäisi riittää periaatteessa ns. normaali aktiivinen arkielämä.

Hyvän  ravinnon,  oikeantyyppisten  rasvahappojen,  vitamiinien ja  kivennäisaineiden  tulisi

pitää ihmisen terveenä ja antaa kasvun edellytykset. Liikunta ja monipuoliset aistiärsykkeet

luovat  oppimiselle  edellytyksiä,  ja  innostava  ja  stimuloiva  ympäristö  ja  opetus  /  koulu

hoitaa sitten opettamisen.

Kuten aiemmin todettiin, monilla on kuitenkin oppimisessa ja keskittymisessä vaikeuksia.

Jokin kehityksen osa-alue on ehkä jäänyt vajaaksi tai aistien kehitys on vielä kesken tai

jotakin muuta on ”kesken”. Opettajille tilanne on aina haastava, ja tilanteeseen on kehitetty

tehostettuja opetusmenetelmiä tai toiminnallisia terapiamuotoja. 

Oppimistapahtuma  voidaan  pilkkoa  hyvin  pieniin  osa-alueisiin,  tai  harjoitellaan  paljon

jotakin  erityistä  osa-aluetta.  Laskemisen  tai  visuaalisen  hahmottamisen  opettelussa

havainnoida  lukuja  tai  muotoja  yksinkertaisten  palikkojen  avulla,  kielen  opettelussa

harjoittaa  esim.  äänteiden  erottelua.  Tämän  tapaista  harjoittelua  kutsutaan  esim.

neuropsykologiseksi  harjoitteluksi.  On  kuitenkin  viitteitä,  että  tämän  tyyppinen

harjoittelu kehittää kyllä juuri aina sen alueen oppimista, mitä on harjoiteltu tehostetusti,

mutta sillä voi olla vähäinen siirtovaikutus. Toisin sanoen se lisää vähän tai ei lainkaan

yleistä älykkyyttä tai ymmärryskykyä. Tai muistiharjoitukset onnistuessaan tehostavat kyllä

oppimista sinänsä, mutta yleinen oivallus- tai ymmärryskyky ei välttämättä parane. Tämä

onkin luonnollista, jos lapsella on kuulonhahmottamisessa tai varhaiskehityksen kaavassa

ongelmia, jolloin neurologinen kehityksen eteneminen on vielä keskeneräinen.  
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Neurofysiologinen harjoittelu perustuu hieman toisenlaiseen harjoittelufilosofiaan. Siinä

pyritään  tehostamaan  oppimisen  fysiologisia  perusedellytyksiä;  kuuloaisti  pyritään

harjaannuttamaan  paremmin  erottelevaksi,  eli  poimimaan  tarkasti  kaikkien  taajuuksien

äänet ja erottelemaan ne tarkasti toisistaan, tasapainoaistin harjoittelulla pyritään tarkkaan

lihaskoordinaatioon  ja  tarkkaan  silmien  lihasten  hallintaan,  hermoyhteyksien

tarkoituksenmukaisella  aktivoimisella  pyritään  optimaaliseen  ja  nopeaan

hermoyhteysverkostoon  ja  oppimis-  ja  keskittymiskykyä  häiritsevät  ja  taustastressiä

kohottavat  ns.  varhaisheijasteet  pyritään  harjoittelemaan  ”pois  päältä”.  Lisäksi  logiikan

harjaannuttamisella  pyritään  lisäämää  oivalluskykyä.   Neurofysiologisella  harjoittelulla

pyritään  ns.  normaaliin  oppimistilaan  ilman  häiritseviä  jännitteitä  tai  hermostollisia

”hidasteita”.  Sen  lisäksi  voidaan  toki  tehdä  eri  oppimisalueiden  ja  -tapahtumien

lisäharjoituksia, joille harjoittelu luo jopa erinomaiset perusedellytykset.
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brains.php

Muisti

Oppimisen  eräs  keskeisin  järjestelmä on  muisti  ja  sen  hyvä  toiminta.  Perehdyn  tässä

muistin toimintaan ja eri seikkoihin, mitkä voivat heikentää sen toimintaa. Tämän tiedon

avulla  päästään  muistia  tehostaviin  menetelmiin  sekä  fyysisen  kuntoutuksen

mahdollisuuksiin. 

Jokaiselle tapahtumalle jää usean aistin muistijälki, vaikka emme sitä itse välttämättä näin

mielläkään. Kun muistelemme esimerkiksi lapsuuden kotia ja siellä vaikka keittiötä ja sen

huoneen  kuvaa  mielessämme.  Aivoissamme  on  siitä  myös  hajuaistin  muistijälki

pullantuoksusta,  auditiivinen  muistijälki  äidin  kutsusta  syömään,  koiran  haukkuminen

ovikellon  soidessa  jne.  Uuden  asian  oppimisessa  voidaan  sitten  tietoisesti  käyttää

moniaistioppimista hyväksemme. 

Muistijärjestelmä  on  jatkuvasti  toiminnassa  oleva  prosessi,  joka  toiminnallisesti  sekä

anatomisestikin jakaantuu useampaan toiminnalliseen tasoon, eli Hippokampus-aivokuori

tasoon (kortikaaliseen tasoon) ja syvempien aivojen muistitasoon. Se voidaan määritellä

myös  muistin  keston  mukaisesti  ainakin  kolmeen  eri  järjestelmään:  1.hyvin  lyhyeen

aistimuistiin, 2. hetken kestävään ns. lyhytmuistiin ja 3. pitkäkestoiseen muistiin. Lisäksi

näiden kaikkien yhteistyön tuloksena määritellään vielä käsite: työmuisti.  Pitkäkestoinen
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muisti  jakautuu  kortikaaliseen  muistipankkiin  ja  syvempien  muistialueiden,  enemmän

emotionaalisten  tunnetilojen  ja  hengissä  pysymisen  kannalta  tärkeiden  tapahtumien  ja

reaktioiden  muistiin  sekä  liikkeiden  sarjamuistiin.  Kortikaalinen  taso  on  enemmän

tahdonalainen  muistijärjestelmä,  ja  syvemmät  alueet  siis  enemmän  tahdosta

riippumattomia  liikerata  ja  emotionaalisia  muistijärjestelmiä.  Jokaisella  aistilla  on  omat

muistijärjestelmänsä,  nähdyn,  kuullun,  tuntoaistilla  tunnetun  tapahtuman  muistialueet,

jotka linkittyvät ja synkronoituvat yhdeksi muistitapahtumaksi.

Eri  muistijärjestelmien  kehittyminen  tapahtuu  hieman  eriaikaisesti.  Kortikaalisten

muistijärjestelmien aivoalueet  eivät ole täysin kehittyneet  vielä lapsen syntyessä.  Tämä

johtuu  siitä,  että  lyhytmuistin  alue,  josta  keskeisimpänä  alueena  Hippokampus,  jatkaa

kehitystään vielä ensimmäisten elinvuosien aikana. Tästä johtuen ihminen ei muista itse

juuri  mitään  ensimmäisistä  elinvuosistaan.  Aivojen  syvempi,  emotionaalinen  ja

liikemuistijärjestelmä on kuitenkin jo varsin toimintavalmis lapsen syntyessä, joten sinne on

taltioitunut tapahtumia jopa syntymäajasta ja tapahtumista. Sinne taltioituu myös tärkeitä

tapahtumia  elämän  varrelta  (esim.  voimakkaita  tunnereaktioita  tai  dramaattisia

kokemuksia). Koska tämä syvien aivoalueiden muistijärjestelmä on siis toimintavalmis jo

vastasyntyneellä  vauvalla,  on hyvin tärkeää varjella  lasta jo vauva-aikana voimakkaalta

emotionaaliselta  stressiltä,  kuten vakavilta  perheriidoilta  ja/tai  väkivallan  kokemiselta tai

sen  näkemiseltä.  Ne  saattavat  muuten  purkautua  selittämättöminä  ahdistuksina  ja

vaikeasti hoidettavissa olevina psyykkisinä oireiluina myöhemmin. 

Muistijärjestelmän työjuhta = Hippokampus

Hippokampus sijaitsee symmetrisesti kummallakin puolella ohimolohkoilla ja on jatkuvasti

aktiivinen  prosessoiden  visuaalista,  auditiivista,  kielellistä  ja  spatiaalista  (3-uloitteista

tilakäsitettä)  muistamisen  prosesseja.  Hippokampus  on  ns.  väliporras  lyhytmuistin  ja

pitkäkestoisen muistin välillä.  Mutta ei  ole pelkästään väliporras,  vaan se on aktiivinen

prosessointijärjestelmä  osallistuen  työmuistin  kanssa  tässä  ja  nyt  prosessointiin.

Työmuistin  avulla  aivot  prosessoivat  käytännössä  ympäristön  tapahtumia,  vertaavat

havaintoja  aikaisemmin koettuihin  muistissa oleviin  asioihin  ja  tunnemielikuviin,  tekevät

syy-seurauspohdintoja  ja  työskentelevät  älyllisissä  tahdonalaisissa  prosesseissa.  Jos

tässä  ja  nyt  koettu  asia  tai  tieto  on  merkityksellinen,  siirtyy  tämä  muistikuva  sitten

pitkäkestoiseen  muistiin.  Hippokampus  on  myös  aivojen  ”karttaosasto”,  ja  esimerkiksi

taksinkuljettajilla Hippokampus on muuta väestöä suurempi. Hippokampus vaikuttaa siis
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mm.  muistiin,  mielialoihin,  oppimiseen,  ajatusprosessointiin  jne.  Mainittakoon,  että

lääketieteen  Nobel-palkinto  myönnettiin  2014  tutkijoille  John  O’Keefenille,  May-Britt  ja

Edvard  Moserille  tutkimuksista,  joissa  tarkennettiin  aivojen  paikannusjärjestelmän

toimintaa solutasolla Hippokampuksen alueella. 

Liikkumisen  merkitys  on  keskeinen  aivoille,  ja  esim.  liikkuminen  aktivoi  myös

Hippokampuksen  kasvutekijöitä.  Tämä  havaittiin,  kun  yritettiin  saada  kanan  aivosolut

kommunikoimaan  kasvatusalustallaan.  Kun  hermoverkostoon  lisättiin  liikunnan

vaikutuksesta  lisääntyviä  välittäjäaita,  saatiin  aivosolut  kommunikoimaan  keskenään.

Tämä  oli  merkittävä  havainto,  joka  tarkoittaa  siis  samalla  sitä,  että  ilman  liikuntaa

hermoverkosto  ei  aktivoidu  kunnolla  ja  näin  itse  asiassa  alkaa  purkautua  pikkuhiljaa.

Samoin  liikunta  siis  aktivoi  hermoverkostoa,  jolloin  aktivoitumisen  seurauksena

hermoverkosto  myös  kasvaa.  Tämän  tiedon  kun  siirrämme  lasten  arkeen,  niin  taas

kannustan lapsia liikkumaan.  

Kortikaalisessa muistitasoissa vasen järjestelmä tukee enemmän kielellistä muistamista

hyvin yksityiskohtaista asioiden, nimien tai numeroiden muistamista ja oikea järjestelmä

tukee  enemmän  kokonaisuuksien  (Visio-spatiaalinen)  ja  tapahtumien,  episodien

muistamista. Yksinkertaistetusti voisi sanoa, että vasemman aivopuoliskon (AP) alue on

kielellisten  prosessien  ja  oikea  kokonaisuuksien,  kartta  ja  3-ulotteisen  hahmottamisen

aluetta. Syvempien aivoalueiden muistijärjestelmät tukevat tunnepohjaista emotionaalista

muistamista.

Evoluution ja hengissä pysymisen kannalta muistin keskeisin ja ensisijainen tehtävä on

varoittaa  mahdollisista  aikaisemmin  havaituista  ja  opituista  vaaransignaaleista  sekä

tallentaa mieleen uusia ”vaaran signaaleja” sekä muistaa elämän ylläpitämisen kannalta

tärkeitä  asioita.  Nykyaika  painottaa  jatkuvaa  oppimista,  jonka  muistijärjestelmä  toki

mahdollistaa.  

Muistijälkien taltiointi toimii kahdella eri toimintaperiaatteella. Aistimuisti ja ns. lyhytmuisti

ovat  enemmän  kemiallisia,  ja  joissa  muistijäljet  ”haihtuvat”  pois  varsin  nopeasti.

Pitkäkestoiset muistijäljet syntyvät hermostollisen synapsisen organisoinnin kautta, jolloin

niiden pysyvyys  on merkittävästi  parempi,  ja  joka aina vain paranee muistitapahtumaa

kerratessa. Syvemmät ns. emotionaaliset muistijäljet ovat kaikkein vahvimpia.
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Aistimuisti on  hyvin  lyhytkestoinen,  vain  muutaman sekunnin  mittainen,  jonka  aikana

aivot pystyvät päättelemään, onko tämä tieto syytä taltioida lyhytmuistiin vai ei. Aistimuistin

pituus  saattaa  vaihdella  eri  aistien  välillä  ja  joissakin  aistimuistin  toiminnoissa  saattaa

mukana olla käytössä lyhytmuistinkin kapasiteettia. Esim. visuaalisessa aistimuistissa sen

pituus voidaan testata seisomalla paikallaan ja sulkemalla silmät. Yleensä n. 10 sekunnin

kuluttua aistimuistista häviää horisontin muistikuva ja tasapainon hallinta siirtyy pelkästään

tasapainoalueiden  varaan,  jolloin  tapahtuu  yleensä  pieni  heilahdus  tasapainossa.

Kyseinen  horisontin  muistikuva  on  täysin  automaattinen  ja  onko  kyseessä  pelkästään

aistimuisti,  vai  osallistuuko  horisontin  tason  muistikuvaan  myös  lyhytmuisti,  on  vaikea

sanoa. 

Lyhytmuisti  on toimintatavaltaan aistimuistin tavoin biokemiallinen (6), jossa muistijäljet

pysyvät jonkin aikaa aktiivisena Hippokampuksen lyhytmuistialueilla. Yleensä lyhytmuistin

pituus on muutaman minuutin mittainen, jonka aikana aivot pystyvät päättelemään, pitääkö

juuri havaittu tai koettu asia tai tieto taltioida pitkäkestoiseen muistiin. Lyhytmuistin kesto

on  kuitenkin  vaihteleva,  muutamasta  minuutista  jopa  viikkoihin,  riippuen  kuinka

merkittävästä tapahtumasta on kysymys. Hyvin dramaattinen tai vaarallinen tapahtuma tai

erittäin miellyttävä kokemus saattaa pysyä lyhytmuistissa kauankin (6), joka taltioituu myös

pitkäkestoiseen muistiin asian tärkeyden vuoksi. 

Työmuisti on havainnointien,  relevanttien reaktioiden sekä aktiivisen ajattelun taustalla

prosessoiva  koko  muistijärjestelmä.  Sen  toimintaan  osallistuu  koko  muistikapasiteetti

kaikkine  osa-alueineen  aistimuistista  pitkäkestoiseen  muistiin.  Vastaavasti  jos  jokin

muistijärjestelmän  osista  toimii  puutteellisesti,  näkyy  vaikutus  heti  työmuistin

kapasiteetissa.  Työmuisti  on siis  ajatteluprosessien työväline.  Siitä  seuraakin  loogisesti

juuri käytännössä havaittu seikka, eli kun henkilöllä on ns. kapea-alainen lyhytmuisti,  on

hänen ajatteluprosessointikin puutteellista. Vastaavasti kun syyt tähän muistin toiminnan

ongelmaan  löytyvät  ja  ne  kuntoutetaan  (esimerkiksi  kuulonerottelukyvyn  ongelmat,

aistiherkkyyksien aiheuttama ylisuuri aistiärsykkeiden huomioiminen, visuaaliset ongelmat,

tasapainoaistin aiheuttama kohonnut neuraali stressi jne.), asiakkaan ajatusprosessointikin

paranee usein merkittävästi.

Pitkäkestoinen  muisti rakentuu  kestäväksi  hermoverkostorakenteiden  kautta,  ja  on

oikeastaan  yhtä  pitkäikäinen  kuin  ihmisen  elämäkin.  Sen  fyysiset  alueet  sijaitsevat

aivokuoren ns. assosiaatioalueilla. Osa tiedosta tallentuu pitkäkestoiseen muistiin, vaikka

emme haluaisikaan nimenomaan tätä tietoa erityisesti tallentaa, ja osa tietoa on sitten sitä,
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sanotaan vaikka opiskelutietoa, jonka toivomme pysyvän mielessä mahdollisimman hyvin

ja pitkään.  Se on se alue, mistä ranskan verbit tai historian vuosiluvut pitäisi löytyä, kun

niitä ensin kerrataan lukuisia kertoja. Ja mitä useammin niitä on kerrattu, sen paremmin

hermostolliset  rakenteet  ovat  vahvistuneet  näiden  asioiden  muistamiseksi  ja  sitä

varmemmin asia tarvittaessa muistuu mieleen. Vanha sanonta: ”Kertaus on opintojen äiti”

pitää  ainakin  paikkansa,  jos  ajatellaan  kertauksen  vaikutuksesta  tapahtuvaa

neurobiologista hermoverkostojen synapsisten yhteyksien vahvistumisprosessia. Kuitenkin

vaikka asioita kerrataan, eivät ne pysy aktiivisina ja heti käytettävinä kovinkaan pitkään.

Krebs s. 135 (1) mainitsee esimerkiksi, että pitkäkestoisesta muistista olisi käytettävissä

vain n. 1 % ilman suurempia muistioperaatioita ja loput 99% muistista tarvitsee enemmän

tai  vähemmän työtä  muistin  aktivoimiseksi.  (Omakohtaiset  kokemukseni  kyllä  puoltavat

tätä näkemystä.)

Käytännössä  uusin  muistijälki  tai  muistihermoverkostorakenne  tuntuu  rakentuvan

vanhempien  ”päälle”,  jolloin  uusi  asia  on  myös  helpommin  muistettavissa.  Mutta,  kun

vanhaa asiaa vähän kerrataan, löytyvät  ne sitten kuitenkin jostakin sieltä ”alta”.   Tämä

kerroksisuus  havaitaan  myös  dementoituneissa  vanhuksissa,  jolloin  viimeisimmät  asiat

eivät ole enää lainkaan muistissa, mutta vanhat asiat ovat, eli dementoituneissa aivoissa

muisti purkautuu tai ”tuhoutuu” viimeisimmistä muistijäljistä vanhoihin päin. Dementia on

sairaus,  missä  myös  jotkin,  jopa  kauan  sitten  opitut  asiat  tai  tavat  toimia  häipyvät

kokonaan  pois  muistista.  Näin  TV:ssä  kerran  ohjelman,  missä  muuten  täysin

elinvoimainen  ja  ajatuksiltaan  täysin  ”kirkas”  norjalainen  nainen  ei  dementoituneena

ymmärtänyt  lainkaan,  kuinka  kahvipöytä  katetaan.  Hän  ei  tajunnut  lainkaan,  miten

kahvikupit  laitetaan,  mitä  virkaa  on  lautasilla,  ja  mihin  lusikat  oikein  laitetaan.  Siinä

tapauksessa  siis  nämä  kahvipöydän  ja  astioiden  kattamismuistialueet  olivat  hävinneet

täydellisesti tai tämän muistialueen hermoyhteysverkosto oli purkautunut kokonaan pois. 

Kolmas  muistijärjestelmä  eroaa  edellisistä  ns.  Hippokampus  –  aivokuorijärjestelmästä

siinä,  että  sen  fyysinen  muistialue  on  syvällä  aivojen  sisällä,  mantelitumakkeen

(Amygdala)  ympärillä.  Sinne  taltioituvat  muistijäljet  ovat  enemmän  emotionaalisia

tunnetiloja, pelon ja kauhun tapahtumia, voimakkaita tunnereaktioita ja tapahtumia, mihin

liittyy tunnereaktioita ja – tapahtumia. Tapahtumia joilla on merkitystä hengissä pitämisen

ja/tai  lisääntymisen  kannalta  tai  poikkeuksellisen  voimakkaita  mielihyvän  tunteita.  Sen

yhteydet  talamukseen  ovat  hyvin  lyhyet,  joten  sen prosessinopeus  on myös  ”ylempiä”

alueita nopeampi. Näin vaaran signaalin havaittua tämä alue aktivoi välittömästi lihaksistoa
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nopeaan  reaktioon  vaaran välttämiseksi.  Kestää  monta  kymmentä  millisekuntia  (1  s  =

1000ms), ennen kuin tahdonalainen järjestelmä on tajunnut  tilanteen, mutta esimerkiksi

salamannopeasti hyökkäävän eläimen (esim. käärmeen) hyökkäyksen väistö on jo tehty,

ennen kuin ihminen edes tajuaa tilannetta.  Kehityksellisesti  voidaan ajatella,  että  tämä

alue on primitiivisemmän kehityskauden jäänne.  Sama alue on samalla tavalla aktiivinen

varmasti  ainakin  kaikilla  nisäkkäillä,  joiden  aivot  periaatteessa  ovat  rakenteeltaan

samantapaiset  kuin  ihmiselläkin.  Esimerkiksi  hevonen  kuullessaan  yllättävän  äänen

juoksee ensin  karkuun tajuamattaan miksi  ja  sitten vasta kääntyy katsomaan,  mikä se

raksahdus pusikossa olikaan. On siis järkevämpää juosta karkuun kuin jäädä katsomaan,

onko se susi vai tuuli, joka oksaa heilutteli.

Tästä  syvällä  aivojen  tahdonalaisen  toimintatason  alapuolella  olevien  emotionaalisten

muistialueiden toiminnasta esittelen seuraavassa kolme ihmisillä tapahtunutta esimerkkiä:

Tapaus  nro  1.:  Mielialalääkkeillä,  jotka  lisäävät  voimakkaasti  synapsisten  yhteyksien

toimintaa,  ja  samalla  myös  muistijälkien  aktivoitumista,  saattaa  olla  sivuoireena  esim.

oman  syntymätapahtumansa  muistaminen/kokeminen  fyysis-emotionaalisena

tapahtumana. Seuraavassa tästä käytännönkokemus: Minulla oli hoidettavana vanhempi

(yli 60v.) rouva hahmottamisen ongelmien vuoksi. Hän oli aina myöhässä tapaamisista ja

hahmotti  heikosti  aikaa ja paikkaa sekä mitä hänelle  sanottiin.  Terapia auttoi  häntä,  ja

hänen elämänsä hallintansa parani merkittävästi. Erään tapaamisen yhteydessä hän kertoi

minulle,  kuinka  hän  vuosikymmen  aikaisemmin  käytettyään  psyykelääkettä  sai  kesken

häntä  hyvin  paljon  stressaavan  lasten  syntymäpäiväjuhlien  aikana  vakavan

ahdistuskohtauksen:  Hän  meni  kylpyhuoneeseen  ja  sammutti  valot  ja  kääriytyi  tiukasti

isoon  kylpypyyhkeeseen  ja  käpertyi  sikiöasentoon  kylpyhuoneen  nurkkaan.  Hän  koki

voimakasta hengenahdistusta, ikään kuin ei olisi saanut lainkaan happea, vaikka kuinka

yritti hengittää. Hän luuli tukehtuvansa siihen paikkaan, kunnes yhtäkkiä hän sai vedettyä

keuhkonsa täyteen ilmaa, ja hengitys sujui taas normaalisti  ja huone tuli  yhtäkkiä aivan

valoisaksi (vaikka kylpyhuoneen valot olivat yhä sammutetut). Sitten hän pikkuhiljaa tointui

tilanteesta pimeään kylpyhuoneeseen, hän sytytti valot ja oli aivan rauhallinen. Loppujuhlat

eivät tuntuneetkaan enää millään tavalla stressaavalta. 

Mahdollinen selitys: Tämä psyykelääkkeiden epänormaalin suuri välittäjäaineiden määrä

hermosynapseissa ja syntymäpäiväjuhlien aiheuttama stressi laukaisi jollakin tavoin hänen

muistijärjestelmistään  oman  syntymätapahtumansa  fyysis-emotionaalisen  muistamisen,

jonka hän ilmeisesti koki kylpyhuoneen pimeässä tilassa.
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Tapaus  nro  2.  Se,  mikä  edellisessä  tapauksessa  laukaisi  esille  poikkeuksellisia

muistiprosesseja  välittäjäaineiden  massiivisen  lisäyksen  ansiosta  (neurostimulanttisten

lääkkeiden  ansiosta),  voi  tapahtua  myös  esimerkiksi  ilman  lääkkeitä  hypnoosin  avulla.

Tästä seuraavassa kaksi esimerkkiä: 

Opettajamme  psykologi  Peter  Blythe  (INPP,  Chester,  UK)  kertoi  NDT  (Neuro

Developmental Therapist) koulutuksemme yhteydessä hänelle tapahtuneesta merkillisestä

tapauksesta. Hän käytti tuolloin hypnoosia emotionaalisten ongelmien syiden etsimisessä.

Monesti emotionaaliset ongelmat juontavat juurensa joistakin hyvin varhaisten kokemusten

tai tapahtumien tiedostamattomasta vaikutuksesta, jotka yritetään selvittää ja prosessoida

hypno-terapian  avulla.  Peter  oli  siis  hypnotisoinut  erään  miehen  ja  tässä  istunnossa

mentiin normaalin hypnoosiprosessin mukaisesti aina varhaisempaan nuoruuden aikaan,

jotta  syyt  miehen  ahdistukseen  löytyisivät.  Kun  lähestyttiin  miehen  aivan  vauva-ajan

varhaisinta aikaa,  mies jäykistyi  yhtäkkiä aivan jäykäksi.  Hypnoosin purkaminenkaan ei

onnistunut, ennen kuin n. 30 minuutin kulutta hän rentoutui, ja heräsi hypnoosista. Miehen

äidiltä kysyttäessä hän muisti, että jotain poikkeavaa kyllä tapahtui synnytyksessä, mutta

hän ei muista tarkasti mitä. Onneksi synnytyksessä auttanut kätilö asui aivan lähistöllä,

jonne  tehtiin  saman  tien  matka.  Hän  muistikin  tapauksen,  koska  se  oli  niin

poikkeuksellinen. Kätilö kertoi, että kun vauva oli syntynyt, häntä pestessä vauva yhtäkkiä

jäykistyi  aivan jäykäksi ja tätä jäykkyyttä kesti n. 30 minuuttia. Nyt hypnoosissa miehen

jäykkyys  kesti  siis  tuon  saman  30  minuuttia!  Näin  tämä  episodinen  syvempien

aivoalueiden tunne ja  tapahtuma-alueen  muistijärjestelmän hypnoosissa  esiin  ”kaivettu”

tapahtuma toisti itsensä siis aivan samalla tavoin uudestaan. 

Tapaus nro 3:

Toinen esimerkki hypnoosista on muurarista, joka on siis muurannut työelämänsä aikana

valtavan määrän tiiliä erilaisiin julkisivuihin. Hypnoosissa tämä muurari oli muistellut erään

seinän muurausta, jolloin hän muisti vuosia sitten muuraamansa seinän tiilen poikkeavia

värieroja sekä niiden paikkaa muuraamassaan seinässä. Kun tätä tiiliseinää mentiin sitten

tarkastamaan,  oli  hän  muistanut  kaiken  aivan  oikein,  seinässä  olevat  tiilet  olivat  juuri

hänen muistamassaan järjestyksessä. (Krebs s.135). 

Nämä kolme  tapausselostusta  vahvistavat  sitä,  kuinka  vahvat  ja  laajat  tahdonalaisten

muistiprosessien  ”alapuolella”  olevat  episodiset  tunne  ja  tapahtumamuistijärjestelmät

ovatkaan.   Vastaavasti  kuten  jo  aikaisemmin  sanoin,  pientä  lasta  tulee  varjella  liian
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vakavilta emotionaalisilta kriiseiltä, joita hänen kehittymätön kokemushistoriansa ei pysty

prosessoimaan ja ymmärtämään. 

Motoriset  muistialueet sijaitsevat  aivojen  syvemmillä  muistialueilla.  Aikaisemmin

harjoitellut  motoriset  liikeradat  taltioituvat  ns.  basal  ganglioihin  ja  pikkuaivojen

muistialueille.  Kerran opittu  tapa  tehdä  jokin  työ  tai  urheilusuoritus  on siellä  vahvassa

muistissa. Jopa niin  vahvassa, että ainakin urheilussa se on joskus jopa ongelma. Jos

halutaan muuttaa jokin ”väärin” opittu liikerata, vaatii se tuhansia toistoja, ennen kuin uusi

korvaa  vanhan,  jos  korvaa  edes  koskaan.  Siksi  esimerkiksi  junioriurheilussa  osaavat

valmentajat ovat tavattoman tärkeitä!

Mikä heikentää muistia?

Käytännössä  varmaan moni  lukijoistakin  on  havainnut  omakohtaisesti,  että  esimerkiksi

korkea stressi vaikuttaa muistia heikentävästi. Kun stressi sitten vähenee, muistikin toimii

paremmin. On esitetty kahdenlaista teoriaa stressin vaikutuksesta. Perinteinen näkemys

on sellainen,  että stressihormoni  toimisi  jonkinlaisena  muistijarruna heikentäen tai  jopa

tuhoten  Hippokampuksen  hermorakenteita.  Toinen  näkemys  on  sellainen,  että  jos

voimakas stressi on jatkuvaa ja pitkäaikaista, niin kohonnut jatkuva stressihormonimäärä

hidastaisi tai jopa estäisi aivosolujen, esim. Hippokampuksen uusiutumisprosessia. Siitä

seuraa tilanne,  että  käytännössä  Hippokampus  voi  siis  tämän luontaisen  uusiutumisen

hidastumisen  takia  jopa  pienentyä.  Tähän  viittaa  esimerkiksi  rintamapalveluksesta

kotiutuneiden  sotilaiden  ongelmat.  Jossakin  tutkimuksessa  havaittiin  nimittäin,  että

tutkittujen sotilaiden Hippokampus oli huomattavasti pienempi normaaliin verrattuna. Tämä

on  syytä  muistaa,  kun  annetaan  lasten  pelata  konsoli-  tai  PC-pelejään  joskus  jopa

päiväkausia.  Näissä  peleissä  stressitaso  saattaa  nousta  erittäin korkeaksi,  ja  kun  sitä

jatkuu tuntikausia päivästä toiseen, ei ihme, jos lapset ovat hermostuneita ja heille saattaa

kehittyä jopa monenlaisia oppimisen ja käyttäytymisen ongelmia. 

Stressi  siis  heikentää  muistia.  Jos  jostakin  syystä  stressitaso  nousee,  muistikin  usein

heikkenee. Ohjeeksi annan siis stressin vähentäminen ja liikunnan lisääminen. Liikunnan

merkitys muistille saattaa olla jopa kaksijakoinen: 
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1.  Liikunta  aktivoi  aivoja,  se  lisää  aivojen  kemiallisia  kasvutekijöitä  sekä  pitää

välittäjäaineita ns. normaalilla tasolla. 

2. Liikunta pilkkoo myös stressihormoneja, joka stressin laskun myötä saattaa parantaa

siis myös muistia entisestään. 

Sitten vielä on syytä  muistaa,  että nämä konsoli-  ja  PC-pelit  ovat  usein juuri  liikunnan

korvike, jolloin niiden kautta syntyy kahdenlainen vahinko: mahdolliset ”stressivauriot” ja

stressihormoneja  pilkkovan  liikunnan  vähäisyys!  Siis  lapset  liikkumaan  ja  vähemmän

stressiä aiheuttavaa tietokone/konsolipelaamista!  

Mutta miten sitten, vaikka kaverien kanssa pelattava oikea jalkapallopeli? Siinäkin on kova

stressi päällä? Niin on, mutta liikunta kehittä aivojen synapsisia yhteyksiä, lihasten kasvu

vahvistaa kehoa ja auttaa hormonituotannossa, stimuloi aivojen kasvutekijöitä ja liikunta

samalla pilkkoo stressihormoneja.  Siis liikkumaan!

Muistamattomuus voi olla myös eduksi, kun stressaantunut ihminen ei muista aktiivisesti

esimerkiksi  kriisitapahtumia  kovinkaan  pitkään.  Sanonta  ”aika  kultaa  muistot”  saattaa

ollakin  osa  aivojen  omaa  suojausprosessia.  Emotionaalisen  kestämisen  kannalta  ei

todennäköisesti  ole  hyvä  muistella  jatkuvasti  vanhoja  kriisitapahtumia.  Ja  mitä

vakavammista asioista on kyse, sitä enemmän ne voivat vaipua ”unholaan”. Oikeasti ne

ovat  taltioituneet  tarkasti  syvien  aivoalueiden  episodisiin  muistivarastoihin,  joihin  ei  ole

nopeaa  ”suoraa”  muistiyhteyttä,  mutta  jos  sama  tilanne  toistuu  uudelleen,  aktivoituvat

nämä  alueet  todennäköisesti  välittömästi.  Kuitenkin  jos  jokin  kriisitapahtuma  on  hyvin

pitkä,  kuten  sotilaan  kokema  pitkäaikainen  kuolemanpelko  rintamalla  ja  siellä  koetut

vakavat  väkivallantapahtumat,  ei  se  enää  vaivu  kokonaan  taka-alalle,  vaan  pulppuaa

jatkuvasti esille esim. uniin. Tätä itsesuojeluilmiötä ja mallia saattaa tukea ne havainnot,

kun joitakin aikuisena koettua kriisitapahtumia (maanvyörymät, maanjärjestykset, tsunamit

jne.)  ”kaivellaan”  esille  terapiaprosessin  avulla,  on  näillä  ihmisillä  havaittu  kohonnutta

itsemurhahakuisuutta. Aina ei terapia siis olekaan hyväksi – siinäpä terapeuteille eettistä

pohdittavaa!

Jos kuulo ei ole tarkka, ei hahmota nopeasti mitä sanottiin, niin on itsestään selvää, että

muistaminen  kärsii.  Samoin  jos  mikä  tahansa  aisti  toimii  epätarkoituksenmukaisesti,

nostaa se taustastressiä, joka osaltaan taas heikentää muistin toimintaa. 
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Muisti ja ravinto

Ravintoalan asiantuntijat pitävät muistin kannalta tärkeänä oikeaoppisen ravinnon saantia,

joka  varmistaa aivoille  tärkeät  ravinteet,  sopivan  verensokerin  tason,  rasvahapot  (mm.

Omega-3) sekä mineraalit ja vitamiinit. Nämä pitävät ihmisen virkeänä, joka saattaa taas

ohjata ihmistä vaikkapa monella tavalla hyödylliseen liikuntaan jne. Vastaavasti jos ravinto

on  hyvin  yksipuolista  ja  vitamiini  ja  mineraaliköyhää,  voi  sillä  olla  jopa  muistiakin

heikentävä vaikutus. 

 Ikääntyessä hermoverkosto purkaantuu

Iän  myötä  tapahtuu  hermostollisten  yhteyksien  normaalia  vähentymistä,  eli  synapsisia

yhteyksiä  pikkuhiljaa  purkaantuu.  Tästä  saattaa  seurata  myös  muistin  heikentymistä.

Tuolloin aivojen osa-alueet kommunikoivat hitaammin ja reaktiokyky ja toiminta hidastuvat

muutenkin.  Tiedetään,  että  aivoissa  hermosolujen  määrä  vähenee  ikääntymisen

seurauksena n.  10 % (20 v /  90v.),  mutta solujen  yhteysverkosto  vähenee jopa 50%.

Toisaalta  mitä  enemmän  hermoverkostoa  harjoitellaan,  sitä  hitaammin  se  myös  ns.

terveillä  ihmisillä  purkautuu.  Näin  ollen  juuri  tuon  yhteysverkoston  harjaannuttaminen

saattaa olla ikääntyville aivoille ensiarvoisen tärkeää.

Sitten  on  valitettavasti  laaja  kirjo  sairauksia,  jotka  heikentävät  aivojen  toimintaa  sekä

muistia,  joista  jo  aikaisemmin mainittu  dementia  on ehkä parhaiten tunnettu.  Joissakin

sairauksissa hermosäikeitä suojaava ns. rasvapitoinen myeliinikerros ohenee tai hajoaa

kokonaan  pois,  jolloin  hermoviestien  välittäminen  häiriintyy  (esim.  MS-tauti).  Erilaiset

tulehdukset  ja  tukokset/halvaukset  vaikuttavat  myös  heikentävästi  aivojen  toimintaan.

Näistä saa paljon tietoa lääketieteen kirjoista tai Internetistä, jos aihe kiinnostaa. 
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Voidaanko muistia parantaa? 

Perinteinen tapa on harjaannuttaa muistia ja ajatusprosessointia mahdollisimman paljon.

Tuolloin  myös  hermoyhteyksien  esimerkiksi  iän  myötä  tapahtuva  kuihtuminen  saattaa

hidastua. Vanhuksille annetaan ohjeeksi tehdä sanaristikoita ja pohtia päivänpolitiikkaa ja

miettiä ongelmanratkaisuja. 

On  esitetty,  että  uusilla  lääkekeksinnöillä  voitaisiin  parantaa  merkittävästi  muistin

toimintaa. Näissä tulee vain mieleen ihmisen psyykkinen kestävyys, onko kaikkea koettua

edes  syytä  muistaa?  Kuten  juuri  totesin,  saattaa  olla  jopa  tarkoituksenmukaista,  että

voimakaan  stressin  aiheuttamat  asiat  häipyvät  aktiivisesta  muistista.  Psyyke  ei  ehkä

kestäisi  jatkuvaa ongelmien ja  vaarantilanteiden muistamista.  Nämä ongelmatilanteiden

muistijäljet  ovat  kuitenkin  vahvasti  aivojen  syvemmillä,  tahdosta  riippumattomilla

emotionaalisilla  muistialueilla  valmiina  aktivoitumaan,  jos  hengissä  pysyminen  sitä

tarvitsee. Siis kyetäänkö muistia parantamaan lääkkeillä vain uusien opittavien asioiden

osa-alueilla, jääkin nähtäväksi.

Muististrategiat ovat eräs keino parantaa muistia. Se tarkoittaa sitä, että muistettava asia

kytketään  monella  tavalla  loogisesti  johonkin  toiseen  asian  tai  muistamista  edistävään

etenemäketjuun, jolloin muistamalla yhden osan asiasta, muistaa siihen loogisesti liittyvän

muistettavan  asian.  Esim.  kauppaan  mennessä  tekee  muistiinsa  ostoslistan  kaupan

hyllyjen arkkitehtuurin mukaisesti. Tai mieti, kuinka teet kyseisen ruuan ja kas tämän ruuan

ostoslista  onkin  siinä.  Eräs  tapa  on  luoda  muistettavista  asioista  tarinoita,  loogisia

jatkumoita,  ehkä  jopa  täysin  asiasta  poikkeavia,  mutta  loogisella  tavalla  eteneviä

jatkumoita. Näin muistettavat asiat tukevat toinen toisiaan, ja niille syntyy siis eräänlainen

muistisidosverkko tai ”muistiankkureita”.

Numerosarjojen muistamisessa voi tehdä vastaavanlaisia tarinoita, esim. vaikka kuviteltu

pin-koodi 376311, josta voisi tehdä vaikka seuraavan tarinan: Eemeli (3-peilikuva=E) asui

7 peninkulman päässä kuusikossa (6), jossa Eemelillä oli tupla kirveet (11=näyttää tupla

kirveiltä). Tarina voi olla aivan looginen tai vaikka vähä älytönkin kuten esimerkki ohessa,

kunhan sen muistaa paremmin kuin vain merkityksettömät numerosarjat.

Muistiemootiot  ovat  tapa  parantaa  muistamaan  asiaa  siten,  että  kytkee  asiaan

mahdollisimman vahvoja  emotionaalisia  tuntoja.  Parempi  muistaminen  perustuu siihen,
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että ihminen muistaa paremmin voimakkaiden emotionaalisten tunteiden kautta asioita,

koska  tieto  taltioituu  myös  syvemmille  emotionaalisille  muistialueille.  On  tietysti

haasteellista  keksiä  kemiankaavoista  tai  matematiikan  säännöistä  emotionaalisia

yhteyksiä,  mutta  mitä  näillä  kaavoilla  saadaan  aikaan:  myrkkyjä,  lääkkeitä,  vaarallisia

räjähteitä, maailmankaikkeuden laskentakaavoja jne. Siitä saattaa olla mahdollista johtaa

mielikuvitusmatkaa lääkemolekyylin sisään tai maailmankaikkeuden alkuhetkeen jne.  

Moniaistimuistaminen  Mitä useamman aistin muistijärjestelmään asia on kytketty,  sitä

paremmin asian muistaa. Siis näkö, kuulo, tunto ja jopa hajukin auttaa muistamaan asioita

paremmin.  Esimerkiksi  lukemalla  ääneen  opeteltava  historianläksy,  jolloin  kuulomuisti

tukee  siis  pelkkää  hiljaa  lukemista  paremmin  muistamista.  Sanottakoon  muuten,  että

hajuaisti  on ehkä vahvin emotionaalinen muisti ja erittäin hyvä ja pitkäikäinen. Hajuaisti

eroaa muista aisteista myös siinä, että sen yhteydet ovat ainoat, jotka kytkeytyvät omille

aivoalueilleen  suoraan  ohi  talamuksen.  Se  nopeuttaa  hajuaistimuksen  havaintoa  ja  se

saattaa olla kaukainen jäänne nisäkkäiden varhaisimmilta kehityskausilta, jolloin sekunnin

tuhannesosan aika reagoida vaaraan on ollut elintärkeä myös ihmissuvun esi-isille. Siis,

kun menet ensi kerran kauppaan, yritä muistaa ostoslista ulkoa emotionaalisten tunteiden

avulla,  miten  ihana  on  herkutella  maukasta  ruokaa,  miltä  se  tuoksuu,  mitä  sen

valmistuksessa käytetään (mitä piti siis ostaa), miltä ostettava deodorantti tuoksuu, kuinka

iloinen rakkaasi on, kun ostat hänen mielijogurttiaan tai maukasta teetä, miltä tuntuu rapea

vastaleivottu patonki ja miltä se tuoksuu jne.  

Muistaminen  tekemällä  on  perinteinen  tapa  kytkeä  lihasliikkeiden,  näkemisen  ja

oivaltamisen  kautta  koko  keho  ja  aistijärjestelmä  muistamisprosessiin.  Tekemällä

kemiantunnilla  kemiallinen koe jää varmasti  paremmin mieleen,  kuin vain lukemalla  se

kirjasta. Monia oppimisprosesseja ei yksinkertaisesti voi opetella ilman aktiivista tekemistä.

Tämä  havaittiin  jopa  sensomotorisessa  opettajakoulutuksessa.  Alkuaikoina  opetimme

opettajia vain luennoimalla aiheesta. Kun otimme käytännönharjoittelun osaksi koulutusta,

ovat  opettajien  kommentit  koulutuksesta  olleet  erittäin  hyviä:  ”opimme uutta”,  ”sai  itse

tehdä ja nähdä käytännössä”  jne.,  eli  oppiminen oli  huomattavasti  tehokkaampaa, jopa

opettajilla itsellään. 

Yhteenvetona voitaisiin  sanoa,  että muisti  ja  muistaminen on sitä  tehokkaampaa,  mitä

useampi  aisti  siihen  kytkeytyy,  sekä  jos  siihen  saadaan  kytkettyä  tekeminen  ja  jopa

emotionaalisia tunnekytkentöjä. 
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Luin juuri tätä kirjoittaessa artikkelin (HS 7.4.2008 osa C1) tanskalaisesta koulusta, missä

opiskelu  tapahtuu  paljolti  roolipelaamisen  avulla  ja  myötä.  Siinä  oppimistapahtumat

liitetään  johonkin  roolipelin  tarinaan  ja  opeteltavat  asiat  liitetään  suurempaan

kokonaisuuteen  ja  asioita  tehdään  itse  konkreettisesti  ja  eletään  tilanne  vahvoilla

emootioilla.   Sanomattakin  on  selvää,  että  oppilaat  ovat  tavattoman  innoissaan  tästä

opiskelumuodosta. Tässä esimerkissä hyödynnetään juuri monia edellä esitettyjä muisti- ja

oppimismenetelmiä, kuten muististrategiat, moniaistimuistaminen, muistaminen tekemällä

ja emootioiden vahvistaminen.

Neurofysiologinen harjoittelu /Sensomotorinen kuntoutus muistin parantajana

Sensomotorisessa  kuntoutuksessa  käyttämämme  aistiorganisaation  ja  aistitoimintojen

kehittämisen  menetelmä  tuntuu  olevan  myös  tehokas  muistinparannuskeino,  ainakin

tapauksissa,  missä huonomuistisuus ei  johdu vanhuudesta tai  jostakin aivosairaudesta.

Nimenomaan  muistin  kannalta  terapeuttisessa  toiminnassa  voidaan  nähdä  kolme  pää

linjaa: 

1. auditiivinen organisointi ja mahdollisimman hyvä kuulonerottelukyky, jota voidaan usein

parantaa auditiivisella harjoittelulla

2.  ns.  neuraalin  stressin  vähentäminen.  Käytännössä  se  tapahtuu  kehittämällä

aistitoimintoja  tarkoituksenmukaiseksi  ja  varmistamalla  lapsuusajan  kehityksen  kaavan

normaali  toteutuminen,  varhaisten  refleksien  kuntoutus  ja  hermoverkoston

tarkoituksenmukainen aktivoiminen. 

3. aivojen ja koko hermorakenteen säännöllisellä aktivoimisella estetään tai hidastetaan

ikääntymisen  luonnollista  hermosynapsien  purkaantumista.  Käytännössä  monipuolinen

liikunta, aistien aktivoiminen sekä aivojen työstäminen keskustellen, ongelmia ratkaisten ja

jatkuvasti ns. ”pään käyttö” ylläpitää hermo-organisaatiota.

Nukkuminen on osa muistiprosessia

On havaittu, että jonkin uuden asian painuminen pitkäkestoiseen muistiin tarvitsee riittävän

yöunen.  Tutkija  Haynes  ryhmineen  (2015)  on  havainnut,  kuinka  eläinkokeissa

oppimistapahtuman  jälkeen  opittu  asia  on  pitkäkestoisessa  muistissa  vasta  riittävän
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nukkumisen jälkeen. Haynes toteaa: “The results, published in the journal e Life, show for

the first time that when critical memory neurons were active, the flies slept more “(viite 2).

Ravintoaineiden vaikutus muistiin

Viime  vuosina  on  julkaistu  useita  tutkimuksia,  joissa  on  esitelty  hyvinkin  arkisten

ravintoaineiden positiivisesta vaikutuksesta muistiin. Käyn ravintoaineiden merkityksen ja

vaikutuksen  mm.  Muistin  toimintaan  tarkemmin  läpi  kappaleessa  Ravinnon  merkitys

oppimiseen.

Stressin ja muistin kohtalonyhteys

Stressi ja muistiongelmat tuntuvat nitoutuvan monella tavalla yhteen. Testiolosuhteissa on

selkeästi  todistettu,  että  stressi  jo  ilmiönä  heikentää muistin  toimintaa.  Mitä  korkeampi

stressihormoni kortisolipitoisuus tutkittavalla havaitaan, sitä heikommaksi muisti tulee. Kun

on tutkittu tätä muistin  heikentymistä ja etsitty fyysisiä syitä  siihen,  on todennettu,  että

jatkuva  ja  voimakas  pitkittynyt  stressi  hidastaa  aivosolujen  uusiutumista,  ja  varsinkin

Hippokampuksen ja otsalohkojen alueilla. 

Medical  press  esitteli  30.9.2016  MIT:n  T.  Okuyama  johtaman  tutkijaryhmän  (3)

havainnoista,  että  he  olivat  pystyneet  erottelemaan  hiirikokeissa  Hippokampuksen

rakenteesta  solualueita,  mitkä  osallistuvat  esimerkiksi  tuttujen  lajitovereiden

tunnistamiseen.  Samoin  ihmisillä  on  havaittu  vastaavaa  rakennetta  Hippokampuksen

alueella.  Mainittakoon,  että  heikko  muisti  on  myös  lähes  aina  oppimisvaikeuksista

kärsivien yksi erityisominaisuus. Näin pikkuhiljaa saamme yhä tarkempia todisteita tämän

aivoalueen keskeisestä merkityksestä muistamisen prosesseissa. 
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Kuva:  muistiprosessien  keskeiseltä  Hippokampuksen  alueelta,  missä

sosiaalinen  tunnistus  (tutu  yksilö)  tapahtuu  vihreäksi  värjättyjen

aivosolukkojen alueella(3) Lähde: Medical Express, 30.9.2016

Alkuperäinen kuvateksti: MIT neuroscientists have identified neurons that are

responsible for storing memories of familiar individuals. These cells, labeled

green, are located in a region of the hippocampus known as the vCA1. Credit:

Teruhiro Okuyama (3)

Tämä  Hippokampuksen  alue  vaikuttaa  olevan  siis  tavattoman  tärkeä  alue  erilaisten

muistitapahtumien tallentamisessa, ja kun tiedetään juuri sen alueen kutistuvan stressin

takia (syynä hidastunut uusiutuminen), selittää se monia käyttäytymisen, suoriutumisen ja

emotionaalisia  ongelmia.  MIT:n  tutkijat  jatkavatkin  tutkimuksia  löytääkseen  mahdollisia

yhteyksiä esim. autismin ja tämän sosiaalisen muistialueen aktivaation välillä. 

Omana henkilökohtaisena ajatusmallina esitän, että heikosta hermoverkoston varhaisesta

aktivaatiosta  tai  epätarkoituksenmukaisen  vauvakehityksen  seurauksena  voi  seurata

samantapaista  korkeaa  stressiä,  mikä  sitten  estää  aivojen  uusiutumista.  Nimeän  tätä

stressiä ”Neuraaliksi stressiksi”, ja tämä jatkuvasti koholla olevaa, korkeaa sisäistä stressiä

ylläpitämä olotilaa kuvaan nimellä, ”Krooninen Neuraali Stressisyndrooma”. Tämä neuraali
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stressisyndrooma  saattaa  sitten  samalla  tavalla  ”kutistaa  aivoja”,  siis  estää  aivojen

uusiutumista, jonka seurauksena tulee sitten mm. monen tasoisia muistiongelmia. 

Vastaavasti  neurofysiologinen  kuntoutus  pyrkii  korjaamaan  sitten  näitä  kehityksen

sivuraiteita, ja käytännön kuntoutuksen seurauksena havaitaankin usein juuri mm. muistin

parantuneen.  Muistin  kuntoutuminen  saattaa  toki  johtua  monen  aistin  ja  aivojen  osa-

alueen  onnistuneen  kuntoutuksen  seurauksista,  mutta  tällä  kokonaiskuntoutuksella  on

myös  seurauksena  kohonneen  taustastressin  lasku,  ja  nimenomaan  stressin  laskulla

tiedetään olevan aivojen rakenteita uusiutumisen kautta korjaava seuraus.

Lähteitä:

 Krebs,C. A, Brown,J.  Revoluitionary Way of Thinking, Hill of Content Publishing  Pty Ltd, 1998.

  Psyblog, Study Finds Memory Has a Fascinating Effect On Sleep, 2015

http://www.spring.org.uk/2015/01/study-finds-memory-has-a-fascinating-effect-on-

sleep.php?omhide=true  &  utm_source=PsyBlog  &  utm_campaign=fee175d354-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN_MAILCHIMP  &  utm_medium=email  &  utm_term=0_10ef8143

28-fee175d354-213838005

 Okuyama  T.  et  al.   MIT,  Massachusetts  Institute  of  Technology,  lähde:

http://medicalxpress.com/news/2016-09-scientists-neurons-devoted-social-memory.html

Vasen oikea – nosta koipea – eli onko puoleisuudella väliä?

Oppimisvaikeuksista kärsivillä on usein lateraliteetti sekaisin, eli käsien, jalkojen, silmien ja

korvien puoleisuus ei ole yhtenevä. Syvennytään nyt  puoleisuuteen, sen kehitykseen ja

haetaan vastausta kysymykseen, mikä puoleisuudessa heikentää oppimiskykyä.

Oikeakätisyys – vasenkätisyys – sekakätisyys 

Määritelmiä: Oikeakätinen= tekee ja toimii pääsääntöisesti oikealla kädellä. Vasenkätinen

taas vastaavasti  toimii  pääsääntöisesti  vasemmalla  kädellä.  Sekakätisyys on  sitä,  että

tekee osan asioista oikealla  mutta osan vasemmalla  kädellä  tai  että  kumpikin  käsi  on
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oikeastaan yhtä hyvä, eli voi tehdä asioita kummalla kädellä tahansa. Lateraalisuus: Koko

kehon puoleisuus, käsi, jalka, korva, silmä. Jäsentymätön lateraalisuus: käsien ja jalkojen

käyttö on jakautunut osin oikealle, ja osin vasemmalle.

Ihmisrodusta  karkeasti  jaoteltuna  n.  90% on oikeakätisiä  ja  n.  10  % vasenkätisiä  (1).

Kokemuksemme  mukaan  tilanne  ei  ehkä  ole  kuitenkaan  niin  yksiselitteinen.  Nimittäin

useilla vasenkätisillä on ns. jäsentymätön lateraliteetti, eli puoleisuus. Heillä voi olla esim.

oikea jalka johtava, vaikka kätisyys onkin vasemmalla. Kielellinen prosessointi on eräs viite

aivojen toiminnan painotuksesta.  On havaittu,  että n. 70 %:lla vasenkätisistä kielellinen

prosessointi  on  aivan  samalla  tavalla  vasemmassa  aviopuoliskossa  (siis  vasemman

aivopuoliskon Wernicken alue), kuin oikeakätisilläkin Left Brain – Right Brain, s 122(1).

Kielellinen prosessointi on hyvin paljon aivoaktiviteettia aiheuttava toiminta, ja tämä viittaa,

että  ainakin  tämä  prosessi  on  organisoitunut  siis  samoin,  kuin  oikeakätisillä,  eli  näillä

ihmisillä  kätisyys  ei  ole muuttanut  aivojen perusprosessien sijaintia  juurikaan.  Samaten

seikka,  että  varsin  moni  itseään  vasenkätisenä  pitävä  on  oikeastaan  molempikätinen.

Heidän  aivojen  toiminnallinen  organisointinsa  ja  kehon  käyttönsä  ei  siis  aina  viittaa

yksiselitteisesti  vasenkätisyyteen.  Tuolloin  voidaan  ehkä olettaa,  että  tämä 70% osuus

vasenkätisistä  on  vain  jollakin  tavalla  kehittynyt  jossakin  varhaislapsuuden  vaiheessa

tavalla,  jokin  on  hidastanut  tai  pysäyttänyt  kehitystä.  Tai  ehkä  varhainen  kehitys  on

edennyt jopa liiankin nopeasti, jolloin he ovat ”jääneet” vasenkätiseksi. 

Sitten jää tämä n. 3 % väestöstä,  jotka ovat vahvasti  vasenkätisiä,  ja joiden kielellinen

prosessointikin  on  jollakin  tavoin  ”siirtynyt”  oikealle  AP:lle.  Esim.  käytännössä  voidaan

havaita,  että  esimerkiksi  joissakin  sukulinjoissa  havaitaan  hyvin  vahvaa  ja  dominoivaa

vasenkätisyyttä. 

Historiallista perspektiiviä vasenkätisyyteen:

Tämä  oikeakätisyyden  korostuminen  väestössä  havaitaan  monissa  historiallisissa

dokumenteissa.  Näin  onkin  ilmeistä,  että  väestössä  on  aina  ollut  pääsääntöisesti

oikeakätistä,  mutta  että  vasenkätisiä  on myös  aina ollut.  Miekkamiehet  ratsastivat  tien

vasenta  laitaa,  jotta  olisivat  valmiita  taistelemaan  oikeassa  kädessään  pitämällään

miekalla mahdollista vihollista tai maantierosvoa vastaan. Linnan tornin portaat kiertyvät

vasemmalle  ylöspäin mentäessä,  jotta puolustavilla  sotilailla  olisi  parempi  mahdollisuus

käyttää oikeaa kättään puolustustaitelussaan vihollista vastaan. Vasenta kättä käytettiin

esim. takapuolen pyyhkimiseen, ja siksi vasenta kättä kutsuttiin myös likaiseksi, pahaksi
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kädeksi (levitti tauteja) ja syöminen ja tervehtiminen tehtiin aina oikealla kädellä. Joissakin

kulttuureissa syödään vieläkin aina oikealla kädellä,  tarjoillaan ruoka oikealla  kädellä  ja

käytetyt asiat poistetaan aina vasemmalla kädellä jne.

Vasenkätisyyteen  liittyy  kielellisissä  ilmaisuissa

usein  negatiivinen  sisältö.  Latinankielessä

dexter=oikea  ja  sinister=vasen,  ja  moni

eurooppalainen  kieli  perustuu  latinaan.  Sinister-

sanaa  pidetäänkin  usein  synonyymina  sellaisille

negatiivisille  käsitteille  kuin  esim.  kömpelö,  paha,

kiero,  huono,  onneton tai  epärehellinen.  Vieressä

on  kuva  erään  vaatemyyjän  nuorisolle

kohdistetusta  Internetmainoksesta.  Ranskan

vasenkätisyyttä tarkoittava sana  gauche  tarkoittaa

myös  ”kömpelö”,  tai  sitten  vasenkätisyyteen

liitetään  jokin  muu  negatiivinen  mielleyhtymä,  kuten  espanjan  kielessä  no  ser  zurdo

tarkoittaa ”olla  hyvin fiksu,  mutta se sanatarkka käännös on:  ei  vasenkätinen (viite  2).

Vanhassa  saxin  kielessä  vasenta  tarkoittava  sana  ”lyft”  tarkoittaa  myös  arvoton,

merkityksetön (worthless) jne. Sinister on sanana nykyisin jopa nuorison muotivaatteissa,

jolloin puhutaan sinister-vaatteista. Ne ovat jollakin tavoin pelottavia tai uhkaavia. 

Ei siis ole ihme, jos vasenkätisyyteen liitetään negatiivisia odotuksia ihmisen tapaan toimia

ja  ajatella.  Suorastaan  odotetaan,  että  toiminta-  ja  ajatteluprosessoinnissa  on  jotakin

vaikeuksia,  ja  että  siihen  liittyy  jopa  motorisia  vaikeuksia  (kömpelyyttä).  Toisaalta  näin

toisinaan  myös  on.  Mikä  se  vaikeus  on  ja  mistä  se  johtuu,  on  asia,  mitä  pyrimme

käsittelemään seuraavassa kappaleessa.

Teorioita

Tämä vasen – oikea kätisyyden aihe on kiinnostanut käyttäytymisen teoreetikkoja jo satoja

vuosia,  ja siitä on syntynyt  varsin eksoottisiakin teorioita,  joista seuraavassa muutamia

esimerkkejä:
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Ensimmäiset  teoriat  vasen-  ja  oikeakätisyydestä  1800-luvulla  olivat  Springerin  ja

Deutschin  mukaan  (viite  2)  sisäelinten  sijoittuminen  vasempaan  kehon  puoliskoon,  ja

tasapinoilun takia vasen puoli joutui kantamaan enemmän kehon painoa. Tuolloin oikea

puoli jäi paremmin käyttöön kaikkeen muuhun => kehittyi oikeakätisyys.

Toinen varhainen teoria kehittyi käytännön elämää tutkimalla, ja kehittyi mm. ns. sosiaalis-

evoluuttinen malli. Tämä teoria selitti esim. sotilaiden pitävän kilpeä vasemmassa kädessä

suojellakseen sydäntään, ja pitivät siis miekkaa oikeassa kädessä. Näin oikea käsi kehittyi

tämän teorian mukaan sitten vahvaksi ja johtavaksi, Springer, s. 122 (viite 1)

Pikkuhiljaa  aivojen  anatomian  ja  toiminnan  ymmärtämisen  myötä  kätisyyden  syitäkin

alettiin  hakea  aivotoiminnoista.  1800/1900-luvun  vaihteessa  skotlantilainen  anatomian

tutkija D.J.Cunningham esitti  teorian aivopuoliskojen vahvemmuudesta, ja nimenomaan,

että vasen aivopuolisko olisi kehittynyt evoluution avulla vahvemmaksi, jolloin normaalisti

kehittyy siis oikeakätisyys, Springer, s. 122 (viite 1). 

Robert Callings esitteli ympäristötekijöiden perustuvan teoria. Hän oletti oikeakätisyyden

olevan  yleistä,  koska  lapset  opetetaan  säännöllisesti  käyttämään  oikeaa  kättä.  Hän

havaitsi, että esim. hiirillä kumpikaan tassu ei ollut johtava. Hänen oletuksensa perusteella

ihmiselläkään  ei  syntyessä  ole  kumpikaan  puoli  kehittymässä  johtavaksi,  mutta

vanhemmat ohjaavat siis puoleisuuden oikealle. Springer, s. 125 (viite 1).

Perinnöllinen  vaikutus  on  vahva,  ja  vasenkätisyys  on  selvästi  suvussa  etenevä

ominaisuus.  Springer  – Deutsch mainitsevat,  että  mahdollisuus,  että  kaksi  oikeakätistä

vanhempaa saisi vasenkätisen lapsen, on 0,09 (eli 9% mahdollisuus). 

Jos toinen vanhempi on oikeakätinen ja toinen vasenkätinen, kohoaa mahdollisuus 0,19.

Jos kummatkin vanhemmat ovat vasenkätisiä, on mahdollisuus saada vasenkätinen lapsi

0,26  (eli  26%  mahdollisuus).  Jokin  geneettisen  perimän  vaikutus  ja  seikka  aivojen

kehityksessä  on  siis  niin  vahva,  että  syntyy  vahvasti  vasemman  dominanssin  lapsia.

Springer, s. 124 (viite 1).

Geenitutkijat  ovat  esittäneet  muutamia geenejä,  jotka  voisivat  johtaa vasenkätisyyteen.

Mutta miksi vain 26% täysin vasenkätisestä vanhemmasta (molemmat vasenkätisiä) saa

vasenkätisen lapsen. Springer, s. 126 (viite 1). 
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Englantilainen tutkija Marion Annet (University of Hull)  on ehdottanut, että on olemassa

dominoiva geeni (rs+), joka vaikuttaa siihen, että kielellinen prosessointi kehittyy vahvasti

vasempaan  aivopuoliskoon.  Tämä  johtaa  taas  vasemman  aivopuoliskon  suurempaan

aktivoitumiseen ja oikeakätisyyteen. Hän käyttää tästä tapahtumasta nimeä ”Right  Shift”

Theory.   Hän  esittää  seuraavan  laskelman:  Oletus:  rs  – on  resessiivinen  (väistyvä).

Väestössä on 50 % rs  +-,  25% rs++ ja  25% rs--,  --.  Henkilöt  kahdessa  ensimmäisessä

ryhmässä  saavat  vasemman  aivopuoliskon  kielellisesti  aktiivinen  ja  lapsi  on  siis

oikeakätinen.  Kolmannelle  ryhmälle,  rs--  -lapsille,  ei  tätä kielen prosessoinnin siirtymistä

vasemmalle tapahdukaan,  vaan ympäristön vaikutus on tuolloin merkittävä. Tämä malli

ennustaakin Springerin ja Deutschin mukaan varsin tarkasti vasenkätisyyden esiintymistä.

Annett  on  sitä  mieltä,  että   rs—- lapsilla  on  esim.  kohonnut  todennäköisyys  saada

oppimisvaikeuksia koulussa. Springer, s. 125 (viite 1). s. 126 ja (viite 4)

Norman  Geschwind  esitti  1980  luvun  alussa,  että  vasenkätisyys  liittyy  useisiin  kehon

immuunijärjestelmän  poikkeavuuksiin.  Vasenkätisillä  on  hänen  mukaansa  enemmän

migreeniä, allergioita, kilpirauhasen poikkeavaa toimintaa sekä auto-immuunijärjestelmän

epätasapainoa. Oppimisvaikeuksista kärsivien vanhemmat olivat yleisesti tuoneet samaa

asiaa esille, joka viittaisi näillä asioilla olevan mahdollisesti jonkinlainen yhteys. 

Norman  Geschwind  ja  Albert  Galaburda  kehittivät  sitten  teorian,  missä  he  selittivät

vasenkätisyyden  ja  immuniteetin  häiriöiden  liittyvän  kehittyvän  sikiön  testosteronin

määrään ja erilaisiin poikkeamiin siinä.  He esittivät, että kohonnut testosteronin määrä

sikiökautena liittyisi  vasemman aivopuoliskon kasvun vähentymiseen joillakin  alueilla  ja

näin  oikea  aivopuolisko  vastaavalla  symmetrisellä  alueella  kasvaisi  suhteellisesti

suuremmaksi,  ja  näin  olisi  mukana  vasenkätisyyden  syntymekanismissa.  Heidän

mukaansa  tämä  oikean  aivopuoliskon  parempi  kehitys  korostuisi  varsikin  pojilla,  jotka

altistuvat  suuremmalle  testosteroidin  vaikutukselle  sikiöaikanaan  aiheuttaen  mm.  pojille

enemmän tavattavaa oppimisvaikeutta. He olettivat kohonneen testosteronin aiheuttavan

myös  immuniteetin  ongelmia.  He  esittivät  myös,  että  oikean  aivopuoliskon  nopeampi

kasvaminen johti  joissakin tapauksissa myös erityistaitojen kehittymiseen,  mitkä liittyvät

juuri oikean aivopuoliskon erityispainotuksiin, kuten esimerkiksi taiteellisuus, piirustus tai

musiikkikyky. (viite 1) Springer&Deutsch kertovat kirjassaan Left Brain-Right Brain laajasta

tutkimuksesta, missä havaittiin matemaattisesti lahjakkailla vasenkätisyyden ja allergioiden

olevan kaksi kertaa niin yleisiä kuin väestöllä yleisesti (5). Tämä viittaisi Geschwindin ja
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Galaburdan teoriaa mukaillen siihen, että sopivana aikana poikkeava testosteroidin määrä

voisi kehittää myös positiivisia ominaisuuksia. (viite 1) Springer, s. 126

Sellaiset  autoimmuunisairaudet  kuin  allergiat,  astma  ja  suolisto-oireet  korreloivat

vasenkätisyyden  kanssa,  mutta  autoimmuunisairaudet,  kuten  esimerkiksi  reumaattiset

oireet,  lihasheikkous  (Myasthenia  Gravis)  ovat  tavanomaisempia  muulla  populaatiolla.

Myasthenia  gravis  (MG)  on  tahdonalaisten  lihasten  rasitusväsyvyytenä  ilmenevä

autoimmuunisairaus, jossa toimintahäiriö on hermo-lihasliitoksessa. Häiriön seurauksena

lihaksen  toiminta  tilapäisesti  heikkenee  tai  jopa  hetkellisesti  lakkaa.  Levon  jälkeen

lihasvoima ainakin osittain palautuu. Lihasheikkoutta on eniten silmän liikuttajalihaksissa,

luomen  kohottajalihaksissa,  niskan  ja  hartiaseudun  lihaksissa  ja  lonkan  koukistajissa.

Lisäksi  voi  ilmetä  pureskelu-,  nielemis-  ja  puhevaikeuksia.  Oirekuvan  perusteella

erotellaan yleistynyt  ja okulaarinen MG. Sairaus on kaksi kertaa yleisempi  naisilla  kuin

miehillä.  Suomessa noin 900 (180/1 000 000) henkilöä saa lääkekorvausta myasthenia

gravis -diagnoosilla. (6)

Heikkolahjaisuus ja vasenkätisyys eivät myöskään näytä korreloivan keskenään. (viite 1)

(Springer..  s.  126).  Tiedemaailmassa ollaan montaa mieltä Geschwindin ja Galaburdan

teoriasta, ja useiden mielestä liian monta asiaa jää selittämättä tässä mallissa. 

Tanskalainen  tutkija  Kjeld  Johanssen  tutki  puoleisuuden  eri  ilmenemismuotojen

korrelaatiota  oppimisen  kanssa  (vasenkorvaisuus,  -silmäisyys,  -jalkaisuus  ja

vasenkätisyys), ja havaitsi, että vasenkätisyys ei liittynyt merkittävästi oppimisvaikeuksiin.

Suurin  oppimisvaikeuksia  selittävä  seikka  oli  Johanssenin  tutkimuksen  mukaan

auditiivinen  puoleisuuspoikkeama,  ns.  vasenkorvaisuus.  (Tätä  aihetta  käsitellään

enemmän auditiivisen aistin kappaleessa). 

Kaksosilla  havaitaan  vasenkätisyyttä  n.  50% enemmän  kuin  muilla.  Springer&Deutsch

esittävät,  että  tämä  saattaa  johtua  kaksosilla  yleisemmin  esiintyvistä  raskausajan

ongelmista ja synnytyksen komplikaatioista tai muista häiriöistä (viite 1) (Springer …, s

129). Se siis viittaa, että vasenkätisyys liittyisi jollakin tavoin neurologisiin poikkeamiin. 

Kaksosten  synnytys  saattaa  olla  myös  aikaistunut,  jolloin  kaksosvauvojen

varhaiskehityksen  kaava  voi  jäädä  joltakin  osin  puutteelliseksi.  Tuolloin  ilmenevä

vasenkätisyys  voisi  johtua  siitä  keskeneräisestä  kehityksestä,  eli  ns.  kehityksellinen

vasenkätisyys.

94



Tutkija P. Bakan ryhmänsä kanssa esittävät, että suurimmalla osaa vasenkätistä sillä olisi

patologinen tausta, eli  että vasenkätisyyden taustalla olisi jonkinasteinen hermostollinen

vaurio tai vamma vasemmassa aivopuoliskossa,  joka olisi  tapahtunut happivajeen takia

synnytysvaiheessa  (Birth  Stress).  Vasenkätisyyden  esiintymisen  suvuittain  he arvelevat

liittyvän siihen, että esim. synnytysvaikeudet saattavat ”periytyä” suvussa. Springer, s. 129

(viite 1). Sairaalatilastoja tutkittaessa tämä ei kuitenkaan näy selvästi. 

Paul  Satz  ryhmineen  esittävät,  että  osa  vasenkätisyyksistä  johtuu  varhaisista

aivovaurioista,  mutta  hänen  mielestään  osa  vasenkätisiä  on  kuitenkin  ns.  luonnollisia,

perittyjä ominaisuuksia Springer, s. 129 (viite 1). He käyttävät lyhennettä PLH (Patological

Left-Handedness).  Perusteluna  näille  ajatuksille  on  esim.  seikka,  että  varhaisen

aivovaurion  kokeneilla  vasenkätisillä  on  kielellinen  prosessointi  siirtynyt  kolme  kertaa

yleisemmin  oikealle  aivopuoliskolle,  kuin  ei-vauriota  kokeneilla  vasenkätisillä  (viite  8).

Tämän tapahtuman muita vaikutuksia olisivat esim. oikean aivopuoliskon visiospatiaalisen

prosessointikyvyn heikkeneminen (koska kielellinen osa ”kaappaa” siltä kapasiteettia) ja

oikean  kehonpuoliskon  epätäydellinen  kehittyminen.  Paul  Satz  ryhmineen  ovat

havainneet,  että  jos  aivovaurio  on  tapahtunut  ennen  2  ikävuotta  vasemmassa

aivopuoliskossa, oikea jalka on lyhempi, ja jos vaurio on oikeassa aivopuoliskossa, vasen

jalka on lyhempi. On myös havaittu, että vasenkätisillä aivot ovat vähemmän erikoistuneet

oikea-vasen prosesseihin kuin oikeakätisillä (viite 9). 

Samaan viittaa havainto, jossa hoitoon tulleille vasenkätisille, joilla on ollut veritulppa joko

vasemmassa  tai  oikeassa  aivopuoliskossa,  ilmenee  kummassakin  tapauksessa  yhtä

paljon  kielellisiä  ongelmia.  Oikeakätisillä  oikean  aivopuoliskon  veritulppa  ei  aiheuta

yleensä  suuria  kielellisiä  vaikeuksia,  vaan  ongelmat  painottuvat  visiospatiaaliseen

hahmottamiseen  (oikeakätisillä  vasen  Wernicke=painottunut  kielelliseen  ja  oikea

Wernicke=visio-spatiaaliseen prosessiin). Vasenkätiset selviävät myös yleensä paremmin

afasiasta.  (viite  10)  Tämä  saattaa  johtua  siitä,  että  heillä  mahdollisesti  kumpikin

aivopuolisko  osallistuu  kielellisiin  prosesseihin,  ja  vaurioituneen  alueen  prosessit

kompensoituvat  toisella  aivopuoliskolla.  Jos  taustalla  on  jokin  vasemman  puolen

hermostollinen vaurio, aivojen suuri plastisiteetti antaa kompensatiiviselle muutokselle tilaa

oikealla  puoliskolla.  Vasemman  puolen  vaurio  voi  näkyä  kuitenkin

kokonaishahmottamisessa  ja  –suoriutumisessa,  oikean  aivopuoliskon  prosessien

ylidominanssina,  ristikkäishermotuksen  heikkoina  yhteyksinä  sekä  siihen  liittyvinä

seurannaisvaikeuksina. 
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Jalkaisuus

Dominoivan  jalan  merkityksestä  on  pohdittu  useassa  tutkimuksessa.  Lorin  Elias  &

M.P.Bryden(viite  11)  ovat  havainneet  esim.  että  dominoiva  jalka  ennustaa  kätisyyttä

tarkemmin kielellistä lateralisoitumista. Lainy Day&Peter MacNeilage(viite 12) havaitsivat

mm. että kehon epäsymmetrinen käyttö ja kehon asennot viittaavat vastaavasti, mitkä osat

aivoja ohjaavat liikettä ja asentoja.  

Ovatko vasenkätiset onnettomuusalttiita?

Psykologit  Stanley  Coren  &  Diane  Halpern  ovat  tutkineet  mm.  vasen  ja  oikeakätisten

kuolleisuuslukua, ja he ovat havainneet, että vasenkätisien odotettu elinikä on 66.2 kun

taas oikeakätisillä se on selvästi korkeampi, eli 75,34 vuotta. Tämä varsin suuri ero voi

johtua heidän mukaansa joko siitä,  että vasenkätiset  ovat onnettomuusalttiimpia ja että

heidän on luonnollisesti hankalampi käyttää oikeakätisten työkaluja ja välineitä. On myös

mahdollista, että hermostollisen kehityksen poikkeavuudet tai lievät vauriot (ns. patologiset

syyt) aiheuttavat aikaisempaa kuolleisuutta vasenkätisillä, mikä sitten näkyy varsin selvästi

tässä tilastossa. (viite 13)

Vasemman silmän johtavuus 

Yleensä ns. hyvillä lukijoilla oikea silmä on johtava. Vasemman silmän johtavuus on taas

varsin  yleistä  lukivaikeuksien  ja  kehityksellisten  ongelmien  yhteydessä.  Onko

vasensilmäisyys  oma ongelmansa vai onko se seurausta jostakin muusta ongelmasta?

Itse olen tullut siihen johtopäätökseen, että vasensilmäisyys ainakin joissakin tapauksissa

on seurausta hermoston epätarkoituksenmukaisesta kehityksestä tai organisoitumisesta.

Tätä  ongelmaa  voidaan  selittää  esim.  aivojen  työnjakoperiaatteella,  ja  aivopuoliskojen

heikon integroitumisen aiheuttamalla poikkeavalla toiminnallisella organisoitumisella.  

Käsittelin aivopuoliskojen työnjakoa jo aikaisemmin, mutta sama vielä kertauksen vuoksi:

Vasen  aivopuolisko  on  enemmän  keskittynyt  kielellisiin  tehtäviin  (yksityiskohtaiseen

hahmottamiseen  ja  aikaan  sidottuihin  tapahtumasarjoihin)  ja  oikea  kokonaisuuden

hahmottamiseen ja visio-spatiaalisiin toimintoihin. Nämä toiminnallisesti erikoistuneet osat
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tarvitsevat  kuitenkin  aktiivisesti  ja  saumattomasti  toistensa  yhteyksiä  ja

yhtäaikaisprosesseja pystyäkseen tehokkaaseen havainnointiin sekä prosessointiin.

Tämä todentuu  esimerkiksi  TKK:n  Otaniemen  kylmälaboratoriossa  tehdyissä  kokeissa,

missä on havaittu lukemisessa aivopuoliskoilla olevan merkittävää yhteistyötä oikean ja

vasemman  aivopuoliskon  välillä.  Tämä  vahvistaa  sen,  että  lukeminen  on  selvästi

kummankin  aivopuoliskon  yhteistyön  tulosta.  Kun  siis  tiedetään  myös  visuaalisen

aivokuoren  erikoistuneen  siten,  että  vasen  puoli  käsittelee  enemmän  yksityiskohtien

hahmottamista ja oikea kokonaisten hahmojen tunnistamista, niin lukemisen prosessissa

sanahahmojen automaattinen tunnistamisen todennäköisesti tapahtuu enemmän oikealla

visuaalisella alueella ja tarkka, yksityiskohtien (siis kirjainten tai tavujen) hahmottaminen

tapahtuu enemmän vasemmalla näköaivokuorella. 

Kun  ihmisillä,  ja  varsinkin  pojilla  keskeisin  kielellinen  prosessointi  tapahtuu  kuitenkin

pääsääntöisesti  vasemmalla  kielellisillä  alueilla  (vasen  Wernicke),  tämän  tyyppinen

lukemisen  ongelma  syntyy  todennäköisesti  siitä,  kun  nämä  visuaaliset  ns.

ristikkäisyhteydet  eivät  ole  aktivoitunut  riittävän  hyvin.  Tuolloin  lukiessa  aivot  joutuvat

käyttämään  ehkä  enemmän  vasemman  visuaalisen  aivokuoren  (ns.  samanpuoleisia)

yhteyksiä  myös  vasemmalla  sijaitseviin  kielellisiin  alueisiin  (Wernicke).  Näin  vasen

enemmän  yksityiskohtien  analyysiin  erikoistunut  visuaalinen  järjestelmä  joutuu

suoriutumaan  myös  sanahahmojen  tunnistamisesta,  joka  on  sille  alueelle  vaikeaa  ja

hidasta.  Seurauksena  lukeminen  on  enemmän  kirjainten  kuin  sanojen  tunnistamista,

enemmän  tavaamista  kuin  ns.  liukuvaa  automaattista  lukemista.  Tästä  seuraa  sitten

jatkoseurauksena  muistiongelmia:  kun  lukeminen  on  hidasta,  ei  lyhytmuistikaan  ehdi

tallentaa n.  1 minuutin  kestoaikaansa selkeitä luetun tekstin  asiakokonaisuuksia,  jolloin

muistaminen kärsii jne. Eli seurauksena kehittyy tyypillinen lukiongelma, hidas lukija, joka

ei muista lukemaansa, yksi ongelma aiheuttaa seuraavan ongelman. 

Tämä  vasemman  silmän  johtavuus  on  mielestäni  ns.  kehityksellinen,  eli  seurausta

kehityksen  jonkinasteisesta  keskeneräisyydestä  kuin  pelkkä  syy  johonkin  vaikeuksiin.

Visuaalinen  järjestelmä  on  kehittynyt  tai  sanoisinko  ”jäänyt”  vasensilmäiseksi

varhaislapsuudesta  lähtien.  Tuolloin,  jos  lapsi  ei  ole  ryöminyt  ja  kontannut  ns.

ristikkäismallin  mukaisesti,  eivät  ristikkäishermotukset  ole  päässeet  aktivoitumaan

riittävästi,  ja  tilanne  kehittyy  pikkuhiljaa  kyseisen  yksilön  neuraaliksi  organisaatioksi.

Ongelmat saatetaankin havaita vasta, kun koulussa lukemisen pitäisi alkaa sujua, eli n. 8-
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9-vuotiaana. Tilanteen taustalla on usein siis ns. kehityksellinen poikkeama, ei sairaus tai

vamma, joskin sairastelu vauva-aikana saattaa edesauttaa tilanteen kehityksessä.

Jos yksilön hermostollista organisaatiota harjaannutetaan tietoisesti ja analyyttisesti, esim.

hänelle  soveltuvalla  ristikkäisharjoituksilla,  saatetaan  saada  alkuperäistä  tilannetta

kehittyneempi hermostollinen organisaatio. Tuolloin aktivoitunut ristikkäishermotus saattaa

antaa paremman aivopuoliskojen välien  yhteysjärjestelmän,  ja  sen seurauksena monet

muutkin asiat kuin vain lukeminen (esimerkiksi ajatusprosessointi, asioiden ja ympäristön

hahmottaminen, kuullun ymmärrys jne.), saattavat sujua nopeammin ja paremmin.

Vasensilmäisyyteen voi toki olla monta muutakin syytä ilman mitään varhaisen kehityksen

poikkeamaa.  Esimerkiksi  vasemman  silmän  parempi  näkökyky,  tai  jos  oikea  silmä

vammautuu tai  vaurioituu lapsuudessa.  Karsastustilanteessa toinen silmä on enemmän

johtava ja toisen silmän visuaalista tietoa ei huomioida jne. Tasapainoelimen ongelmatkin

saattavat  aiheuttaa  visuaalisen  järjestelmän  ongelma. Mutta  sitten  on  kuitenkin  paljon

tapauksia, joissa edellä kuvatut ”muut” syyt poikkeavalle silmien johtavuudelle eivät selitä

vasensilmäisyyttä.  Näissä  tapauksissa  on  mahdollista,  että  vasensilmäisyys  voi  johtua

varhaisen  ristikkäishermotuksen  vähäisyydestä  varhaislapsuudessa  (0-18  kk  aikana).

Tämä taas osaltaan vahvistaa sitä, kuinka merkittävää on lapsen varhaisen kehityksen ns.

normaali eteneminen ja lattialla tapahtuva liikkuminen ja toiminta (ryömintä, konttaus).

Kuulon puoleisuuserot

Kuulossakin voidaan havaita puoleisuuseroja, aivan kuten käsissä tai jaloissa. Kuulon 

puoleisuus on vain monimutkaisempi ilmiö, ja siitä voi olla merkittävää haittaa mm. 

oppimiseen. Kuulon puoleisuus voi vieläpä vaihdella eri taajuuksilla. Tähän 

puoleisuuseroon voi olla montakin syytä. Kuulossa voi olla toisella korvalla vaimentuma 

jollakin taajuudella, jolloin toinen korva kuulee tällä taajuudella paremmin, ja on siis johtava

sillä taajuudella. Anatomiset puoleisuuserot voivat tehdä toisen puolen kuulotorven 

ahtaammaksi, jolloin sen puolen välikorva ilmastoituu heikommin, ja on usein ”lukossa”. 

Tuolloin sillä korvalla kuulee toista huonommin, jolloin toisesta korvasta tulee johtava. 

Samoin erilaiset sairaudet, vahingot ja onnettomuudet voivat haitata toisen korvan kuuloa, 

ja aiheuttaa puoleisuuseroja. 

98



Mitä haittaa kuulon puoleisuuseroilla sitten voi olla, ja miten se vaikuttaa oppimiseen? 

Käsittelen tämän kysymyksen hyvin perinpohjaisesti kuuloaistin kappaleessa, mutta 

lyhyesti voin sanoa, että vasemman korvan johtaminen aiheuttaa ongelmia 

muistamisessa, lukemisessa ja oikeinkirjoittamisessa. Tämä ilmiö aiheuttaa myös 

keskittymisen vaikeutta. 

Miten puoleisuus kehittyy? 

Puoleisuuden  kehitys  tapahtuu  lapsella  ensimmäisten  ikävuosien  aikana,  mutta

sikiöaikana  vauva  ei  tarvitse  vielä  mihinkään  vahvemman  johtavan  puolen  toimintaa.

Vastasyntyneellä aivojen toiminnallinen aktiviteetti on todennäköisesti varsin tasapuolisesti

molemmilla  aivopuoliskoilla,  eikä  vauvalla  ole  vielä  paljoa  tahdonalaista  toimintaa,  ja

varhaiset  refleksit  ohjaavat  suurimmaksi  osaksi  vastasyntyneen  liikkeitä.  Ensimmäinen

selvästi  toispuolinen  aktivointi  kehittyy  kuitenkin  varsin  pian,  kun  vauva  alkaa  katsoa

esineitä ja  hahmoja.  Tuolloin  visuaalinen kokonaisuuden hahmottaminen aktivoi  lapsen

aivoja  ehkä  hieman  enemmän  oikealla  kokonaisuuden  hahmottamisen  aivopuoliskolla.

Tuolloin  oikean  aivopuoliskon  motoriset  alueet  saattavat  olla  myös  hieman  vasenta

aivopuoliskoa aktiivisempia (oikea aivopuolisko ohjaa siis mm. vasenta kättä ja jalkaa).

Pikkuhiljaa  ristikkäisharjoituksen  myötä  kummankin  aivopuoliskon  hermoyhteydet

aktivoituvat  tehokkaaksi  kokonaisuudeksi  ja  kielellisen  kehityksen  mukana  vasen

aivopuolisko  saa  hyvin  paljon  hermoaktiviteettia.  Tämä  ristikkäishermotuksen

aktivoituminen  ja  kielellinen  aktivointi  saattavat  johtaa  pikkuhiljaa  aivojen  vasemman

puoliskon (joka ohjaa siis kehon oikeaa puoliskoa) dominointiin. Tämän edellytyksenä on

siis  ns.  normaali  kehitys,  jossa  on  mukana  riittävä  ja  pitkäaikainen  motorinen

ristikkäisharjoittelu  (ryömintä  ja  konttaus  n.  12  kk  asti)  ja  aktiivinen  kielellinen

harjaantuminen. Kokemusperäisesti näyttää vahvasti myös siltä, että sekä visuaalinen että

auditiivinen  järjestelmä ”aukeaa”  myös  samalla,  ja  seurauksena  ns.  oikeasilmäisyys  ja

oikeakorvaisuus. 

Jos  ristikkäisharjoitus  ei  ole  ollut  riittävää,  saattaa  lapselle  jäädä  tilanne,  jossa

hermostollinen keskilinjanylitys ei suju ongelmitta. Käytännössä lapsi ei mielellään poimi

tai  ojenna  esim.  lelua  kehon  keskilinjan  yli,  vaan  siirtää  sen  kädeltä  toiselle.  Sama

keskilinjan  ylitysongelma saattaa aiheuttaa siis  myös vasensilmäisyyttä.  Näistä lapsista
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saattaa  kehittyä  niitä  ns.  molempikätisiä,  ihmisiä  jotka  tekevät  asioita  yhtä  hyvin

molemmilla käsillä, eikä selvää dominanssia synny. Usein sitten mietitään, kumpi kätisiksi

näitä lapsia pitäisi opettaa? Mielestäni kehon tulisi antaa tehdä päätös, ja samalla kehon

ristikkäisharjoittelua  pitäisi  tehostaa  merkittävästi,  ja  näin  ”avata”  ristikkäishermotusta

luonnollisen  kehityksen  edistämiseksi.  Samalla  tasapainoharjoittelulla  tulisi  varmistaa

silmien ohjauksen tarkkuus. Joissakin tapauksissa nimittäin vasemman silmän johtavuus

korjaantuu pelkällä tasapainoharjoitteella, mikä voi selittyä sillä, että heikko tasapaino on

ohjannut silmien kohdistamista epätyydyttävästi, ja primitiivisempi (eli siis vasensilmäisyys)

on  jäänyt  koko  lapsen  kehityksen  ajaksi  vaikuttavaksi  tilanteeksi.  Kun  tasapaino

korjaantuu, ja muita vaikuttavia ongelmia ei ole, voi visuaalinen dominanssikin paremman

lopputuloksen  antavalle  tasolle,  eli  oikea  silmä  alkaa  johtaa  lukemista.  Joissakin

tapauksissa  tapahtuu  jopa  kätisyyden  vaihtumista,  joista  LL  Tapani  Rahko  on  myös

raportoinut.

Yhteenveto ja omat havainnot 

Käden ja jalkojen puoleisuuden lisäksi on havaittavissa myös silmän ja jopa kuulossa eri

taajuuksilla  havaittavia  puoleisuuseroja.  Suurimmalla  osalla  ns.  hyvistä  lukijoista  ja

tehokkaista oppijoista  on oikea korva ja  silmä johtava.  Vastaavasti  useat  tapaamistani

oppimis-ja  hahmotushäiriöisistä  sekä  keskittymisen  vaikeuksista  kärsivistä  ovat  varsin

usein ainakin vasensilmäisiä ja/tai vasenkorvaisia. Myös jalkojen ja käsien lateraalisuus on

heillä usein vakiintumaton. Näin ollen voidaan tehdä johtopäätös, että oikeakorvaisuus ja

-silmäisyys johtavat jostakin syystä parempaan suoriutumiseen oppimisen osa-alueilla. 

Jäsentymätön puoleisuus tarkoittaa sitä, että käsi, jalka, silmä ja korva eivät painotu vain

yhdelle  samalle  puolelle,  vaan  ovat  sekaisin.   Esimerkiksi  jalka  voi  olla  testeissä

vasenpuoleinen  ja  käsi  oikea,  silmä  vasen  ja  kuulo  sekä  osin  vasemmalla,  että  osin

oikealla.  Tämä  tilanne  tuntuu  aiheuttavan  aivoille  ylimääräistä  työtä  ja  stressiä,  ja

oppiminen on hidasta. Ihminen väsyy nopeammin ja muistikin on muita heikompi. Ei ihme,

jos on vähän vaikeaa. 

Mutta yhä piinaa kysymys, mistä sitten nämä sekakätisyydet oikein johtuvat. Kätisyyden

”pakottaminen” oikealla ei ole auttanut ketään, joten taustalla täytyy olla jokin varhaisempi
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kehityksen sivuraide, joka on johtanut tähän ongelmalliseen tilanteeseen. Jatketaan siis

tutkimusmatkaa ihmisen varhaiskehitykseen ongelmien syiden selville saamiseksi.

Kysymys:  Kuuluuko  oikeakätisyys  /jalkaisuus/korvaisuus/silmäisyys  aina  ns.  normaaliin

hyvään  oppimiskykyyn  johtavaan  kehitykseen?  Ei  välttämättä.  Kuten  jo  aikaisemmin

mainitsin,  jotkut suvut ovat vahvasti  vasenkätisiä ilman sen kummempaa kehityksellistä

poikkeamaa,  eivätkä  he  kärsi  minkäänlaisista  oppimisen  tai  suoriutumisen  ongelmista.

Kouluissa ja yliopistoissa on varmasti vasensilmäisiä ja korvaisia opiskelijoita, jotka eivät

tarvitse mitään terapiaa, ja siksi heitä ei tietenkään näe klinikoilla. Näillä ihmisillä tausta on

ehkä selkeästi geneettinen ja he eivät tarvitse avukseen terapeuttista lähestymistä. Mutta

useilla, joilla tämä puoleisuus on valtaväestöstä poikkeava, on siitä myös ongelmia. Nämä

ongelmat  ovat  myös  sen  laatuisia,  että  ne  eivät  hoidu  itsestään,  jolloin  tarvitaan

terapeuttista hoitoa.       
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Alkoholi haittaa sikiön, lasten ja nuorten aivojen kehitystä

Nykyisin  on  kiistattomasti  osoitettu,  että  sikiö  ja  nimenomaan  sikiön

kehitys on hyvin herkkä vaurioitumaan alkoholin (ja lääkeaineiden) vaikutuksesta. Alkoholi

kulkeutuu  hyvin  helposti  istukan  läpi  kohdussa  olevan  lapsen  verenkiertoon,  jossa

sikiökehityksen varhaisvaiheessa on suuri riski geneettisen kaavan muuntumiseen, joka

johtaa  vakaviin  kehityshäiriöihin  ja  -poikkeamiin.  Käytännössä  havaitaan  poikkeamia

aivokurkiaisen  (corpus  callosum)  kehityksessä  (joka  yhdistää  vasenta  ja  oikeaa

aivopuoliskoa), basal kanglioiden kehitys häiriintyy ja ne jäävät pienemmiksi (aivojen laajat

muistialueet), vaurioita pikkuaivojen rakenteissa (esim. liikeratahallinta ja koordinaatio) ja

aivokuoren kehitys häiriintyy. (viite 1) Kaikki nämä alueet ovat ehdottoman tärkeitä hyvän

kehon hallinnan ja aivojen käytön kannalta. 

Tätä sikiöaikana tapahtuvaa alkoholin aiheuttamaa kehitysvauriota kutsutaan nimellä Fetal

Alcohol  Syndrome,  FAS.  Kehityshäiriö  voidaan  havaita  monissa  oppimisen  ja

keskittymisen  osa-alueissa,  samoin  kuin  aistien  kehityksessä.  Itse olemme havainneet,

että usein visuaalinen järjestelmä on heikentynyt  tai vammautunut, jolloin näiden lasten

näkökyky on rajoittunut.  FAS lapsilla  voidaan havaita myös ulkonäköpoikkeamia,  kuten

seuraavassa kuvassa on esitetty.

          

Kuva: FAS-syndrooman

aiheuttamia ulkonäkö-

poikkeamia (viite 1) 
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Verrattuna normaalisti kehittyviin lapsiin FAS-lapsilla voidaan havaita mm.:

 pienempi pää ja pienemmät aivot

 kehityshäiriöitä

 heikko koordinaatiokyky

 ylivilkkautta

 poikkeamia kasvojen kehityksessä (katso kuva yllä)

Nyt  on havaittu,  että nuorten aikaisin aloitettu ja lisääntyvä alkoholinkäyttö vaikuttaa ja

nimenomaan estää heidän aivojensa teini-iän ja varhaisaikuisuuden ns. viimeistä, mutta

tärkeää aivojen kehitysvaiheita, nimittäin otsalohkon hermostollisen organisoinnin viimeistä

kehitysvaihetta. Sen tulisi tapahtua n. 16 – 20 vuoden iässä. (viite 2)   

Tämä viimeinen aivojen kehitysvaihe on syy-seuraus ajattelun kehittyminen.  Se erottaa

aikuismaisen pohtivan ja loogisen ajattelun vaaroja ihannoivasta ajattelemattomasta teini-

ikäisten  elämästä.  Eli  tämän  kehitysvaihe  on  yhtä  tärkeä  kuin  kaikki  aikaisemmatkin

kehitysvaiheet. American Medical Associatoin (AMA) tutkimusten mukaan nuorten varhain

aloitettu alkoholin käyttö siis häiritsee tai jopa estää tätä kehitystä. Kun tiedetään, kuinka

yleistä  varhaisteinien  alkoholin  käyttö  on  nykyisin,  tämä havainto  on  erittäin  tärkeä  ja

huolestuttava. 

AMA:n  mukaan  alkoholia  käyttävillä  nuorilla  havaitaan  merkittävästi  heikentynyt

oppimiskyky  sekä  muisti.  Tämä  johtuu  siitä,  että  alkoholi  vaurioittaa  helposti  juuri

muistamisen (Hippokampus) ja otsalohkon aivoalueita. Vakavinta tässä on se, että nämä

muutoksen näyttävät olevan pysyviä. Jos nuoret vielä lisäävät alkoholin käyttöään 18-24-

vuotiaina,  on  heillä  lisääntynyt  riski  saada  ongelmia  koulutuksessa,  ihmissuhteissa,

työelämässä ja elämän hallinnassa. 

Jatkuessaan  pitemmälle  alkoholin  käytön  tiedetään  muuttavan  aivojen  rakenteita  ja

aiheuttavan  vaurioita  nimenomaan  otsalohkon  pohtimisen  ja  korkeamman  ajattelun

aivoalueilla,  pienentävän  aivojen  tilavuutta,  aiheuttavan  mentaalista  jälkeen  jäämistä,

aiheuttaa koordinaatio-ongelmia, keskittymisen ongelmia jne.
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        Yllä olevassa kuvassa näkyy alkoholismin vaikutus aivoihin. 

Kuvassa  havaitaan  aivopuoliskojen  yhdyssillan  (aivokurkiainen,  corpus  callosium)

kutistuminen ja aivomassan pienentyminen, joka havaitaan esim. keskellä aivoja olevien

”Ventricles” alueen laajentumisena. 

                    

 Alkoholia käytetään ”lääkkeenä”

Heikosti menestyvillä nuorilla saattaa olla taustalla myös varhaiskehityksen ongelmia, jotka

aiheuttavat  poikkeamia  esimerkiksi  aivojen  välittäjäaineiden  tuotantoprosesseissa,  ja

käytännössä  heillä  on  jo  valmiina  usein  oppimisen  ja  keskittymisen  ongelmia.  Monet

huumeet  ja  alkoholi  aktivoivat  esim.  hypotalamuksen  toimintaa  ja  lisäävät  hetkellisesti

myös  välittäjäaineiden  tuotantoa.  Näin  ollen  nämä  huumeet  ja  alkoholi  toimivat

lyhytaikaisesti  kuin  lääkkeenomaisesti.   Mutta  samalla  alkoholi  estää,  kuten  yllä  on

kuvattu,  näiden  nuorien  aivojen  tärkeää  viimeistä  kehitysprosessia,  johtaen  aina  vain

pahempaan  tilanteeseen.  Tässä  voidaan  vain  todeta,  että  varhain  toteutettu  tehokas

kuntoutus voisi ehkä estää tätä negatiivista kierrettä. 

Tämä  tilanne  näkyy  sitten  käytännössä  valistustyön  vaikeutena.  On  vaikea  selittää

nuorelle,  että  alkoholi  tuhoaa  aivoja  tai  estää  niiden  kehitystä,  kun  samalla  hän  itse
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havaitsee olevansa pienessä humalassa fiksumpi, rohkeampi ja sanavalmiimpi, kuin selvin

päin. Eli hän kokee asian päinvastoin, kuin valistaja sanoo. Arvaa, uskooko hän valistajaa

muussakaan?

Viitteitä:

 Neuroscience For Kids, University of Washington 

 http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html)

 http://www.ama-assn.org/ama/no-index/physician-resources/9416.shtml AMA's  (American

Medical Association) report on alcohol's adverse effects on the brains of children, adolescents and

college students) 

 University  of  Washington  http://faculty.washington.edu/chudler/alco.html,  Alcohol  and  the

Brain

Aistit ja kehon automaatiot

 

Aistien kehityskaavaa voisi kuvata seuraavalla tapahtumaketjulla: 

Kehity – Aktivoidu – Integroidu - Harjaannu - Eriydy 

Aistit  kehittyvät  jo kohdussa sikiöaikana ja ovat pääsääntöisesti  valmiit  jo paljon ennen

syntymää.  Niiden aktivoituminen alkaa siis  jo sikiöaikana,  mutta lopullinen käyttö alkaa

hieman eriaikaisesti. Esimerkiksi tasapaino- ja kuuloaistit aktivoituvat hyvin jo sikiönä, kun

taas tunto ja näkö alkavat voimakkaan aktivoitumisen vasta syntymän jälkeen.

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
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minimityömäärällä  kustakin  tilanteesta.  Aistien  käyttäminen harjaannuttaa ihmistä,  joten

siinä  on  mukana  jo  laajalti  koko  aivojen  prosessikyky,  eli  kuinka  käytän  aisteja

saavuttaakseni jonkin päämäärän. Hyvin toimivissa aivoissa jonkin aistikanavan käyttö ei

häiritse muita aisteja, jolloin on tapahtunut täydellinen aistien eriytyminen. Ihminen voi siis

vaikka hämmentää kahvia toisella kädellä ja tarjota maitoa toisella kädellä naapurilleen,

kun samalla keskustelee fiksuja kolmannen henkilön kanssa. Siis aika hyvä suoritus, eikös

vaan. Mutta mahdollinen, kun aistikanavat eivät häiritse toisiaan, ja aivojen prosesseja ei

häiritse mikään ylimääräinen hermostollinen (ns. neuraali) stressi.

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.   Edellä  kuvattu

kahvipöytätilannekin saattaisi päätyä varsin nolosti,  kahvikuppi nurin ja maidot naapurin

syliin. 

Aistitiedon välitys alkaa havainnointijärjestelmien havaitessa aistiärsykkeitä, kuten silmien

näköaistimuksia, korvien kuulohavaintoja, kielessä sekä nenän limakalvoilla olevien haju -

ja  makuaistien  maistaessa  maut  ja  hajut,  korvan  yhteydessä  olevien  asennon  ja

liikkeentunnistusmekanismien  havaitessa  liikettä  (tasapainoaistinelimet)  sekä  muualla

kehossa  sijaitsevien  ns.  ääreisjärjestelmien  havaitessa  tuntoaistimuksia,  kylmä/kuumaa

tunnetta,  pintatunto  kutinaa  ja  syvätunto  painetta  sekä  kipureseptorien  havaitessa

vaurioita, pistoja ja haavoja. 

Ääreishermoston aistitieto kulkeutuu aivoihin selkäytimen kautta tai suoraan aivorungon ja

aivojen alaosassa sijaitsevaan talamus-nimisen aivoalueen kautta.  Se toimii  aivan kuin

vastaanottojakelukeskuksena,  josta  aistitieto  jakaantuu  sitten  eteenpäin.  Päässä

sijaitsevien aistikanavien signaalit (näkö, kuulo, tasapaino, haju ja maku) kulkeutuvat siis

lyhimmän  matkan  talamukseen  ja  ovat  tietenkin  hyvin  nopeita.  Onhan  siellä  yksi

poikkeuskin, nimittäin hajuaistilla on jopa suorat yhteydet omalle aivoalueelleen. Tällä on

varmaankin  evoluutiossa  ollut  merkitystä,  koska  hajusignaalit  varoittavat  kaikkein

nopeinten  vaaran  signaaleista.  Tämä  myös  selittää  ehkä  Göran-koirani  salamanopeat

äkkipysäytykset lenkillä, kun jokin kilpaileva uros tai viehkeä naaras on ollut lähettyvillä.

Jatkuvan  aistitiedon  määrä  on  uskomattoman  suuri.  Talamukseen  tulee  jopa  useita

miljoonia aistiärsykkeitä sekunnissa, jotka ohjautuvat edelleen esiprosessointi, seulonta ja
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esihälytysalueille sekä kunkin aistin omalle aivokuoren alueelle, jolloin ihminen ”havaitsee”

tapahtuneen  aistiärsykkeen.  Lopulta  hän  voi  pohtia  ja  tehdä  päätöksiä,  mitä  kussakin

tilanteessa  sitten  pitääkin  tehdä.  Hermoimpulssit  etenevät  samanaikaisesti  ja

synkronisesti, mutta eri tilanteissa eri nopeuksilla. 

Tämä  nopeuksien  ero  havaitaan  esimerkiksi  EEG-mittauksessa,  missä  pään  pinnalle

asetettujen  elektrodien  välillä  vaihtelevan  jännitteen  rekisteröintiä  kutsutaan

elektroenkefalografiaksi (EEG). EEG:n taajuusalue on noin 1-50 Hz; jänniteheilahdusten

amplitudi on 5-300 uV. Kun normaalihenkilö lepää hiljaisessa huoneessa valveilla, mutta

silmät kiinni, havaitaan signaali, joka käsittää noin kymmenen heilahdusta sekunnissa (10

Hz). Tämän alfarytmin suurin amplitudi voidaan mitata päälaen- ja takaraivolohkoilla. 

                Kuva alfarytmin muuttuminen beetarytmiksi silmien avautuessa. 

                               (kuva ja kappaleen tietolähde: Bio Mag, Helsinki, viite 1)

Aistihavaintojen,  etenkin näköärsykkeiden ja  henkisten suoritusten yhteydessä alfarytmi

häviää ja esiin tulee korkeampi taajuus, beettarytmi (13-25 Hz), jolloin EEG:n amplitudi

selvästi pienenee (Kuva yllä). (1) Normaalihenkilöiden elektroenkefalogrammissa esiintyy

harvoin hitaampia vaihteluja kuin alfa-aallot. Jos sellaisia näkyy valveilla olevilla henkilöillä

(paitsi  vastasyntyneillä),  voi  se olla  merkki  aivosairaudesta tai  aivovauriosta.  Hitaampia

rytmejä kutsutaan nimillä thetarytmi (3-7 Hz) ja deltarytmi (0,5-3,5 Hz). (viite 1)

Kauanko  aivoilla  kestää  sitten  havaita  aistiärsyke  tai  toteuttaa  esim.  liikekomento?

Kuulohavainnon eteneminen tärykalvolta aivokuorelle kestää n. 20ms (3) 

(1 ms = 1/1000 sekuntia), mutta motorisen liikkeen toteuttaminen on jo selvästi hitaampaa

Esimerkiksi  vartalon  asentoa  ylläpitävien  lihasten  aktivaatio  alkaa  noin  100  ms  ennen

varsinaista tahdonalaista liikettä (viite 1). 

Aistiärsykkeet  etenevät  siis  hyvin  nopeasti  päässä  sijaitsevilta  aistinelimiltä  (silmiltä,

korvista ja  haju/makuaisteilta)  niiden  ns.  primaareille  alueilleen  (alue,  mihin  aistiärsyke
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ensin kulkeutuu, esim. kuuloaivokuori on kuulotiedon primaari aistialue). Mutta ennen kuin

ihminen  tietoisesti  rekisteröi  aistiärsykkeen,  on aistitieto  ohjautunut  primaarin  alueensa

lisäksi talamuksen lähellä sijaitseville aistitiedon esikäsittelyalueille, joista ehkä keskeisin

on mantelitumake (engl. amygdala). Mantelitumake on eräänlainen aivojen esihälytys- ja

tunnereagointikeskus, joka aktivoi myös pakene – taistele reaktioita (hermostollinen tila,

missä  aistit  herkistyvät,  ja  aineenvaihdunta  tehostuu  ja  lihakset  ovat  taisteluvalmiina).

Mantelitumakkeen muistialueissa on taltioituna aikaisemmin koettuja tai  muuten opittuja

vaaran  sekä  mielihyvän  muistisignaaleita,  jotka  muistuvat  salamannopeasti  mieleen

samantapaisen aistiärsykkeen havaittaessa. Muistiherkkyydessä on myös eroja siten, että

vaaran signaalit ovat herkimpiä, mielihyvän muistisignaalit seuraavaksi herkimpiä ja muita

ei oikein muistakaan. Tuntuuko tutulta? 

Jos  jokin  havaittu  aistitieto  on  siis  vaaran  tai  mielihyvän  signaali,  annetaan  aivoille

välittömästi yleishälytys ja motorisille alueille kulkeutuu motoristen muistialueiden kautta

välittömästi  relevantit  ohjauskomennot.  Mantelitumake  aktivoi  välittömästi  mm.

hypotalamuksen, joka on kuin koko kehon ”orkesterin johtaja”. Se ohjaa kehoa ja aivoja

hormonijärjestelmän  avulla.  Hormonit  etenevät  verenvirtauksen  nopeudella  aivoissa  ja

kehossa  aktivoiden  välittäjäainetuotantoa,  aineenvaihduntaa  ja  valppaustilaa  kuhunkin

tilanteeseen sopivaksi. Viimeiseksi tulevat lopulta myös ylemmät tahdonalaiset aivoalueet

valppaiksi vaarasta (tai mahdollisesta tulevan mielihyvän kokemuksesta), eli tajuaa itsekin,

mitä ihmettä nyt oikein tapahtuukaan. Tähän tapahtumaketjuun menee aikaa vain noin 10–

20 millisekuntia (1 ms = 1/1000 sekuntia). Aika paljon pääkopassa tapahtuu, vaikka ei itse

sitä tajuakaan. 

Hypotalamus  ohjaa  kehoa  siis  hormonien  avulla,  jotka  ovat  kuin  kehon  viestinviejä  ja

aktivoija.  Eri  viesteille  on  luonnollisesti  eri  hormonit,  jotka  ohjaavat  kehon

aineenvaihduntaa ja sisäelinten toimintatasoa kuhunkin tilanteeseen soveltuvalla tavalla.

Hypotalamuksen  ohjaustoiminta  ulottuu  siis  myös  aivojen  oman välittäjäainetasapainon

säätelyyn. 

Seuraavassa tapahtumaketju: 

Aistiärsyke=>Talamus=>Hypotalamus=>Hormoni-  ja  välittäjäainesäätely  =>  Relevantti

kehon aineenvaihdunta ja toiminta

Normaalitilanteessa tästä monen miljoonan aistiärsykkeen aistitulvasta/sekunti suodattuu

lopulta  vain  relevantti  aistitieto  tahdonalaiselle  havaintotasolle.  Aivot  ovat  tätä  ennen
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käsitelleet jokaisen aistiärsykkeen, päätelleet, onko kyseessä vaara tai mielihyväsignaali,

liittyykö aistitieto jollakin tavoin tekeillä olevaan tehtävään jne. Kun aistitiedon esikäsittely

sujuu  tehokkaasti,  seuloutuu  aivojen  tahdonalaiselle  toiminnantasolle  siis  vain

tarkoituksenmukaista  aistitietoa.   Edellytyksenä  on  ääreishermoston  hyvä  toimintataso

(esim. kuulo- ja näköaisti kunnossa). 

Otetaanpa käytännön esimerkki: Hyvin ja tarkasti kuuleva ja muutenkin rauhallinen lapsi

pystyy  keskittymään  opettajan  puheeseen  kiinnittämättä  huomiota  luokan  muuhun

hälinään. Oppilaiden taustalla tapahtuvat hälyäänet, kuten esimerkiksi kynän teroittamiset

tai muut luokan tai luokan ulkopuoliset sinänsä ”normaalit” hälyäänet eivät häiritse tämän

oppilaan  keskittymistä.  Kaikki  aistiärsykkeet  tulevat  siis  talamukseen  (poikkeus:

hajuaistitieto kulkeutuu suoraan omilla aivoalueilleen), mutta esisuodatuksen kautta vain

relevantti, opetukseen liittyvä tieto käsitellään oppilaan ylemmillä alueilla.

Mutta, jos lapsella on ongelmia kuulla kunnolla tai hänen kuulonerottelukykynsä on heikko

tai,  jos aivojen esihälytysjärjestelmä on jonkin syyn takia (yli)herkkänä (korkea neuraali

stressi),  hälyttää  opetukseen  kuulumattomatkin  äänet  aivoja  jatkuvasti  olemaan  hyvin

valppaana. Epätarkat äänihavainnot käsitellään kuin ne olisivat vaaran signaaleilla, jotka

tulee  tiedostavalla  tasolla  tarkastaa  ja  varmistaa.  Tästä  seurauksena  pää  kääntyy

yhtenään erilaisia ääniä kohti ja oppimistilanne häiriintyy. 

Kumpikin ylläesitetty vaihtoehto (heikko kuulo ja/tai yliherkkä hälytysjärjestelmä) tuntuvat

aiheuttavan  vaikeuksia  esim.  oppimisessa,  lukemaan  oppimisessa  ja

oikeinkirjoittamisessa.  Mutta  yliaktivoitunut  hälytysjärjestelmä  aiheuttaa  myös

aistiherkkyyksiä,  kuten  esimerkkitapauksessa  ehkä  ääniherkkyyttä.  Tuolloin  aivot

hälyttävät jatkuvasti ja turhaan tahdonalaisen toimintatason, ehkäpä juuri siksi, kun jotakin

ääntä ei aivan varmasti voida luokitella ”vaarattomaksi” ja ikään kuin varmuuden vuoksi

hälytetään  tahdonalainen  toimintataso.  Tästä  voi  sitten  olla  seurauksena  epänormaali

äänien häiritsevyys, pää kääntyy tahdosta riippumatta aina, kun jokin ääni kuuluu ulkoa tai

vaikkapa takana istuvan toisen oppilaan teroittaessa kynäänsä. 

Opettajan  toruessa  oppilasta  turhasta  pyörimisestä,  oppilas  vain  tuskastuu  mielestään

turhasta torumisesta, koska ei hän tahallaan ole pyörinyt tai kääntänyt päätään. Samoin

opettaja tuskastuu jatkuvasti paikallaan pyörivästä oppilaasta. Ja kaikki tämä johtuu ehkä

epätarkasta  kuulosta  ja  yliherkistä  aisteista.  Opettajat  –  montako tällaista  oppilasta  on

luokallanne? Veikkaanpa että aika monta.
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Sama  yliherkkyysilmiö  voi  esiintyä  myös  haju-,  maku-,  tunto-,  näkö-  tai  vaikkapa

tasapainoaistin ärsykkeillä.  Seurauksena voi olla jatkuva ”turha” hälytystila (ns. pakene-

taistele tila), joka on erittäin paljon voimavaroja (happea ja veren sokeria) kuluttavaa ja

uuvuttaa  ihmisen  nopeasti.  Tämä ilmiö  onkin  hyvin  samanlainen  oppimisvaikeuksisten

olotilaa  arvioitaessa.  He  väsyvätkin  usein  muita  aikaisemmin  ja  ovat  erittäin  väsyneitä

koulun  jälkeen.  Heidän  aivonsa  saattavat  käydä  jatkuvasti  ”ylikierroksilla”  ehkä

selvitäkseen asioista, jotka muilla vaativat vähäisempää aivoaktiviteettia. Lisäksi jos heillä

on  vielä  tämä  yliaktiivinen  vaaranhakujärjestelmä  ja  pakene-taistele-tila  päällä.  Ei

todellakaan ole ihme, että he väsyvät, saatikka, että heillä on niitä vaikeuksia!

Neurologisissa  aivojen  aktiviteettia  kuvaavissa  tutkimuksissa  on  todettu,  että  luki-  tai

puhehäiriöisten lasten kuuloprosessoinnin aivoaktiviteetti tapahtuu epänormaaleilla alueilla

ja  että  kuullun  tiedon  käsittely  aivoissa  on  poikkeavaa  ja  selkeästi  normaaliverrokkeja

hitaampaa. Tämä kuulon epänormaali ja hidas prosessointi tarvitsee paljon prosessitehoa

ja  energiaa  vievää  ”turhaa”  aivotyöskentelyä,  joka  käyttämät  neuraalit  voimavarat  ovat

sitten pois muulta tarpeelliselta toiminnalta. Samalla se aiheuttaa ylimääräistä väsymystä. 

Kipuherkät  ihmiset  reagoivat  epänormaalin  laajasti  tai  epänormaalilla  tavalla

kipuärsytyksiin,  jossa saattaa olla taustalla vastaavanlainen pakene-taistele järjestelmän

turhan herkkä reagointi. Toisilla yliherkkyys voi tuntua yliherkkänä pintatuntoaistina, mutta

samaan  aikaan  he  saattavat  olla  todelliselle  kivulle  hyvin  heikosti  reagoivia  (alhainen

kiputunnon  havaintokyky,  tai  korkea  kipukynnys,  hypo-tila).  Toisilla  yliherkkyys  voi  olla

auditiivisella  alueella,  joko  objektiivisestikin  mitattuna  hyvin  yliherkkä  kuulo  tai  vain

subjektiivinen yliherkkyyden tuntemus ilman audiometrin osoittamaa yliherkkyyttä.

Monilla  oppimishäiriöisillä  havaitaan  olevan  myös  yliherkkyyttä  visuaalisessa

järjestelmässä,  valoherkkyyttä  ja  ongelmia  visuaalisessa  hahmottamisessa.  Yliherkkä

maku-  ja  hajuaisti  ei  myöskään  ole  harvinainen  näillä  ihmisillä.  Johtuuko  näissä

tapauksissa  yliherkkä  reagoiminen  aivojen  epätäydellisestä  organisoitumisesta  ja  siitä

johtuvasta  neuraalin  stressin  aiheuttamasta  taistele-pakene-tilasta?   Lähes  20  vuoden

oppimisvaikeuksisten kuntoutustyö viittaa siihen.  Seuraava kysymys kuuluu:  Mikä sitten

saa aikaan tätä neuraalia stressiä?

Taustalla  voi  olla  luonnollisesti  tauteja  ja  sairauksia  sekä  eriasteisia  kehitysvammoja.

Mutta näitä ongelmia esiintyy myös aivan terveillä lapsilla. Havaintomme mukaan taustalla

saattaa tuolloin olla esim. varhaisen lapsuuden kehityskaaren epätäydellistä toteutumista
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ja  aistikanavien  epätarkkaa  toimintaa  Eräs  sellainen  stressitekijä  ja  aivojen  toimintaa

merkittävästi  häiritsevä  tekijä  voi  olla  vauva-ajan  refleksijärjestelmän  kehittymättömyys,

jossa kehityksen kannalta varhaisimmat sikiörefleksit eivät jostakin syystä vaimene vauva-

aikana  niiden  luonnollisella  tavalla,  vaan ne  jäävät  häiritsemään aivojen  prosesseja  ja

muuta tahdonalaista toimintaa. Näillä varhaisilla ns. primitiivirefleksijäänteillä voi olla laajat

negatiiviset vaikutukset kaikkeen ihmisen tekemiseen, varsinkin vaikeaan tai paljon aivojen

kapasiteettia  vaativaan  tahdonalaiseen  toimintaan.  Nämä  refleksiongelmat  tuntuvat

aiheuttavan mm. aisti(yli)herkkyyksiä ja aistien vajaatoimintaa, ns. hypo-tilaa (esim. hypo

kipuaisti=kohonnut kipukynnys, eli e tunne kipua yhtä herkästi). 

Viitteitä:

 http://www.biomag.hus.fi/braincourse/L3.html#RTFToC11

Refleksijärjestelmän toiminta ja vaikutukset

Eräs merkittävimmistä oppimisvaikeuksien kuntoutuksen löydöksistä on ollut havainto, että

varhaisen kehityksen kaavan poikkeamat ja vauva-ajan refleksikehityksen keskeneräisyys

aiheuttavat ongelmia oppimisessa ja keskittymisessä. Kun tämä havainto tehtiin, löydettiin

samalla  täysin  uusi  keino  kuntouttaa  näitä  lapsia.  Keskeisin  henkilö  tämän havainnon

takana on Peter Blythe, psykologi, joka on työskennellyt  tämän ongelma-alueen parissa

useita kymmeniä vuosia. Peter Blythe ja hänen vaimonsa Sally Goddard ovat julkaisseet

aiheesta useita artikkeleita ja Sally on kirjoittanut kirjoja aiheesta, ja he ovat kouluttaneet

lääkäreitä ja terapeutteja käyttämään kehittämiään hoitomenetelmiä. 

Refleksit  ovat  tahdosta  riippumattomia  lihastoonisuuden,  eli  lihaksen  jännitetilojen

muutoksia,  joita  kutsutaan  myös  heijasteiksi  tai  reaktioiksi.  Käytän  jatkossa  nimityksiä

refleksi  ja  heijaste,  jotka kuvaavat  itsenäistä refleksiä sekä selkeää toisen kehon osan

toiminnasta  aiheutuvaa  lihasjännitteen  muutosta  toisessa  kehon  osassa=  heijaste.  En

noudata  nimityksessä  erityisen  tarkkaa  rajaa,  mutta  nimi  viitatkoon  lihasliikkeen

pääsääntöiseen ohjaus- ja vaikutustapaan. 
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Refleksijärjestelmällä tarkoitetaan koko toiminnassa olevaa refleksikokonaisuutta. Refleksit

saavat  ohjauskäskynsä  aivorungon  alueelta,  jossa  varhainen  aistitiedon

esikäsittelyjärjestelmä aktivoi kehon nopeita reaktioita ennen kuin ylemmät tahdonalaiset

aivoalueet ovat ehtineet edes reagoida aistitietoon. Refleksit jakaantuvat joko motoriikkaa

auttaviin  aputoimintoihin  tai  suojaheijasteisiin,  jotka  ovat  lähinnä  kehoa  suojelevia

lihasreaktioita.  Ehkä voitaisiin  vielä  eritellä  kolmas kategoria,  eli  pelästysrefleksit,  jossa

kehossa tapahtuu sekä suojeleva, että huomion suuntaamistapahtuma, ja joka vaikuttaa

laajalti myös psyykkiseen olotilaan samoin, kuin koko hermoston aktivaatiotasoon. 

Refleksit  jaetaan karkeasti  varhaisiin,  eli  ns.  primitiivisiin  vauva-ajan reflekseihin  ja  ns.

jälki-  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, ennen kuin se voi vaimentua (inhiboitua), ennen

kuin seuraava refleksi voi ”työskennellä” ja tehdä tehtävänsä kunnolla. Lopulta koko ns.

refleksimuuntumisprosessi  on  käyty  läpi,  jonka  jälkeen  primitiiviset  refleksit  ovat

vaimentuneet  (inhiboituneet)  ja  ns.  aikuisrefleksit  ovat  vahvistuneet  ja  kehittyneet

auttaakseen motoriikkaa tai suojatakseen ihmistä yllättävissä tilanteissa. 

Kuten  olen  monesti  aikaisemmin  jo  maininnut,  vaikuttaa  eräs  oppimisvaikeuksien

taustasyy  olevan  kehittymätön  refleksijärjestelmä,  ja  nimenomaan  näiden

varhaisheijasteiden  jäänteet  reilusti  yli  vauvaikäisillä  lapsilla.  Kun  kyse  on  muuten

terveestä  lapsesta  ja  kyse  ei  ole  ns.  patoloogisesta  löydöksestä  (kehitysvamma,

aivovaurio, muu selkeä refleksilöydöstä selittävä syy), on refleksijäänteen havaitseminen

viite  joltakin  osin  kehittymättömästä  hermostollisesta  organisaatiosta  tai  aivojen

toiminnallisesta  häiriöstä.  Tämä  häiriö  voi  olla  esim.  poikkeavuus  aivojen

aineenvaihdunnassa,  verenkierrossa,  välittäjäainetasapainossa,  hermoverkoston

epätyypillisessä  aktivoitumisessa  tai  jossain  muussa  osa-alueessa,  joka  on  kehittynyt

epätarkoituksenmukaisesti. 

Tämä  varhaisten  refleksien  kehittymättömyys  tuntuu  vaikuttavan  suoraan  lihaksiston

käyttöä häiritsevästi ohjaamalla lihaksia tahdosta riippumattomilla, vauva-ajalle tyypillisillä

lihasohjaustoiminnoilla, jotka ovat ristiriidassa tahdonalaisten ohjaussignaalien kanssa.  Se

aiheuttaa kömpelyyttä,  stressiä  ja  lihaksiston  jännitteitä.  Toinen primitiivisten  refleksien

häiritsevä  vaikutus  tuntuu  olevan  keskittymiskyvyn  herpaantuminen.  Seurauksena  on

helposti  esim.  oppimis-,  -hahmotus-  ja  keskittymisvaikeuksia  sekä  erilaisia  motorisia
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jännitteitä ja vaikeuksia. Kohonnut stressi ja siitä johtuvat fyysiset ja mentaaliset ongelmat

ovat myös tyypillisiä seurauksia.

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. Näissä tapauksissa on selvä riski ja jopa varsin kiistaton selitys sille, miksi

esimerkiksi  refleksijärjestelmän  muuntumisprosessi  ei  ole  tapahtunut  oikeaoppisesti.

Tämä  kehityksellinen  viive  tai  poikkeama  saattaa  aiheuttaa  sitten  myöhemmin  esim.

keskittymisen  ja  oppimisen  ongelmia.  Joillakin  sektiovauvoilla  tuntuu  ilmenevän  myös

refleksijärjestelmän  ongelmia,  joka  saattaa  selittyä  tällä  poikkeavalla

synnytystapahtumalla.

Seuraavassa vielä muutamia riskitekijöitä varhaisen kehityksen refleksiongelmiin:

 synnytyskomplikaatiot, imukuppisynnytys, pihtisynnytys, hyvin pitkä synnytys

 happivajeet

 keskosuus tai poikkeuksellisen pienikokoinen vauva

 joissakin tapauksissa sektiosynnytys

 synnytysvammat,  kuten  esimerkiksi  solisluun  murtuma,  jolloin  hän  ei  pysty

liikkumaan normaalisti

 lonkkaluksaatiohoito (tukien takia ei pysty liikkumaan normaalisti)

 pitkäaikainen sairastelu vauva-aikana, jolloin kehityksen eteneminen hidastuu

Mutta sitten alkaa se vaikea, sanoisinko ”harmaa vyöhyke”, missä havaitaan kehittymätön

refleksimuuntumisprosessi  ilman  minkäänlaista  selvää  syytä,  kuten  esimerkiksi

happivajetta  tai  synnytyskomplikaatiota.  Joillekin  vain  jostakin  syystä  on  jäänyt  jäljelle

primitiivisiä  refleksijäänteitä,  jotka  sitten  saattavat  häiritä  esimerkiksi  oppimista  ja

keskittymistä.  Geneettinen  tausta  tuntuu  tässäkin  olevan  mukana.  Vaikuttaa  siltä,  että

joissakin sukulinjoissa nämä refleksijäänteet jäävät vaikuttamaan enemmän, kuin toisissa

suvuissa. Meillä ei ole tietoa tutkimuksista, missä tätä seikkaa olisi  tutkittu, mutta omat
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havaintomme  ovat  kuitenkin  sellaisia,  että  kyse  ei  ole  mistään  pysyvästä,

korjaamattomasta  geneettisestä  ongelmasta.  Näiden  ihmisten  hoitaminen  ei  ole  sen

vaikeampaa tai  hitaampaa kuin muidenkaan.  Ehkäpä näissä sukulinjoissa vauvakehitys

vain  etenee  tavattoman  ripeästi,  jolloin  on  riski,  että  refleksijärjestelmän

muuntumisprosessi jää keskeneräiseksi. 

Joissakin  tapauksissa  vaikuttaa  kyllä  siltä,  että  me  vanhemmat  ja  ympäristön

tukiorganisaatiot  (esim.  neuvola)  emme  oikein  ymmärrä  lapsen  varhaisen  kehityksen

kaavan  toteutumisen  normaalia  etenemistä.  Me  joko  yritämme  tietämättämme  tai

ymmärtämättömyyttämme jopa estää sitä esim. pitämällä lasta pitkiä aikoja babysitterissä

tai  muualla,  kuin  touhuamassa  lattialla,  tai  yritämme  kannustaa  häntä  nousemaan

mahdollisimman aikaisin kävelemään (esim. hyppykiikut tai kävelytuet). Mielipiteeni näistä:

kävelytuet ja hyppykiikut heti roskiin, ne vaarantavat lapsen kehitystä!

Refleksien muuntumisprosessi

Vastasyntynyt kontrolloi kehoaan hyvin heikosti, ja suurin osa liikkeistä on, ainakin osaksi

refleksien ohjaamaa, ja vain osa omaa tahdonalaista liikkumista. 

Refleksijärjestelmän kehitys alkaa jo sikiöasteella, jolloin kehittyvät varhaisimmat refleksit

esim. TLR (in flexion),  pitää sikiön ns.  sikiöasennossa,  imemisrefleksi,  nielemisrefleksi,

Moro,  ATNR  kehittyvät  jo  sikiöaikana  sekä  syntymätapahtumaa  auttavat  ja  syntymän

jälkeisten elintoimintojen laukaisemisessa ja ylläpitämisessä tarpeelliset refleksit.

Refleksien  tarkoitus  on  vauva-aikana  suojata  vauvaa  (moro),  pitää  elämän  kannalta

välttämättömiä  toimintoja  yllä  (esim.  maidon  imeminen=  hakurefleksi,  nielemisrefleksi,

imemisrefleksi) ja ohjata vauvan liikkeitä ja toimintaa tarkoituksenmukaisella tavalla (esim.

TLR, ATNR, STNR) aikana, jolloin vauva ei vielä pysty hallitsemaan itseään täydellisesti,

edesauttaa  myöhemmin  suoritettavien  automaattisesti  toistuvien  motoristen  liikkeiden

kehittymisessä ja auttaa näin motoriikan kehittymisessä ja automatisoitumisessa. 

Nämä  varhaisheijasteet  ovat  vauvan  elämän  kannalta  kehitystä  tukevia,  ohjaavia  ja

suojelevia  lihasliikkeitä.  Kutsun  tätä  vauvarefleksien  ja  aikuisrefleksien  toisistaan

riippuvuussuhdetta refleksijärjestelmän muuntumisprosessiksi, joka tapahtuu suurimmaksi
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osaksi  ns.  sensomotorisena  (0-18  kk)  kehityskautena.  Suurin  osa  primitiivireflekseistä

vaimenee  ensimmäisen  ikävuoden  aikana,  painottuen  ensimmäisen  6  kuukauteen.

Ensimmäisen 12 kuukauden jälkeen tulisi  muuntumisprosessin olla pääsääntöisesti  sillä

tavoin  ohi,  että  mikään  aikaisempi  primitiivinen  refleksi  ei  olisi  jäänyt  aktivoitumatta  ja

toimimatta sille tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän muuntumisprosessin jälkeen lapsen

tahdonalainen motoriikka saa vapaasti kehittyä ja lapsen sekä motorinen, että kielellinen

oppiminen tapahtuu tyypillisellä tavalla.

Jos  refleksijärjestelmä  ei  kehity  ja/tai  toimi  tarkoituksenmukaisesti,  kuormittuu  ihmisen

tahdonalainen toimintataso sille  kuulumattomilla  toiminnoilla  tai  joskus jopa ristiriitaisilla

ohjaussignaaleilla,  jolloin  seurauksena  saattaa  olla  aivotoimintojen  ylikuormitusta  ja

ristiriitatilanteita. Tästä saattaa seurata esimerkiksi hahmotushäiriöitä, keskittymisen ja/tai

oppimisen ongelmia ja/tai ylivilkkautta. On myös mahdollista, että osa päänsärkyoireista

(migreeni?) johtuu näistä ongelmista.

Kuvassa  3  viikon  ikäinen  terve  vauva,  jonka  kädet  ja  jalat  heiluvat  vielä  ilman

tarkoituksenmukaista  ohjausta.  Tämän ikäisellä  vauvalla  on  vahvana  esim.  imu,  haku,

Palmar=tarttumisrefleksi, Moro ja jalkapohjassa Plantar ja Babinski-refleksit.
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Osa  myöhäisreflekseistä  on  ns.  suojaheijasteita,  joiden  tarkoitus  on  suojata

automaattisesti. Esimerkiksi kaatuessa käsi ojentuu automaattisesti kaatumisen suuntaan

ottamaan vastaan iskua ja suojaamaan päätä tai automaattinen vastapaineen lisäys esim.

kovassa tuulessa kävellessä, jotta ei kaatuisi. Osa reflekseistä on selkeästi motoriikkaa

tukevia,  kuten  esimerkiksi  kääntymisen  refleksit  tai  kävelyrefleksi,  tai  käsien

heilahdusrefleksi  kävellessä,  jossa  refleksi  hoitaa  automaattisesti  kävelyn  tarvittavaa

lihasjännitteen  muutosta  jaloissa  tai  käden  heilahdusrefleksi  kävellessä  tasapainon

ylläpitämiseksi  jne.  Osa  reflekseistä  helpottaa  aivojen  toimintaa  pitämällä  aistitiedon

määrää vähäisimmällä mahdollisella tasolla (esim. päänsuoristusrefleksit suoristavat päätä

kehon heiluessa,  jolloin visuaalinen järjestelmä ei  kuormitu turhaan heiluvan maiseman

jatkuvassa ”turhassa” päivittämisessä).

Primitiivirefleksit

Mannekiinina refleksejä esittävissä kuvissa esiintyvät Netta ja Fiona vauvat.

Primitiiviset refleksit voidaan määritellä siten, että ne kehittyvät sikiökautena ja saavuttavat

huippunsa pääsääntöisesti ensimmäisen ikävuoden aikana vaimentuen sitten, kun ne ovat

suorittaneet tehtävänsä. Primitiivirefleksit kehittyvät määrätyn aikataulun mukaisesti ollen

usein  toisistaan  riippuvaisia.  Edellisen  kehitysvaiheen  refleksi  tuntuu  luovan  aina

edellytyksiä  seuraaville,  kunnes  refleksiketju  on  käyty  läpi  ja  vauvan  kehittyessä  hän

pystyy hallitsemaan itseään tahdonalaisesti ilman primitiivisten refleksien apua ja tukea.

Jos  joku  ensimmäisen  ikävuoden  kehityskauden  osa  jää  keskeneräiseksi  tai  kehitys

pysähtyy jostakin syystä, havaitaan siitä eteenpäin kehittyvien varhaisheijasteiden jäävän

jäljelle,  eli  ne  eivät  vaimene  normaalin  kehityksen  mukaisesti.  Kun  tämä  refleksien

muuntumisketju  ymmärretään,  näiden  refleksien  jäänteitä  voidaan  hyödyntää  lapsen

jälkikäteen tapahtuvassa kehityksen arvioinnissa.

Jos primitiivirefleksit  eivät kehity normaalilla tavalla ja oikeassa järjestyksessä,  on suuri

riski,  että  primitiivirefleksit  jäävät  häiritsemään  motoriikkaa  tai  keskittymiskykyä

kehittymättöminä, monella tavoin häiritsevinä jäänteinä. Tuolloin on myös mahdollista, että

jälki- eli posturaalirefleksit eivät kehity myöskään normaalikaavan mukaisesti. 

117



Kliinisessä  terapiatyössä  havaitaankin  selkeästi,  että  mitä  enemmän  ja  vahvempia

primitiivisiä  refleksejä  lapsella  havaitaan,  sitä  enemmän  ilmenee  myöhemmin  eri  osa-

alueiden kehityksellisiä ongelmia, kuten esim. oppimis- ja/tai keskittymisvaikeuksia.

Terapeuteille  tulee  usein  lapsia,  joilla  on  puutteita  esimerkiksi  suojaheijasteiden

toiminnassa.  Syy  tähän  saattaa  olla,  että  primitiivirefleksit  itse  asiassa  estävät

päinvastaisilla  ohjaustavoillaan  joidenkin  suojaheijasteiden  syntyä  ja  kehitystä.

Jälkirefleksit voidaan kyllä opettaa harjoittelemalla niitä, mutta jos primitiivireflekseihin ei

ensin puututa, aivoihin voidaan aikaansaada ”ristiriitatilanne”, jossa eri kehityksen aikaiset

refleksit  ”riitelevät”  keskenään.  Seurauksena  saattaa  olla  jälkireflekseihin  rajoittuvasta

terapiasta  huolimatta  yhä  motorista  kömpelyyttä.  Toisinaan  ilmaantuu  myös

migreenityyppistä päänsärkyä.

Primitiivirefleksit ovat usein erittäin voimakkaina läsnä mm. kehitysvammaisilla, jolloin se

on merkki  vakavasta aivojen toiminnallisesta häiriöstä.  Vahvat  primitiivirefleksit  kertovat

omalla  tavallaan,  että  lapsen  kyky  ohjata  motoriikkaansa  on  häiriintynyt,  jolloin

sikiöaikaiset ja ensimmäisen ikävuoden alun primitiivirefleksit ohjaavat yhä lasta. Taustalla

on usein  kehitysvamma,  CP-vamma,  kromosomipoikkeamista  johtuvat  kehityshäiriöt  tai

muu aivojen toimintaan vaikuttava vamma tai sairaus. 

Varhaisrefleksijäänteitä havaitaan myös kehitysviivetapauksissa, jolloin se on selvä merkki

siitä, että refleksijärjestelmän muuntumisprosessi ei ole jostain syystä toteutunut tai se on

jäänyt  kesken.  Kehitysviive-diagnooseissa  diagnoosi  annetaan  usein  lapsen  heikon

kognitiivisen  ja/tai  motorisen  suoriutumisen  perusteella.  Mutta  aivojen  toiminnalliset

tutkimukset  eivät  kerro  aina  ongelman  syytä.  Anamneesi  (huolellinen  alkuhaastattelu)

saattaa  antaa  viitettä  esim.  vaikeaan  synnytystilanteeseen,  happivajeeseen  tai

pitkittyneeseen synnytykseen, mutta aina ei löydy edes selkeää mahdollista syytä lapsen

ongelmien syyn arviointiin. 

Kehitysviiveissä kokemuksemme mukaan saattaa ilmetä tilanne,  missä jokin yksittäinen

tapahtuma  on  hidastanut  vakavasti  lapsen  koko  kehityksen  etenemistä,  jolloin  siitä

kehityskaudesta eteenpäin viivästyy tai jopa pysähtyy moni muukin sinänsä täysin ”terve”

kehityksen osa-alue,  vaikka niillä  ei  olisi  sinänsä suoraa neurologista yhteyttä aiemmin

tapahtuneeseen  kehityksen  pysähtymisen  tilanteeseen.  Esimerkiksi  kuulonerottelun

ongelmat / vähäinen ristikkäisharjoittelu, koska lapsi esim. ei ole ryöminyt tai kontannut.

Tässä näkyy siis vahvasti kehityskausien vahva riippumissuhde toisistaan. 
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Kehitysvammaisilla  jokin  osa  motorisen  kehityksen  keskeneräisyydestä  saattaa  johtua

esimerkiksi  motoristen  toimintaedellytysten  puutteesta  (esim.  kortikaalinen  halvaus,

heikosti  sikiöaikana  kehittynyt  ja  rakentunut  hermosto,  kromosomipoikkeama,  aivojen

vakava hapen puute jossakin kehityksen vaiheessa jne.), jolloin refleksien poistumiseen

tarvittavia  motorisia  liikkeitä  ei  ole  vauvaiässä  pystytty  edes  tekemään  tai  motoriset

aivoalueet  eivät  pysty  kontrolloimaan  kehoa.  Tuolloin  varhaiset  primitiivirefleksit  jäävät

vielä poistumattomina vaikuttamaan. Lisäksi ns. ”normaalien ja selvästi vammaisten lasten

välimaastossa on tuhat ja yksi eri mahdollisuutta saada jokin lievempi vamma tai aivojen

toiminnallinen  poikkeama,  jonka  syytä  on  vaikea  havaita  myöhemmin.  Kaikilla  yhtenä

mittarina ovat kuitenkin vauva-ajan jälkeen juuri primitiivisten heijasteiden löydökset.

Terveillä  ns.  normaalilapsilla  lievien,  mutta  kuitenkin  havaittavien  lievien  primitiivisten

refleksien  syyt  voivat  olla  moninaisia.   Aina  ei  löydy  mitään  loogista  syytä,  miksi

refleksijäänteitä  on  jäänyt  jäljelle.  Toisinaan  mahdollisena  syynä  saattaa  löytyä  jokin

seikka, joka on vaikuttanut siihen, että lapsi ei ole kyennyt tekemään lapsen kehityksen

kannalta välttämättömiä motorisia liikkeitä. Lapsi on saattanut sairastella kriittisenä vauva-

aikana, esim. korvatulehduskierteet tai muut sairaudet saattavat ”pysähdyttää” kehitystä

pitkäksikin  aikaa,  kylmät  lattiat  eivät  ole  olleet  miellyttäviä  ryömiä  –  kontata  tai  jotain

vastaavaa. Varhaiset keskoset, jotka makaavat pitkään keskoskaapissa tai eivät pysty ns.

normaalilla  tavoin  aloittamaan  vauva-aikaansa  ovat  myös  vaarassa  ”menettää”  osan

varhaisemmasta kehitysvaiheesta, joko hyvin lyhyeksi jäävänä, tai muuten puutteellisesti

toteutettuna. 

Lapsen  vaikea  syntymätapahtuma,  hapen  puute  tai  muu  varhainen  ongelma  saattaa

aiheuttaa hyvin  pieniä,  ns.  leesioita  eli  lieviä  hermovaurioita,  jotka korjaantuvat  aivojen

kehittyessä ja  organisoituessa tarkoituksenmukaiseksi  myöhemmin.  Ne saattavat  tehdä

lapsen varhaisista elinkuukausista kuitenkin vähemmän aktiivisia, jonka seurauksena lapsi

ei  ehkä  kääntyile,  ojentele  aktiivisesti  käsiään  ja  jalkojaan,  ei  liiku  ja/tai  aloita

ristikkäisliikkeitä  (ryömimistä  ja  konttausta)  normaalissa  ajassa,  jonka  takia  aivot  eivät

kehity  tarvittavalla  tavalla.  Tuolloin  varhaisen  primitiivisen  liikkumisen  kautta  tapahtuva

aivopuoliskojen varhainen integraatio jää ehkä keskeneräiseksi. Näin varhaisen kehityksen

ikkuna tavallaan sulkeutuu lapsen aloittaessa monimutkaisemman liikkumisen kävelyn ja

muun  liikkumisen  muodossa.  Tämä  primitiivisten  liikkeiden  puute  varhaislapsuudessa

saattaa  sitten  selittää  näillä  lapsilla  usein  löydettävät  varhaisen  kehityksen  aikaiset

primitiivirefleksijäänteet. 
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Aikuisten toimenpiteet, kuten jo mainitsinkin, voivat myös rajoittaa lapsen tärkeää vauva-

ajan liikkumista. Jos lapsi on paljon leikkikehässä tai hän istuu lattialla olemisen sijasta

paljon babysitterissä, ei hän pysty ehkä liikkumaan mahallaan, ryömimään ja konttaamaan

riittävästi. Kävelytuolissa lapsi ei saa lainkaan aivojen tarvitsemaa ristikkäisharjoittelua (=

vastakkaiset  aivojen motoriset  alueet  toimivat  yhtä aikaa ja  synergisesti  luoden vahvat

hermoyhteydet  aivopuoliskojen  välillä).  Jos  lapselle  on  hankittu  kävelytuki  tai  ns.

hyppykiikku,  jossa vauva viettää paljon aktiivisesta toiminta-ajastaan,  voi  konttausvaihe

jäädä  kovin  lyhyeksi.  Tai  lasta  on  kannustettu  nousemaan  mahdollisimman  nopeasti

kävelemään.  Tiedon  lisääntyessä,  kuten  esimerkiksi  tämän  kirjan  avulla,  toivottavasti

oivalletaan, kuinka merkittävä ja tärkeä kehitysvaihe ensimmäinen ikävuosi on kehittyvälle

lapselle (esim. varhainen aistien aktivoituminen, ryömiminen ja konttaaminen).  Varhaisia

kehitysvaiheita ei pidä yrittää nopeuttaa tai jopa hypätä yli,  vaan on parempi varmistaa

niiden perusteellinen kehittyminen. Käytännössä on parempi, että ei opeta aktiivisesti alle

vuoden ikäistä vauvaa kävelemään, vaan ryömitään ja kontataan pitkin lattioita niin paljon

kuin  ”sielu  sietää”.  Tuolloin  luodaan hyvät  edellytykset  seuraavien monessa suhteessa

vaikeampien ja vaativimpien kehityskausien onnistumiselle.

 Sitten on vaan lapsia, joilla kehitys vain etenee tavattoman nopeasti ja jotkin osa-alueet

aikajanassa: Pelästysvaihe - vauvan kääntyily – ryömiminen – istuminen – konttaaminen –

kävely vain tapahtuvat hyvin nopeasti tai siten, että jokin osa-alue suorastaan loikataan yli

ja siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Jotkut nousevat kävelemään 10 kuukauden ikäisinä

ja eivät suostu millään olemaan enää lattialla kontallaan. Kehitys etenee kuin höyryveturi,

eikä sitä  voi  hidastaa tai  pysäyttää.  Ei  ole myöskään mitenkään itsestään selvää,  että

näillä lapsilla tulisi myöhemmin keskittymisen tai oppimisen ongelmia. Klinikkatoiminnassa

olemme vain havainneet, että suurimmalla osalla asiakkaillamme on poikkeavaa vauva-

ajan kehitystä juuri vahaisimmissa kehityskausissa. Suurin osa heistä ei ole ryöminyt tai

kontannut ja suuri osa on lähtenyt kävelemään poikkeuksellisen aikaisin. Sitten on myös

osa,  jotka ovat  kehittyneet  hyvin hitaasti,  ja  kävelleet  ehkä vasta esim. 18 kk ikäisinä.

Heillä  on  ollut  jokin  kehitystä  hidastava  seikka,  johon  selkeää  syytä  ei  ehkä  löydetä

koskaan.

Primitiivirefleksikehitys on ajallisesti ja kehityksellisesti riippuvaisia toistensa kehityksestä.

Jokin  varhainen  primitiivirefleksin  jäänne  voi  hidastaa  tai  jopa  estää  kehityksessä

seuraavien  refleksien  täydellisen  kehittymisen  ja  poistumisen  (inhiboitumisen).  Mitä

120



aikaisemmassa  kehitysvaiheessa  primitiivirefleksejä  jää  jäljelle,  sitä  useampia  tästä

myöhemmin kehittyviä refleksimuuntumisia tilanne todennäköisesti häiritsee.

Primitiivirefleksit  vaikuttavat  aivorungon  alueelta,  josta  ne  ohjaavat  kehittyvän  sikiön  ja

vastasyntyneen  vauvan  motoriikkaa.  Vastaavasti,  jos  primitiivirefleksit  eivät  poistu

normaaliaikataulun  mukaisesti,  tuntuvat  nämä  refleksijäänteet  häiritsevän  laajalti  sen

toimintatason  yläpuolella  olevia  kehittyneempiä  aivotoimintoja.  Tämä  seikka  saattaa

selittää osaltaan näiden refleksijäänteiden laajaa häiritsevää vaikutusta aivotoimintoihin.

Lisäksi  refleksitoiminnassa  näyttää  olevan  hierarkkinen  järjestys,  primitiivirefleksillä  on

ensimmäinen  ohjausvuoro,  aikuisheijasteilla  ja  reflekseillä  seuraava.  Sama  tuntuu

koskevan  tahdonalaista  toimintaa  ja  ajattelua.  Vaativassa  tilanteessa  lievienkin

primitiivisten  refleksien  häirintä  tuntuu  kasvavan  suuremmaksi  ja  jollei  näiden

ohjausmekanismeja noudata, häiriintyy ajatusprosessointi merkittävästi. Käytännössä lapsi

saattaa taipua lähes sikiöasentoon lukiessaan tai kirjoittaessaan (TLR:n vaikutus) tai istuu

ns. makaavassa istuma-asennossa keskittyessään kuuntelemaan opettajaa (STNR).

Eräs  keino  näiden  lievien  refleksien  itsehoitoon  tuntuu  olevan  voimakas  lihasten

jännittäminen  tai  lihasaktivaatio.  Esimerkiksi  jalkojen  heilutus  vastatessa  vaikeaan

kysymykseen tai hyvin jännitteinen istuma-asento esim. kädet ja/tai jalat tiukasti ristissä

toistensa  päällä  tai  istuminen  jalkojen  päällä  (esim.  STNR:  vaikutuksen  kumoaminen)

tuntuu  auttavan  keskittymisessä.  Tämä  vaikealta  näyttävä  istuma-asento  tai  lihasten

käyttäminen  (jalkojen  heiluttaminen)  oikeastaan  antaa  mahdollisuuden  käyttää

aivokapasiteettiaan,  koska  muuten  refleksien  vaikutus  häiritsisi  häntä  niin  paljon,  että

oppiminen tai esim. opettajan kysymykseen vastaaminen ei onnistuisikaan niin hyvin. Kyse

on siis jonkinlaisesta tiedostamattomasta itsehoidosta, ja niin kauan, kun tätä itsehoitoa voi

toteuttaa,  oppiminen ja  keskittyminen sujuvat  jollakin  tavoin.  Mutta jos opettaja  käskee

lapsen  istua  ”kunnolla”  ja  suorassa  voi  näiden  primitiivirefleksien  vaikutuksesta  koko

ajatustoiminta häiriintyä sekä oppimis- ja keskittymiskyky heiketä vieläkin enemmän. 
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Lasten migreenityyppiset päänsäryt

Olemme kohdannet lukuisia lapsia, joilla on migreenityyppistä päänsärkyä. Jotkut näistä

lapsista  olivat  olleet  terapiassa,  missä  oli  tehty  jopa  vuosia  terapiaa  nimenomaan

jälkiheijasteiden kasvattamiseksi.  Migreenin alkaminen ajoittui  näissä tapauksissa usein

juuri  tämän  terapian  loppuun.  Kaikissa  näissä  tapauksissa  migreeni  oli  loppunut,  kun

varhainen  refleksijärjestelmä  oli  hoidettu  spesifillä  kuntoutuksella.  Näin  on  mahdollista

pohtia  asioiden  yhteenkuuluvuutta  ja  syy  –  seuraus  yhteyttä.  Oliko  juuri  tämä

jälkiheijasteiden  ”väkisin”  esille  harjoittelu  on  ollut  ehkä  osasyynä  migreeniin?

Mielestämme kokemamme tilanteet viittaavat siihen. Siksi oikea lähestymistapa mielestäni

on  aina  tutkia  ja  hoitaa  ensin  primitiiviset  heijasteet  ja  sen  jälkeen,  mikäli  tarpeen,

posturaali-refleksit.  Näin  toimien  ei  ehkä  aiheuteta  aivoihin  ristiriitatilannetta.  Tosin  on

muistettava, että klinikkamme asiakaskunnan tilastollinen otos tässä erikoistapauksessa

on luonnollisesti rajallinen, mutta havaintomme on silti tärkeä, ja siksi huomion arvoinen. 

Tämä  tilanne  on  selitettävissä  seuraavasti:  Jos  aivorungon  alueella  on  paljon  lapsen

ikätasoon kuulumatonta aktivaatiota, eli varhaista refleksitoimintaa (jota ei siis pitäisi enää

olla esim. 5 v. lapsella), saattaa se selittää, kuten jo aikaisemmin mainittiin, jopa joissakin

tapauksissa lapsilla esiintyvää migreenityyppistä päänsärkyä. Mikä aivoissa sitten särkee?

No  itse  aivoissa  ei  ole  kipureseptoreita,  mutta  aivoissa  haaroittuvalla

verenkiertojärjestelmässä  niitä  on.  Tästä  tilanteesta  esitänkin  seuraavan  hypoteesin

(päätelmän, teoreettisen ajatusmallin): 

Tässä  varhaisen  refleksijärjestelmän  ylläpitämässä  ja  ikätasoisen  aivotoimintojen

ristiriitatilanteessa  aivorungon alueella  tarvitaan ehkä normaalia  enemmän verenkiertoa

(normaalitilanteeseen  verrattuna  ylimääräistä  verenkiertoa),  joka  tarvittaisiin

kokonaisuudessaan ns. ”ylemmillä” motorisilla ja sensorisilla toimintatasoilla. 

Kun tahdonalainen toimintataso ohjaa verenkiertoa ”ylös” niin samaan aikaan aivorungon

alueet  haluavat  ja  ollessaan hierarkkisessa järjestelmässä ensimmäisenä,  myös saavat

ylimääräistä  verenkiertoa  alueelleen.  Syntyy  kahden  eri  ohjausjärjestelmän  (ikätasolle

kuulumattoman  primitiivisen  ja  ikätasoisen  kehittyneemmän  järjestelmän)  aiheuttama

verenkierron ristiriitatilanne,  joka supistaa ja laajentaa verisuonistoa ristiriitaisesti.  Tämä

ristiriitatilanne aiheuttaa kipureseptoreissa kipusignaaleja, josta kyseinen migreeni saattaa

olla seurauksena. 
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Migreeniin liittyvät käsien ja sormien puutumiset, raajojen ohjailun ongelmat ja visualiset

hallusinaatiot  viittaavat  myös  verenkierron  vähyyteen  visuaalisella  ja  motorisella

aivokuorella,  joka  saattaa  olla  seurausta  juuri  verenkierron  ohjautumisesta  muualle,

esimerkiksi  tämän  hypoteesin  mukaan  osin  aivorungon  alueelle.  Nykyisen  yleisesti

hyväksytyn käsityksen mukaan migreeni on verenkierron ongelma, jota tämä hypoteesi

kyllä tukee ja selittää.

Klinikalle  tulleista  lapsista  monella  on ollut  päänsärkyjä,  useilla  jopa migreenityyppistä.

Mielestämme  ainakin  osa  tästä  saattaa  olla  seurausta  juuri  lapsen  ikätasoiseen

kehitysasteeseen kuulumattomien refleksien jäänteistä.  Kuten aikaisemmin jo mainitsin,

tämä ilmiö tuntuu korostuvan tilanteissa, joissa esim. jonkin harjoittelun tai terapian avulla

aktivoidaan aikuis- ja jälkirefleksejä ilman, että ensin hoidettaisiin primitiivinen järjestelmä

ns. normaalitilaan, jolloin kaikki varhaiset refleksit ovat vaimentuneet (inhiboituneet).

Yökastelu

Yökastelua  voi  aiheuttaa  lihasjärjestelmään  kohdistuva  "häirintä",  joka  aiheuttaa  yöllä

virtsan  karkailua.  Päivällä  tahdonalainen  hermostollinen  kontrolli  on  riittävä  pitämään

sulkijalihaksiston kiinni, mutta yöllä kun tahdonalainen ohjaus on vaimentunut, hoitaa asiaa

pelkästään autonominen hermosto.  Normaalitilanteessa se pitää sulkijalihaksiston kiinni

riippumatta, kohdistuuko siihen painetta tai ei. Käytännössä kohonnut paine voi herättää

ihmisen,  jolloin  on  siis  tarve  käydä  vessassa.  Jos  tähän  lihasjärjestelmään  (rakon

tyhjennyskanavan sulkijalihaksistoon) kohdistuu yöllä muunlaista epätarkoituksenmukaista

ohjaussignaalia,  kuin  tämä  autonominen  "kiinni-ohjaus",  voi  se  paineen  lisääntyessä

päästää virtsarakosta nestettä läpi aiheuttaen yökastelua. 

Eräs  sellainen  epätarkoituksenmukaisen  lihasohjaussignaalin  lähde  voi  olla  ns.

primitiivisten  refleksien  (sikiörefleksien,  vauvaheijasteiden)  mahdollinen  häirintä.  Ne

aiheuttavat  epätarkoituksenmukaista  lihasohjausta  laajalti  lihaksistoon,  ja  nämä

refleksijäänteet  häiritsevät  monella  tavoin  lapsen  keskittymiskykyä,  oppimiskykyä  ja

lihaskontrollia. Olemme havainneet, että lähes poikkeuksetta lapsilla,  joilla on varhaisen

kehityksen ongelmia, löytyy näitä varhaisia refleksijäänteitä. Kyse ei välttämättä ole silloin

ns.  patologisista  löydöksistä  (kehitysvamma  tai  vastaava,  joilla  näitä  refleksijäänteitä

123



tavataan  hyvinkin  vahvoina),  vaan  aivan  normaalista  lapsista,  joilla  vain  esiintyy

esimerkiksi erilaisia oppimisen ja kehityksen ongelmia. Sellaisia refleksejä voi olla esim.

Spinal  Galant,  STNR  ja  ATNR,  joilla  on  lantion  alueelle  lihasaktivaatiota  aiheuttavaa

vaikutusta.

Primitiivirefleksit  pitävät  osaltaan  yllä  turhaa  taustastressiä,  jolloin  keho  ja  sen

aistijärjestelmä on ”liian” korkeassa valmiustilassa.  Tämän tilanteen vaikutus näkyy niin

kehon  kemiallisessa  (välittäjäaineet),  hormonitoiminnassa,  kuin  motorisessakin

toiminnassa.  Se selittää myös  sitä  seikkaa,  että monen terapian vaikuttavuus paranee

usein selvästi, kun primitiivirefleksit on ensin hoidettu. Tämä ”hoitaminen” tarkoittaa tässä

tapauksessa sitä, että varmistetaan jälkikäteen erilaisilla motorisilla tarkasti kohdistuvilla

(spesifeillä) harjoituksilla jokaisen primitiivirefleksin aktivoituminen ja vaimentuminen.

Primitiivirefleksien  haitallisesta  vaikutuksesta  on  raportoitu  lukuisissa  kirjoissa  ja

tutkimuksissa,  kuten  esimerkiksi  Bobath&Bobath  1965;  Gustafson  1970;  Rider  1972;

Ayers 1972/3; Bender 1976; Fiorentino 1981; Levitt 1984; Wilkinson 1994; O’dell and Cook

1997;  McPhillips,  M.  Hepper  2000;  Gottard Sally  ja  Holle  Britta.  Kuitenkin  kohtaamme

usein  epätietoisuutta  tai  jopa  skeptisyyttä  refleksijärjestelmän  ongelmien  vaikutuksista

oppimiseen  ja  keskittymiseen.  Tämä johtunee  siitä,  että  tätä  aihetta  ei  vielä  (kirja  on

julkaistu  2015)  juurikaan käsitellä  lääketieteen,  psykologian  tai  terapeuttien  opinnoissa.

Lapsen  kehitystä  hoitava  ja  ohjaava  ammattikunta  ei  yksinkertaisesti  tunne  asiaa

riittävästi, joka onkin eräs tämän kirjan kirjoittamisen syy. 

Varhaiset refleksit käytännössä

En käsittele tässä kaikkia lapsen vauva-ajan refleksejä,  eli  ns. primitiivirefleksejä,  vaan

käyn läpi  pääasiallisesti  niitä,  joilla  tiedetään olevan yhteys  oppimisen ja  keskittymisen

ongelmiin.  Varhainen  refleksi  ei  välttämättä  aiheuta  oppimisen  ja/tai  keskittymisen

ongelmaa,  mutta  se  on  erinomainen  mittari  lapsen  kehityksen  asteesta.  Vastaavasti

kuntoutuksen  edetessä  näiden  refleksien  poistuminen  antaa  viitettä  terapian

kokonaisvaikutuksesta ja lapsen kehitysasteen normalisoitumisesta. 

Kun tiedetään hyvinkin tarkkaan, milloin kunkin varhaisen refleksin tulisi vaimentua, niiden

löytyminen esimerkiksi leikki-ikäiseltä lapselta antaa viitteen jopa kuukauden tarkkuudella,
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missä kehityksen vaiheessa lapsen kehitys  on pysähtynyt  tai  hidastunut.  Jos lukija  on

kiinnostunut  aiheesta  syvällisemmin,  lääketieteen  kirjastoista  löytyy  neurologisen

tutkimuksen  käsikirjoja,  joissa  käydään  läpi  laajemmin  refleksit  ja  niiden

tutkimusmenetelmät.  Tämän  kappaleen  asiasisältö  on  pääosin  peräisin  omasta  NDT-

koulutuksestamme Englannissa, Ruotsissa ja USA:ssa sekä kirjoista Reflexes, Learning

and Behavior,  Sally Goddard,2002 (viite1) ja Rörelseberedd – Lekberedd, Holle,  Britta,

(1986) (viite 2) ja Koskiniemi-Donner, (1987) Lapsen neurologinen tutkiminen(viite 3).

Imemis- ja nielemisrefleksi

Sikiökautena  vauvalle  kehittyy  lukuisia  refleksejä  kuten  imemisrefleksi.  Lehdissä  ja

kirjoissa on usein liikuttavia kuvia peukaloaan imemässä olevasta sikiöstä. Samalla, kun

sikiö imee antaumuksellaan peukaloaan, aktivoituu ja kehittyy imemis- ja nielemisrefleksi.

Imemis-  ja  nielemisrefleksiä  harjoitetaan  siis  jo  hyvän  aikaa  ennen  syntymää,  jotta

syntymähetkellä tai viimeistään parin ensimmäisen vuorokauden aikana syntymästä vauva

pystyisi imemään maitoa. Jos näin ei käy, voi imettäminen epäonnistua esimerkiksi tämän

refleksin puutteen tai epätäydellisen kehityksen vuoksi. 

Imemisrefleksin  ansiosta  koko  suun  alue  osallistuu  imemistapahtumaan.  Tämä

havainnollistuu hyvin, jos laitaa sormen vauvan suuhun. Vauva latkii kielensä kärjellä sitä
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sormen  osaa,  joka  on  lähellä  suuta.  Vauvan  kielen  takaosa  alkaa  hangata  sormen

keskiosaa. Lopuksi vauva alkaa vetää sormenpäätä ruokatorvellaan (4) Brazelton t. Berry;

s.46. 

Imemisrefleksi laukeaa koskettaessa vauvan ylähuuleen, jolloin vauva aukaisee suutaan ja

alkaisi imemä, mikäli olisi mitä imeä. Imemisrefleksiin saattaa liittyä voimakkaana käsien

rytmikäs liikkuminen, jonka tarkoituksena lienee äidin rinnan alueen stimulointi, joka lisää

mm. äitiä rauhoittavaa ja siten äidinmaidon tuotantoa lisäävää oksitosiini-hormonia äidin

kehossa.  Imemisrefleksin  tulisi  saavuttaa  huippunsa  varhaisella  sensomotorisella

ikäjaksolla ja vaimentua turhana kiinteän ruuan myötä. Imemisrefleksin vaimeneminen ei

tarkoita  sitä,  että  lapsi  ei  osaisi  imeä  refleksin  poistumisen  myötä,  vaan  imeminen  ei

tapahdu enää refleksinomaisesti. 

Imemisrefleksin  vaimentuessa  imeminen  ei  ala  enää  automaattisesti,  vaan  se  alkaa

tahdonalaisena  ”minä  aion  imeä”  toimintana.  Toisin  sanoen  vauva  alkaa  kontrolloida

itseään tässäkin asiassa.

Jos  imemisrefleksi  ei  vaimene  ajallaan,  voi  se  aiheuttaa  monenlaista  haittaa  lapsen

myöhemmälle  kehitykselle.  Refleksi  saattaa pitää  kielen  asennon liian  edessä suussa,

jolloin seurauksena voi olla nielemisvaikeuksia. Imemisrefleksi saattaa vaikeuttaa käsien

liikkeiden kautta suun itsenäistä toimintaa tai  suun liikkeet  saattavat  vastaavasti  häiritä

käsien toimintaa.  Imemisrefleksin jäänteet  voivat  haitata myös puhumaan oppimista tai

puhemotoriikan  hallintaa.  Suun  motoriikan  ja  käsien  yhteys  myöhäisenä  jäänteenä  voi

vaikeuttaa myös suusta käsiin päin esim. vaikeuttaen kirjoittamisen oppimista tai se voi
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jopa hidastaa kirjoitusnopeutta. Yksinkertaisesti sanottuna, se aiheuttaa turhia haitallisia

jännitteitä suun lihaksistoon.

Nielemisrefleksi  liittyy  suoraan  imemisrefleksin  kehittymiseen  ollen  yhteydessä  siihen.

Siinä  keuhkojen  suojaksi  nielussa  kääntyy  ihopoimu  estämään  ruuan  menemisen

keuhkoputkeen. Sikiö oppii nielemisen nielemällä lapsivettä, joten tämäkin taito on jo hyvin

harjoiteltu ennen syntymää. Jos nielemisrefleksi ei saavuta huippua, eli ei kehity kunnolla,

saattaa vauvalla olla vaikeuksia syömisessä, hän ei ”tahdo” syödä tai syöttöhetket venyvä

tavattoman pitkiksi. 

Teoreettisesti ajatellen näillä refleksijäänteillä voi olla vaikutusta myös esimerkiksi yhtenä

taustavaikuttajana syömishäiriöiden (nielemisen vaikeus) kehittymisessä. Toinen vaikutus

voi  olla  puhemotoriikan  vaikeutuminen,  jolloin  suun  lihaksia  ohjaa  puheentuoton

lihashallinnan  lisäksi  nämä  primitiivirefleksit  jännittäen  suun  lihaksia  ja  häiriten  siten

puheen tuottoa.

Haku- tai etsimisrefleksi tai ns. neljän tuulen heijaste (Rooting Reflex)

Etsimisrefleksi  kehittyy  n.  24-28  viikolla  sikiöaikana,  vaikuttaa  voimakkaana

syntymähetkellä ja vaimenee n. 3-4 kk:n ikäisenä (viite1) Goddard, s.12. 

Refleksi  laukeaa  vauvan  suupieliä  kosketeltaessa  tai  siveltäessä,  jolloin  pää  kääntyy

kosketuksen  suuntaan,  suu  aukeaa  ja  lapsi  koettaa  hamuilla  ruokkivaa  rintaa.  Sama
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tapahtuu alahuulta siveltäessä. Hakemista seuraa voimakas imemis- ja nielemisrefleksin

aktivoituminen. 

Hakemisrefleksi  on  voimakkaimmillaan  heti  syntymän  jälkeen.  Jos  refleksi  ei  saa

vastakaikua, eli ei löydä rintaa etsiessään sitä, saattaa refleksi jäädä ”päälle” ja esiintyä

vaimeana  jäänteenä  kauan  vauva-ajan  jälkeenkin.  Refleksijäänne  saattaa  pitää  suun

seudun kosketusherkkänä, se voi aiheuttaa kiinteään ravintoon siirtymisen vaikeutumista,

koska  imemisrefleksi  saattaa  aktivoitua  hakemisrefleksin  ansiosta.  Lisäksi  se  voi

vaikeuttaa puheen tuottoa sekä aktivoida Palmar-refleksiä, jolloin käsien itsenäinen käyttö

vaikeutuu. (viite 1), s. 46) ja (viite 3), s.72.

Babkin-refleksi (käsi-suuhun refleksi)

Imemisrefleksin eräs lähellä  oleva reaktio on nimeltään Babkin-refleksi,  eli  käsi-suuhun

refleksi. Kun silittää vastasyntyneen poskea tai panee sormen hänen kämmeneensä, hän

nostaa  nyrkkinsä  suuhun  ja  yrittää  työntää  sormen  sinne.  Tämä  refleksi  auttaa  lasta

myöhemmin  imemään nyrkkiään tai  sormiaan.  Kun lapsi  on poissa tolaltaan tai  yrittää

rauhoittua,  turvautuu lapsi  tähän keinoon  rauhoittuakseen  (viite  4)  s.49 ja  81.  Reaktio

voidaan  nähdä  molempiin  suuntiin,  käsistä  suuhun  tai  suusta  käsiin  (viite  1),  s.13.

Aikuisiässä  saatetaan nähdä vielä  samantapainen  pelästysreaktio,  kun pelästyksissään

ihminen nostaa kätensä lähelle suuta tai peräti suuhunsa asti. 

Babinski- ja Plantar-refleksit

Jalkapojissa on havaittavissa mm. Babinski- ja Plantar-refleksit.  Toinen niistä (Babinski)

nostaa isovarpaan ylös (lentämään) ja toinen (Plantar) koukistaa varpaita voimakkaasti

Kuva oikealla:  Babinski-refleksi aktivoituu, vaikutus näkyy isovarpaan ”lentämisessä”, eli

varpaat nousevat ylöspäin.
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                                  Kuvassa Babinski-refleksi: Isovarvas ”lentää”

                                    Kuvassa näkyy Plantar-refleksi aktivoituneena.

Varpaiden koukistus (Plantar) on jäännettä eläinkunnassakin (esim. apinavauva) pitkään

havaittavasta äidin mukana roikkumisesta, jolloin (apina)vauvan selviämisen edellytys on

takertua ja pysyä äidin mukana.

Vahvana nämä jalkapohjan refleksijäänteet  häiritsevät  jalkojen normaalia  käyttöä ja  voi

olla  mukana  motorisissa  ongelmissa.  Kävely  saattaa  olla  epämiellyttävää  varpaiden

koukistuessa  alaspäin  (Plantar).  Mahdollisesti  varpailla  kävely  on  helpompaa  kuin  ns.

normaali kävely. Refleksi saattaa selittä varvastavien lasten mysteeriä.  
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Palmar-refleksi

Palmar-refleksi  kehittyy  11  viikon  iällä  sikiövaiheessa  ja  on  läsnä  kokonaisuudessaan

syntymähetkellä. Sen vaikutuksesta kosketus kämmenen sisäpintaan saa vauvan käden

sulkeutumaan  voimakkaasti.  Refleksi  lienee  jäänne  ihmisen  ”apina-ajalta”,  jolloin

apinavauva roikkuu äitinsä turkissa vauva-aikanaan. Palmar-refleksin tulisi vaimentua n.2-

3 kk:n iässä. Refleksi on pinsettiotteen esivaihe, jonka tulisi seurata tätä refleksiä n. 4-6

kk:n iässä. (viite 1ja 5)

Palmar-refleksin  yhteydessä  saattaa  aktivoitua  myös  Plantar-refleksi,  jossa  varpaat

koukistuvat  voimakkaasti  kiinnipitotarkoituksessa.  Palmar-refleksi  voi  seurata  myös

imemisrefleksiä, jolloin kädet liikehtivät refleksinomaisesti imemisen myötä. 

Vauvaikäisillä Palmar-refleksin liian pitkään vaikuttaminen tai vahva jäänne voi heikentää

pinsettiotteen kehittymistä.  Refleksijäänne voi  aiheuttaa puhevaikeuksia  käsien ja  suun

motoriikan vahvasta yhteydestä johtuen. Koululaisilla Palmar-refleksi aiheuttaa ongelmia

sormien itsenäisessä käytössä ja voi aiheuttaa esimerkiksi ongelmia kynäotteessa. Myös

suun  ja  käden  vaikutus  toisiinsa  saattaa  näkyä  suun  liikkeinä  piirrettäessä  tai

kirjoitettaessa. Käsien sisäpinta saattaa olla myös erityisen kosketusherkkä. 

Kuvassa 4-viikkoisen vauvan Palmar-refleksin automaattinen aktivoituminen.
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Kävelyheijaste

Vastasyntyneellä on havaittavissa jo kauan ennen tahdonalaisen kävelyn alkamista 

kävelyrefleksi, joka aktivoituu lasta laskettaessa maahan jalkojen osuessa vähän maahan. 

Se todentaa sitä, että kävely on hyvin paljon refleksin ylläpitämää toimintaa. Muutaman 

kuukauden kuluttua syntymästä tällä tavalla aktivoituva kävelyheijaste vaimenee

.

Kävely  kehittyy  sitten  enemmänkin  tahdonalaisena  toimintana  tämän  kävelyheijasteen

avustamana n. vuoden ikäisenä

Moro-heijaste eli Moro-pelästysrefleksi

Moro-refleksi kehittyy jo varhain sikiökautena, jolloin sen esivaihe on vetäytymisrefleksi.

Vastasyntyneellä  lapsella  moro on vahvimmillaan  ja  sen tulee  vaimentua  n.  kolmen –

neljän kuukauden kuluessa syntymästä. Moro-refleksi saa aikaan pelästysreaktion, jossa

vastasyntyneellä  vauvalla  kädet  ja  jalat  levittyvät  sivulle  ja  pää  taakse,  jonka  jälkeen

liikkeen suunta on takaisin suppuun. Reaktiona voi olla myös nopea ilman sisään hengitys

ja kasvot voivat menettää normaalin värinsä eli lapsi voi kalveta ja alkaa itkeä. Lapsi voi
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jäädä  myös  hetkeksi  paikalleen  pelästysasentoonsa.  Pelästysrefleksi  saattaa  aktivoida

sympaattisen hermoston toimintaa, josta seurauksena sydämen lyöntitiheyden nousu ja

hengityksen  tihentyminen.  Hetken  kuluttua  lisääntynyt  verenvirtaama voi  saada  kasvot

punottamaan.  Kohonnut  stressihormonin  pitoisuus  ylläpitää  pelästysaktivaatiota  kunnes

hormonitaso laskee normaalitasolle. Moro-refleksi kehittyy ja varhaisena sikiöaikana (8-9

viikon ikäisenä sikiönä) ja on täysin läsnä syntymähetkellä. Sen kuuluisi vaimentua n. 8-16

viikon ikäisenä syntymän jälkeen. (viite1)

Kuvasarjassa moro laukeaa tasapainoärsykkeellä: lasketaan lapsen päätä 

makuuasennossa yllättävästi taaksepäin.

Kuvasarjassa Moro-refleksissä kädet heittävät sivuille ja lapsi saattaa tehdä voimakkaan

sisäänhengityksen,  kasvot  saattavat  kalveta  ja  hän  voi  alkaa  itkeä  pelästyksen  takia.

Sama pelästysreaktio voi laueta yllättävästä äänestä tai visuaalisesta yllätyksestä.

Moro-refleksin voi laukaista jokin yllättävä tapahtuma, tasapainon häiriintyminen, voimakas

visuaalinen tai auditiivinen ärsytys tai epänormaali tuntoaistimus (kylmä – kuuma – kipu).
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Vastasyntyneen  lapsen  kokemusmaailma  ei  sisällä  ulkoisille  ärsykkeille  riittävää

muistirekisteriä tai toimintamallia, eikä voi näin ollen käsitellä niitä loogisesti. Lapsi ei tiedä

mikä  on  hänelle  vaarallista  ja  mikä  vaaratonta.  Moro-refleksi  tekee  siis  hälytyksen

varmuuden vuoksi. 

Moro-refleksin tarkoitus evoluutiossa lieneekin hermoston hälytysratojen mahdollisimman

nopea ja aikainen aktivoitumisen ja vaaransignaalien tunnistaminen ja muistamisen. Eräs

etu  siitä  on  myös  hälytyksen  antaminen  ympäristölle  odottamattoman  tapahtuman

seurauksena, jolloin esim. äiti tietää rientää katsomaan ja auttamaan tarvittaessa lastaan.

Nämä voimakkaat aistiärsykkeet aktivoivat myös ympäristöä seuraavien aistien ja niiden

hermoratojen synapsisia yhteyksiä (näkö, kuulo, tasapaino, tunto). Esitänkin teoreettisena

pohdintana,  että  kun  näiden  aistikanavien  synapsiset  yhteydet  ovat  riittävän  hyvin

aktivoituneet,  vaimenee  Moro.  Ja  kääntäen,  mikäli  näiden  aistikanavien  synapsiset

yhteydet eivät ole saaneet riittävästi aktiviteettia, jää Moro päälle. 

Moro-refleksi  muuntuu  aikuisiässä  säpsähdysrefleksiksi,  jossa  silmät  menevät  kiinni,

hartiat hypähtävät ylöspäin ja pää vedetään hartioiden väliin ja katse kääntyy pelästyksen

aikaansaamaa tapahtumaa/ääntä kohden. 

Jos moro ei  vaimene vauvaiässä,  sen vaikutukset  myöhemmin voivat  olla  hyvin  laajat

vaikuttaen sekä henkilön  persoonallisuuden kehitykseen,  että fyysiseen toimintakykyyn.

Koska kyse on tahdonalaisen toimintatason ulkopuolisesta refleksistä, tälle pelästysilmiölle

ei itse juuri voi mitään. 

Myöhäinen  moro-refleksi  voi  pitää  ihmisen  valmiustilaa  jatkuvasti

epätarkoituksenmukaisen korkeana, ja mm. adrenaliinitaso kehossa saattaa olla jatkuvasti

koholla  aiheuttaen  kohonneen  sydämienlyöntitiheyden,  lisäten  energian  tarvetta  ja

häiriinnyttää  normaalia  energian  kulutuksen  ja  tarpeen  tasapainoa.  Kohonnut

energiantarve  saattaa  alentaa  verensokeritasoa  nopeasti,  jolloin  voi  ilmetä  mm.

voimakkaita  kiukunpuuskia,  ärtyisyyttä,  heikkoa keskittymiskykyä  ja  väsymistä.  Ihminen

saattaa kokea tarvitsevansa nopeasti sokeripitoista välipalaa, joka saattaa johtaa nopeaan

verensokerin  kohoamiseen,  josta  seurauksena  insuliinijärjestelmä  laskee  muuten

vaarallisen  korkeaksi  kohoavaa  verensokeria,  josta  voi  seurata  epänormaalin  alhainen

veransokeritaso (hypoglykemia).  Seurauksena veren sokerin ylämäki – alamäki – kierre.
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Tämä  tyypillinen  stressitila  jatkuvana  olotilana  on  monella  tavoin  haitallinen  (katso

Stressiteoria).

Myöhäiselle Moro-refleksille voi olla esim. seuraavia oireita:

 poikkeuksellisen arka tai pelokas

 pelkää muutoksia, reagoi aggressiivisesti muutostilanteisiin 

 yli 3 ikäisellä vauvalla koliikki-itkuisuutta

 ei  uskalla  tehdä asioita,  joita  muut  saman ikäiset  tekevät  (voi  olla  myös muu

aistiongelma taustalla)

 pitää  aistijärjestelmää  yliherkkänä,  esim.  yliherkkä  kuulo,  yliherkkä  tuntoaisti,

esim.  kutiaa  tavattoman  helposti,  suurentuneet  pupillit  =>valoarkuutta,  hyvin

herkkä pintatuntoaisti jne.

 sielullisesti myös hyvin herkkä

 saattaa  aiheuttaa  vaimentumista  joillakin  aistitoiminnoilla  (vaimentunut

kiputuntoaisti,  heikentynyt  kylmä – kuuma tuntemus eli  ei  tunne kylmää kuten

muut)

 saattaa aiheuttaa verenkiertoon ns.  stressivaiheen,  jolloin verenkierto keskittyy

enemmän keskikehoon  ja  päähän  jalkojen  ja  käsien  jäädessä  vähemmälle=>

seurauksena kylmät kädet ja/tai jalat.

 auditiivisesta  herkkyydestä  johtuva kuulonerottelukyvyn  ongelma voi  heikentää

muistia ja lukunopeutta. Voi olla osasyynä ns. auditiiviseen dysleksiaan 

 fobia-tyyppisiä oireita, esim. poikkeuksellisen vahva reaktio hyönteisiin, eläimiin

tai epämiellyttäviin tapahtumiin, korkeanpaikan kammo, pimeän pelko jne.

 jatkuva korkea stressitaso ilman muuta selitystä

 voimakkaita mielialan vaihteluita

 heikko itsetunto, ei siedä kritiikkiä

 ylireagointia, aggressiivisuutta

Lapsilla oireet ovat usein selkeämmät, mutta aikuisikään tultaessa fobiatyyppinen oireilu

kahvikuppineuroosi,  esiintymispelko  tai  uusien  tilanteiden  aiheuttama  voimakas  stressi

saattaa aiheuttaa paljonkin psyykkistä stressiä. 

Moro  saattaa  olla  taustalla  useissa  tapauksissa,  missä  aikuisella  on  selvästi  kaksi  eri

persoonaa:  Toinen  fiksu,  filmaattinen,  ystävällinen  ja  sosiaalinen  ja  sitten  se  toinen:
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ahdistunut,  fobiainen  ja  raivoava  persoona.  Kun  moro  aktivoituu,  korostuu  siis

ahdistuneisuus ja fobiaattisuus.

ATNR, Asymetrinen Tooninen Niskaheijaste

ATNR on epäsymmetrinen toiminnaltaan. Se saadaan provosoitua päätä käännettäessä

vasemmalle  tai  oikealle,  jolloin  käteen  ja  jalkaan  vaikuttaa  ojennusreaktio  katseen

suuntaan samalla, kun vastakkaisen puolen käsi ja jalka pyrkivät koukistumaan.  Refleksi

kehittyy sikiölle n. 18 viikon iässä ja on toimintavalmis syntymähetkellä. Sally Goddardin

mukaan  ATNR  vahvistaa  syntymättömän  sikiön  lihaksistoa  ja  hermoyhteyksiä  pään

käännön  aiheuttaman  lihasliikkeiden  ansiosta.  Syntymän  jälkeen  vahva  moro-refleksi

peittää kuitenkin ATNR:n vaikutusta, joka tulee esille kunnolla vasta moron vaimentuessa

3-4 kk:n iässä. ATNR on vauvalla vahvimmillaan n. 4-6 kk:n välillä, jonka jälkeen sen tulisi

vuorostaan vaimentua (viite1) ja (viite 5). 

ATNR:lle voidaan nähdä olevan kehittyvälle lapselle useita tärkeitä tehtäviä. Sikiöaikana

vauvan  päänkääntäminen  aikaan  saa  käsissä  ja  jaloissa  lihasliikkeitä,  jotka  saattavat

tuntua esim. sikiön potkuina. Näin lihaksisto saa jo sikiöaikana motorista harjoitusta sekä

lihaksistoa hermottava hermosto kehittyy ja harjaantuu. 

Moro-refleksin vaimentuessa n. 3-4 kk:n ikäisellä vauvalla alkaa ATNR:n ”vaikutuskausi”.

ATNR  pitää  käden  ja  jalan  katseen  suuntaan  ojennettuna,  ja  ojentunut  käsi/jalka

vastaavasti  pään  sivullepäin  käännettynä,  joka  voi  jopa  estää  lasta  tukehtumasta

tyynyynsä  mahallaan  maatessaan.  Selällään  maatessaan  käsien  refleksinmukainen

ojentelu kehittää jäsenten hermo- ja lihastoimintoja, vahvistaa motorisia aivoalueita, aktivoi

visuaalista  lähinäön  järjestelmää  ja  saa  vauvan  kokeilemaan  sormiaan  tarttuakseen

esineisiin joihin ylettyy (viite 1) ja (viite 5).

ATNR on myös esiasteena kehittämässä käsien ja lantion kääntymisen refleksejä. Jäljelle

jäänyt  riittävän voimakas MORO voi kuitenkin estää ATNR:n kehittymistä ja estää näin

kääntymisen refleksien kehittymistä ja vaikeuttaa kääntyilyn selältään mahalleen (6),s.29. 

Jos ATNR ei kehity riittävän vahvaksi, saattaa pään sekä käsien/jalkojen refleksinomaisen

lihasaktivaation  puuttuminen  häiritä  motorista  kehitystä,  jolloin  ryömiminen  voi  jäädä
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puutteelliseksi  tai  jopa  kokonaan  pois.  Ristikkäisryömintä  on  ensimmäinen  vahva

motorinen  liike,  missä  kummankin  aivopuoliskon  motoriset  aivoalueet  työskentelevät

samanaikaisesti  ja  synergisesti.   Ristikkäisryömintä  vaatii  lisäksi  suunnattomasti

ponnisteluja, ja näin se on aivopuoliskoja vahvasti yhdistävä (integroiva) liike.  

Normaalissa  tilanteessa  tehdessään  ATNR:n  ohjauksen  mukaan  ojentelu-  sekä

ristikkäisliikkeitä usean kuukauden ajan jo ennen ryöminnän aloittamista, kehittyy aivoihin

vahva  liikeratamuisti  ryöminnän  liikekaavasta.  Lihaksiston  kasvaessa  ja  voimistuessa

ryömintä alkaa ja tapahtuu sitten, kuin itsestään. Eli ATNR- ohjaus saa vauvan oppimaan

ryömintäkaavan ja ottamaan oikeaoppisen ryöminnän aloitusasennon, eli se ohjaa vauvan

ristikkäisryömintään,  missä esimerkiksi  oikea käsi vetää (on suorana) ja samalla vasen

jalka (on koukussa) potkaisee yhtä aikaa lasta liikkeelle. 

Jos ATNR vastaavasti ei poistukkaan, voi se estää tai vaimentaa myöhemmin kehittyvien

suojaheijasteiden  kehitystä,  kuten  esim.  kaatumisen  suojeluheijasteen  tai

päänsuoristusrefleksien kehittymistä. Kehittymätön ATNR saattaa näkyä vastaavasti esim.

ryömimisen  epätyypillisenä  muotona,  kun  ATNR  ei  ohjaa  käsiä  ja  jalkoja  tähän

ristikkäisryömintäasentoon.  Tuolloin ryömintä voi olla ns. toispuoleista, eli  sellaista, että

lapsi vetää ja työntää samanpuolisella kädellä  ja jalalla itseään. Ryömintä voi olla vain

käsillä  vetämistä,  jolloin  jalat  eivät  tee  mitään,  vaan  raahautuvat  perässä  tai  ovat

koukussa. Ryömintä voi olla myös työntämistä, tai lapsi ei opi ryömimään lainkaan, vaan

alkaa  joko  pyöriä  haluamaansa  suuntaan  tai  alkaa  kontata  suoraan  ilman  ryöminnän

välivaihetta. 

Suurin  syy  kehittymättömään  ATNR-refleksiin  on  todennäköisesti  MORO-refleksin  liian

vahvat  jäänteet  vauvalla  n.  3-4  kk:n  jälkeen,  jolloin  epäsymmetriset  ojennus-  ja

koukistusliikkeet eivät ala toteutua.

Varttuneessa  lapsessa  ATNR  jäänne  saattaa  näkyä  esim.  syödessä,  jolloin  käden

taittuessa  lusikan  suuhun  laittamista  varten,  saattaa ATNR-jäänne  taas  kääntää päätä

poispäin kädestä, jolloin syöminen voi tulla hankalaksi ja sottaavaksi (viite 24, s.29). Sama

ilmiö  voi  heikentää  visuaalista  fokusoinnin  kehittymistä,  koska  kättä  (jossa  esim.  lelu)

lähelle tuotaessa pää ”haluaisi” kääntyä toisaalle, jolloin lähelle katsomisen harjoittelu jää

puutteelliseksi  (viite  6,s.29).  Tämä  ilmiö  voi  toistua  missä  tahansa  tilanteessa,  missä

päänkääntö  saa  käsien  lihaksiston  taipumaan/suoristumaan,  aiheuttaen  motorisia
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ongelmia ja jopa vaaratilanteita. Se saattaa selittää sitä seikkaa, että ns. ”refleksilapset”

ovat melko onnettomuusalttiita. 

Kun pään asento jäykistää ATNR:n vaikutuksesta niskan ja käden lihaksistoa tahdosta

riippumatta,  aiheuttaa  se  helposti  käden  lihaksiston  ”turhaa”  jännittymistä  ja  sen

seurauksena mm. kynäotteen vahvistumista.

Seurauksena saattaa olla käsi-silmä koordinaatio-ongelmia tai  hienomotorisia ongelmia.

Usein nähdään mitä erikoisimpia kynäotteita, joka selittyy ehkä sillä, että ATNR jännittää

käden lihaksia niin paljon, että ns. normaali rento kynäote on vaikea, ellei jopa mahdoton.

Joku saattaa puristaa kynää enemmän,  kuin  on normaalisti  tarpeen,  joka näkyy  sitten

mustana  tekstinä,  kynän  terän  katkeamisena,  huonona  käsialana  ja  yleisesti  käden

motoriikan heikkona hallintana.

Yllä kuvassa on normaalikynäote ja varsin kaunis käsiala. Tällä lapsella ei selvästikään ole

siis ATNR:lle tyypillistä puristavaa kynäotetta. Teksti etenee lineaarisesti suoraan, kirjaimet

ovat  samankokoisia  ja  kirjoittaja  ei  paina  kynää,  jolloin  kirjoitusjälki  on  normaalia,  ei

mustaa.
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Seuraavassa tyypillisiä jännitteisen käden kynäotteita:

Tässä näkyy tyypillinen ATNR:n vaikutus kynäotteeseen: kynäote on puristavampi ja

käsiala on selvästi heikompi, teksti suurikokoista ja ajelehtivaa.
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Viimeisessä kuvassa on vasenkätinen kirjoittaja, mutta kynäote on hyvin ”nyrkkimäinen”.

Samanlaisia nyrkkimäisiä kynäotteita näkee myös oikean käden käyttäjillä, joilla havaitaan

ATNR-jäänne.

Silmien motorinen kehitys tarvitsee myös ATNR-refleksin ojentamien käsien katsomista.

Lapsen ojennellessa käsiään ja tavoitellessa käsillään tavaroita, silmät seuraavat myös

käsiä  ja  tavaroita,  mihin  lapsi  tarttuu.  Näin  silmien  fokusointi,  tarkentaminen  yhteen

kohteeseen saa lähelle-harjoitusta. Jos ATNR-refleksi ei aktivoidu kunnolla, ei tätä lähelle

harjoitusta  pääse  tapahtumaan  siinä  määrin.  Tästä  voi  seurata,  että  myöhemmin

lukemaan opettelemisessa lapsen on vaikea tarkentaa katsettaan lähellä olevaan tekstiin,

ja siitä syntyy visuaalista stressiä. Tästä visuaalisesta stressistä johtuen lapsella saatetaan

todeta katseen keskittämisen vaikeuksia tai visumotorisia vaikeuksia.

Koska ATNR lapset ovat harvoin ryömineet ns. ristikkäisryömintää, heikentää tämä tilanne

aivopuoliskojen  yhteistyön  kehittymistä.  Tästä  johtuen  havaitaan  ATNR-lapsilla  usein

erilaisia kesilinjan ylitysongelmia, joko käsissä, jaloissa tai silmissä. Tämä tilanne saattaa

näkyä  vauvalla  esim.  molempien  käsien  yhtäaikaisen  käytön  vaikeutena,  lelujen  tai

tavaroiden siirtely keskilinjan yli voi olla vaikeaa, jolloin lelu siirretään keskilinjalla toiselle

kädelle, minkä avulla siirto tapahtuu. 

Seurauksena  voi  olla  myös  selkeän  kätisyyden  muodostumisen  ongelma,  eli  selkeän

lateraalisuuden  (oikea tai  vasenkätisyys)  määräytyminen  voi  häiriintyä  (viite  1,  s.9-12).

Tuolloin  voi  esiintyä  esim.  ns.  molempikätisiä  lapsia,  jotka  voivat  esim.  kirjoittaa
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molemmilla käsillä tai jalat ja kädet ovat eripuolisia tai puoleisuus on täysin sekaisin. Tämä

tilanne voi joskus olla  hyväkin,  kun osaa yhtä hyvin ruuvailla  muttereita vasemmalla ja

oikealla kädellä, mutta usein se on myös merkki varhaisen kehityksen keskeneräisyydestä.

Kyse on ns. niskarefleksistä (niskaheijaste), mutta ATNR jännittää  aktivoituessaan niskan

lihasten lisäksi  sekä niskasta selkää kiinnittyviä lihaksia että käsien lihaksia.  On varsin

tavallista,  että  ATNR-ihmisillä  on  usein  jäykät  niskat,  joita  pitää  hieroa  usein.  Pitkään

jatkuessaan  niskajäykkyys  saattaa  heikentää  myös  aivojen  verensaantia  lihasten

ahdistaessa kaulavaltimoita laajoine seurannaisvaikutuksineen.

Mutta  kun  puhutaan  niskaheijasteista  tai  -reflekseistä,  unohtuu  helposti,  että  ATNR

jäänteenä  vauva-ajan  jälkeen  vaikuttaa  myös  lantion  ja  jalkojen  lihaksiston  alueella.

Samoin kuin kirjoittaessa ylimääräinen jännite aiheuttaa puristavaa kynäotetta, niin lantion

ja jalkojen lihaksistossa tämä häirintä pitää kompensoida ylimääräisellä lihasjännityksellä.

Käytännössä  ATNR  refleksijäänne  heikentää  siis  myös  jalkojen  lihaksiston  tarkkaa

käyttöä, mikä aiheuttaa sitten mm. kömpelyyttä ja motoriikan epätarkkuutta. 

Koska heikosti aktivoituvan ATNR- refleksin vaikutuksesta nämä vauvat eivät ryömi ja/tai

konttaa  riittävästi  ja  oikeanlaisesti,  aiheuttaa  tämä  seurannaisvaikutuksena  aivojen

heikkoa  integrointia.  Siitä  seuraa,  että  aivojen  vasen  ja  oikea  aivopuolisko  ovat  kuin

”lievästi erillään”, mikä haittaa luonnollisesti aivopuoliskojen yhteistoimintaa.

Miesten aivot ovat enemmän erikoistuneet kuin naisten (esim. kielellisesti)  ja tiedetään,

että  kaikessa  laadukkaassa  toiminnassa  tarvitaan  kummankin  aivopuoliskon  tehokasta

yhteistyötä. Näin ollen teoreettisesti ajateltuna tämän aivointegraation keskeneräisyyden

oireet  näkyvät  enemmän  pojilla/miehillä  kuin  tytöillä/naisilla.  Niin  näyttää  olevan  myös

käytännössä. Esimerkiksi dysfasialuokilla on yleensä n. 80 % poikia. Ja juuri kielellisissä

prosesseissa pojat tarvitsevat vahvaa aivopuoliskojen välistä kommunikointia. 

Heikko  aivopuoliskojen  integroituminen  voidaan  havaita  myös  kuulojärjestelmässä.

Kuulohermotus  lateralisoituu  nimittäin  kummallekin  aivopuoliskolle,  joskin  päinvastaisen

puolen hermotus on samanpuoleista selkeästi vahvempi. Jos vähäinen ristikkäisharjoitus

heikentää  normaalia  aivojen  integrointia,  voi  normaalisti  heikompi  samanpuoleinen

hermotus  tullakin  pääsääntöiseksi  kuulotiedon  välittäjäksi.  Tätä  todistaa  korvaisuuden

siirtymä  vasemmalta  oikealle  aistiongelmien  selkeytymisen  myötä.  (Käytännössä

puutumme  tähän  ongelmaan  myös  auditiivisella  harjoittelulla,  joka  aloitetaan  yleensä

samanaikaisesti refleksiongelmien harjoittelun kanssa.) 
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Kuten  yllä  totesin,  karkeamotoriikka  saattaa  häiriintyä  ATNR-jäänteen  vaikutuksesta

monellakin tavalla. Jos ATNR refleksi ei kehity huippuunsa, ryömiminen ei siis ehkä kehity

koskaan  ns.  ristikkäiseksi,  joka  saattaa  heikentää  kaikkea  myöhempää  liikkumisen

kehittymistä.  Tuolloin  ns.  jälkirefleksit  eivät  ehkä  pääse  kehittymään  kunnolla,  jotka

ohjaavat kehon automatisoitunutta liikkumista. 

Esimerkiksi kävely olla väkinäistä tai konemaista, koska käsien automaattinen tasapainoa

ylläpitävä jalkaan nähden tapahtuva vastaheilahdus voikin muuttua saman puoleisen jalan

jalansuuntaiseksi  myötäheilahdukseksi.  Tämä  voi  aiheuttaa  vastaavasti  tasapaino-

vaikeuksia. Lapsella voi olla hankaluuksia oppia uimaan tai hiihtämään (ristikkäisliikkeen

hallinta) tai että pelissä ja leikeissä tai urheiluharrastuksissa lapsi ei pysy muiden mukana

heikomman  motorisen  hallintansa  takia.  Heikko  motoriikka  saattaa  sitten  olla  jopa

syrjäyttävä seikka kaveripiireistä ja aiheuttaa heikkoa itsetuntoa. Tämä syrjäytymisriski on

ainakin pojilla ilmeinen, jotka pelaavat ja kisaavat käytännössä aina ja kaikkialla, jos vain

voivat.  Kuka  on ensimmäisenä  pukenut,  kuka on ensimmäisenä  ulkona,  kuka juoksee

nopeinten, kuka heittää pisimmälle jne.

Eräs  ATNR:n  negatiivinen  vaikutus  on  käsien  haitallinen  riippuvuus  toisistaan.  Toisen

käden liike vaikuttaa hentona lihasjäntevyyden muutoksena myös toiseen käteen, jolloin

kaikki  tarkkuutta  vaativa  toiminta  saattaa  vaikeutua.  Tämä näkyy  varsinkin  tehtävissä,

missä vasen ja oikea käsi tekee erilaisia liikkeitä, kuten esim. pianon soitossa, jossa vasen

käsi soittaa säestystä ja oikea melodiaa tai rumpujen soitossa, jossa toinen käsi soittaa

peruskomppia ja toinen välitahteja ja monimutkaisempia rytmityksiä.

Suunnan  hahmottaminen  voi  olla  myös  vaikeaa  ATNR-lapsille  ja  aikuisille.  Tuolloin

saatetaan puhua esim. avaruudellisen hahmottamisen vaikeudesta.  Tässäkin ATNR on

siis vain mahdollisesti heikon ristikkäiskehityksen mittarina, jolloin todellisuudessa aivojen

visio  spatiaalinen  tieto  (oikea  aivopuolisko)  ei  välity  riittävän  hyvin  vasemman

aivopuoliskon logiikan ja yksityiskohtien analyysialueille, ja päinvastoin. Käytännössä lapsi

saattaa  eksyä  helposti  ja  tästä  johtuen  on  arka  lähtemään  uusiin  paikkoihin.  Kuulin

tapauksesta, jossa vahvasta ATNR:stä kärsinyt aikuinen oli eksynyt mennessään kioskille,

joka  sijaitsi  vastakkaisella  puolella  katua kotitalostaan!  Kuntoutuksen  jälkeen  asia  vain

nauratti, mutta suunta- ja paikkatajun puute on vakava ongelma monille.
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Galant refleksi eli selkärangan refleksi

Refleksi kehittyy sikiöllä n. 20. viikon aikana ja on vahvimmillaan syntymähetkellä.  Sen

tulisi normaalisti vaimentua n. 3-9 kk:n iässä. (viite 1, s. 14).

Refleksi  saadaan  esille,  kun  silitetään  vastasyntynyttä  selkärangan  vierestä  vauvan

maatessa vatsallaan kämmenellämme. Vauva taivuttaa tuolloin vartaloaan sille  puolelle

jota silitetään. Tätä refleksiä pidetään myös uimisrefleksin jäänteenä, joka on jäänne hyvin

varhaiselta ajalta  ihmisen primitiivistä kehitysvaihetta (1)  s49.   Refleksin  tulisi  olla  yhtä

vahva kummallakin  puolella  kehoa.  On esitetty  (1),  s15,  että  selkärangan  refleksi  olisi

vauvan oma apu syntymistapahtumassa.  Kun selkärangan  alueeseen  kohdistuu  vahva

stimulointi  synnytyskanavan  vaikutuksesta,  aktivoituu  refleksi  ja  vauva  käyttävät

lihasvoimiaan vääntelehtimällä itse aktiivisesti synnytyskanavassa. Tuolloin vääntely antaa

äidin  supistuksille  oikean  työntökohdan  ja  synnytys  etenee  kohti  loppua.  Samalla

aktivoituu ATNR vahvistuakseen täyteen voimaansa hieman myöhemmin. 

Tämän teorian mukaan keisarileikatuilla  vauvoilla  saattaa olla  riskinä,  että selkärangan

refleksi  ei  aktivoidu  täysin  ja  vaimene  sitten.  Kliinisessä  kuntoutustyössä  olemme

havainneet joillakin keisarileikatuilla (sektio) vauvoilla ilmenevän vahvan Galant refleksi-

ilmiön.  Mutta  näin  ei  onneksi  ole  sektiosta  huolimatta  kuitenkaan  aina.  Oma rajoitettu

kokemuksemme on,  että  ehkä 50%:lla  sektiolapsista  on poikkeuksellisen  vahva Spinal

galant. 

Galant  refleksi  saattaa  aiheuttaa  mm.  virtsanpidätysongelmia.  Olemme  havainneet

kliinisessä  kuntoutustyössä,  että  yökastelusta  kärsivillä  kouluikäisillä  on  usein  mm.

selkärangan Galant refleksi jäljellä (tai MORO, ATNR tai STNR) . Refleksi voi aktivoitua

myös  vyön  tai  kireiden  housujen  puristuksesta  tai  jos  tuolin  selkänoja  osuu  selkään

sopivasti.  Seurauksena  on  vääntelehtimistä  ja  keskittymiskyvyn  herpaantumista.

Toispuolinen  galant  refleksi  voi  aiheuttaa  myös  skolioosille  tyyppisiä  selkärangan

lihasjännitteestä johtuvaa vinoutumista. Siitä saattaa sitten johtua toisen jalan näennäinen

lyhentyminen, joka johtuu siitä, että lantio on selkärangan kieroutumisen vuoksi vinossa. 

Refleksi häiritsee itsenäistä liikkumista ja saattaa estää esimerkiksi kääntymisen refleksien

kehittymistä. (1, s 15)
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TLR, Labyrinttiheijaste (TONIC LABYRINTHINE REFLEX)

Labyrinttiheijaste  kehittyy  sikiöaikana  ja  on  täysin  läsnä  syntymähetkellä.  Refleksi

vaimenee n. 4 kk:n iässä. (viite 1 s. 16) 

Labyrinttiheijaste  tulee  esiin  selin  makuulla:  pään  kääntämistä  taaksepäin  seuraa

yläraajojen  ja  vartalon,  usein  myös  alaraajojen  ojentuminen ja  hartioiden  vetäytyminen

taaksepäin  (viite  3  s.88)  (TLR  backwards).  Vastaavasti  pään  taipuessa  eteenpäin

koukistuvat sekä jalat että kädet (TLR forwards) lopputuloksena sikiöasento.

Kun mietitään lapsen tilannetta sikiöaikana kohdussa, pitää TLR- forwards-refleksi lasta

käpertyneenä sikiöasennossa. Syntymän hetkellä, jolloin hän on ollut koko ikänsä tiukassa

eteenpäin käpertyneessä sikiöasennossa lapsen pään tullessa ulos maailmaan, retkahtaa

pää  taaksepäin  (äidin  ollessa  selällään  ja  vauvan  käännyttyä  kasvot  ylöspäin

synnytyskanavaan mentäessä), TLR refleksi suoristaa jalat ja kädet suoraksi jolloin vauva

auttaa itse synnytyksessä työntäen itseään ulos synnytyskanavasta, nerokasta eikös vaan.

Pään  asennon  muutos  saa  siis  aikaiseksi  joko  kehon  kokoon  käpertymisen  tai

suoristumisen.  TLR-refleksin  tarkoitus lienee siis  pitää vauva sikiöasennossa kohdussa

(TLR  forwards)   ja  suoristaa  lapsen  kädet  ja  jalat  syntymähetkellä  auttamaan

synnytyskanavasta poistumista (TLR-backwars).

Jos  TLR  ei  vaimene  ajallaan  ohjaa  se  raajojen  lihaksistoa  joko  suoristumaan  tai

koukistumaan,  riippuen  pään  asennosta.  Tämä  suoristuminen/koukistuminen  ei

välttämättä  näy päällepäin  vahvoina  lihasliikkeinä,  mutta  se  aiheuttaa  helposti  lapselle

motorista epävarmuutta ja tasapainohankaluuksia. Sally Goddard  sanoo TLR ongelmien

voivan  aiheuttaa  myös  visuaalisia  ongelmia,  koska  silmien  motoriikka   voi  häiriintyä

tasapaino-ongelmien ansiosta (viite 1,s.17). Vahva TLR-jäänne voi estää lasta Goddardin

mukaan myös ryömimistä/konttaamasta, jolla voi olla myöhemmin laajempia vaikutuksia

mm.  aistijärjestelmän  puutteellisen  integroitumisen  ansiosta.  Myöhemmin  lapsella  voi

esiintyä esim. lihashallinnan vaikeutta tai lihasheikkoutta (poor muscle tonus), visuaalisia

ongelmia,  tasapainovaikeuksia,  josta  voi  seurata  esim.  matkapahoinvointia,  kehon

hallinnan ongelmia ja kokonaisuuden hahmottamisen ongelmia (viite 1, s. 19). 

Käytännössä, kun esimerkiksi kouluikäinen lapsi tekee jotakin aivoja kuormittavaa, kuten

esimerkiksi läksyjään tai kirjoittaa ainetta, voi hän vaipua kirjojensa tai tehtäviensä päälle
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ns. makaavaan työskentelyasentoon. Jos kuvittelet hänet ilman pöytää, olisi asento lähellä

sikiöasentoa,  eli  TLR-vaikutusta  suljetussa  (forwards)  muodossa  =sikiöasento.  Tämä

päättely voidaan tehdä, jos lapsella ei ole muuta syytä mennä lähelle tehtäväpapereita,

kuten esimerkiksi heikko lähinäkö.

Ojennusheijaste

Samaan  aikaan  ATNR:n  kanssa  vaikuttaa  ojennusheijaste,  jossa  lapsi  nostaa

ylävartaloaan ilmaan käsiensä varassa. Kuvassa lapsen jalat taittuvat ojennusheijasteen

ääriasennossa.  Ohennusheijaste  on  jonkinlainen  esiaste  tai  varhainen  kehitysvaihe

hieman myöhemmin aktivoituvalle STNR-refleksille. 

Kuvassa 5 kk:n ikäinen tyttö ojennusheijasteen nostamana.
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Symmetrinen Tooninen  Niskaheijaste, STNR (Symetrical Tonic Neck 
Reflex)

Vahvimmillaan n. 6-9 kk:n iässä vaimentuen 9-11 kk:n ikäisenä.

Symmetrinen tooninen niskaheijaste tulee esiin vatsallaan maatessa, jolloin pään fleksio

(taivutus eteenpäin)  provosoi  yläraajat  (kädet)  koukistumaan ja  alaraajat  suoristumaan,

kun taas  pään  ekstensio  (taivutus  taaksepäin)  saa  aikaiseksi  päinvastaiset  liikkeet  (3)

s.88.  Raajojen liikkeet ovat vertikaalisen keskilinjan mukaan symmetrisiä, josta refleksin

nimikin juontaa.

STNR:n voidaan sanoa olevan painovoimaa fyysisesti todella vastustava refleksi. STNR

alkaa vaikuttaa n. 6 kk:n ikäisellä vauvalla hänen ryömiessä ja nostaessaan katsettaan

ylöspäin,  jolloin  kädet  alkavat  suoristua refleksin  vaikutuksesta.  Tuolloin  kädet  pyrkivät

nostamaan lapsen yläruumista ylöspäin aivan kuin vauva tahtoisi kurkotella nähdäkseen

paremmin.  Kyseessä  on  tuolloin  oikeastaan  kuitenkin  STN  refleksin  esivaihe

(ojennusheijaste), joka toki auttaa vauvaa juuri lattiatasosta ylös pääsemisessä. Lapsen

katsoessa siis  ylöspäin  (extension)  kädet  pyrkivät  suoristumaan ja  jalat  koukistumaan.

Pään kääntyessä alaspäin (flexion) kädet pyrkivät koukistumaan ja jalat suoristumaan. 

Usein  lapsi  pystyy  istumaan  n.  9  kk:n  ikäisenä  ennen  konttaamiskauttaan.  Lapsen

kierähtäessä istuma-asennosta mahalleen ja  pitäessään päätään ylhäällä,  pitää STNR-

refleksi  käsiä  suorana  ja  jalkoja  koukussa.  Näin  lapsi  asettuu  refleksin  ansiosta,  kuin

itsestään kissaistunta-asentoon, eikä valahda painovoiman takia enää mahalleen. Lapsi

heijaa paikallaan yrittäen hallita itseään ja päästäkseen konttaamaan. Aluksi pään kääntö

alaspäin taivuttaa refleksin ansiosta kädet ja suoristavat jalat, ja lapsi on nenällään pylly

pystyssä, mutta kaikki yritykset päästä eteenpäin ja konttaamisen alkuun työskentelevät

tätä refleksiä vastaan, ja työstävät osaltaan sitä pois. Jos kehitys sujuu hyvin, alkaa lapsi

lopulta n. 9 kk:n ikäisenä kontata jatkaen sitä sitten n. vuoden ikäiseksi asti. Konttaaminen

kehittää sitten mm. aivojen ristikkäisintegrointia sekä mm. myös visuaalista järjestelmää.

Kontatessa tuhansia kertoja toistuvan käsien katselun seurauksena visuaalinen lähinäön

fokusointi ja keskilinjanylitys harjaantuvat ja aivot integroituvat tältäkin osin. 
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Konttaamisen ja ryömimisen tärkeys on havaittu myös, kun primitiivisissä oloissa asuvat

alkuasukasheimot  eivät  laita  käärmeiden  tai  muiden  myrkyllisten  hyönteisten  takia

lapsiaan maahan. Näillä heimoilla havaitaan mm., että lapset eivät kykene fokusoimaan

katsettaan sormenpäitään lähemmäksi,  joka vaikeuttaa vastaavasti lukemista (viite 1, s.

21-22). 

Jos  STNR  jää  vaikuttamaan  refleksijäänteenä,  aiheuttaa  se  esim.  istuma-asennossa

keskittymisen  vaikeutta.  Tuolloin  sekä  jalat,  että  kädet  ovat  koukistuneena  ja  STNR

refleksijäänne  laukeaa  vaikuttamaan.  Seurauksena  saattaa  olla  keskittymiskyvyn

heikentyminen,  lapsen  on  hankala  istua  paikallaan,  tai  hän  saattaa  istua

makuuasennossa,  jossa  jalat  ovat  suorassa,  kädet  koukussa  ja  pää  kumartuneena

eteenpäin (puhdasoppinen STNR-asento). 

Ihminen oppii pian löytämään asentoja, joissa refleksijäänteet eivät häiritse. Eräs keino on

jäykistää itse jalkoja  enemmän kuin refleksin  pieni  lihastoonisuuden vaikutus tekee,  eli

jalat  voi  taittaa esim. tuolin  jalkojen ympärille,  voi  istua jalkojen päällä  tai  nostaa jalan

toisen päälle. Jotkut heiluttavat jalkojaan jatkuvasti keskittyessään johonkin. Istuma-asento

saattaa  jännittää  myös  käsien  lihaksia  aiheuttaen  tarpeen  puristaa  kynää  normaalia

enemmän, joka aiheuttaa helposti epäselvää käsialaa, kynän terät katkeilevat helposti ja

kirjoittaminen on vaivalloista ja epämiellyttävää. Käsiin tulee helposti kramppeja ja käsiala

huononee  nopeasti.  Käsiala  on  usein  myös  suurikokoista  ja  kirjaimet  epäsäännöllisen

kokoisia.  Kirjoittamisen ongelmat  eivät  välttämättä tarkoita automaattisesti,  että  lapsella

olisi  STNR,  sillä  useat  muutkin  primitiivirefleksijäänteet  aiheuttavat  samantapaisia

kirjoittamisen ongelmia (esim. ATNR).

Vahva STNR-jäänne voi  estää lasta esim.  oppimista  uimaan tai  motoriikan  hallinta  on

työlästä  häiriten  peleissä  tai  leikeissä,  joka  voi  aiheuttaa  ainakin  pojille  itsetunnon

ongelmia.  Refleksiin  usein  liittyvä  silmien  fokusoinnin  vaikeus  tai  hitaus  voi  vaikeuttaa

koulussa esim.  taululta  kopioimista  (katseen kohdistaminen  taululta  omalle  paperille  ja

takaisin taululle on hidasta).
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Landau-refleksi

Landau on se ”lento-refleksi”, mikä saa kädet, pään sekä jalat nousemaan ilmaan ikään

kuin lapsi olisi lähdössä lentoon. Landau kehittyy n. 3-10 viikon ikäisellä vauvalla, ja sen

vaikutus saatetaan havaita jopa 3 vuoden ajan. Jos kädet ojentuvat voimakkaasti taakse

suoristuen jalkojen noustessa ilmaan, saattaa se olla merkki vielä TLR-extensim-refleksin

jäänteestä (pää taaksepäin, kädet ja jalat suoristuvat). 

Teoreettisesti Landau-refleksiä ei voida pitää ”oikeana” primitiivirefleksinä, koska se ei ole

läsnä  syntyessä,  mutta  se  ei  jää  myöskään  ns.  aikuisrefleksiksi.  Landau  on  siis

eräänlainen refleksikehityksen välivaihe varhaisten ja myöhempien välillä. 

Landaun eräs  ”tarkoitus”  on poistaa TLR refleksiä  kehosta.  Landau-jäänne vastaavasti

saattaa merkitä,  että sillä  on ”työ”  vielä kesken ja että kehossa on vielä TLR refleksin

jäänteitä.  Jos Landau-refleksi  ei  poistu,  saattaa se vaikuttaa tasapainoa ja  motoriikkaa

häiritsevästi  aiheuttaen  kömpelyyttä  ja  ylimääräistä  hermostollista  kuormitusta

tahdonalaisen toimintatason ”riidellessä” primitiivisen toimintatason kanssa. 
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Sekundaariset eli aikuisheijasteet 

Primitiivisten  heijasteiden  ja  refleksien  tarkoitus  on  ollut  lapsen  suojeleminen,

aistijärjestelmän  varhaiskehityksen  varmistaminen  sekä  kehon  lihaksiston  ja  aivojen

monimuotoisen  yhteistyön  ja  integroinnin  aloittaminen.  Primitiivirefleksit  vaikuttavat  jo

vastasyntyneellä  lapsella  ja  suorittavat  tehtävänsä  tehden  esityötä  myöhemmin

vahvistuville sekundaarisille heijasteille (jälkirefleksit tai aikuisrefleksit), joita ovat mm.  

 seisomaheijaste

 päänsuoristusrefleksit

 päänsuojelurefleksit

 sivu-, etu- ja takasuojelurefleksit 

 kääntymisen refleksit

 aikuisen pelästysreaktio

Seisomisheijaste 

tulee esille jo n. 4 kk:n ikäisellä lapsella, joka testataan varaamalla lapsen paino jalkoihin.

Seisomisheijaste on pystyssä pysymisen ja kävelemisen edellytys (viite 3, s. 88). 

Vauvan ollessa mahallaan, saadaan jalkapohjia koskettamalla esille ponnistusrefleksi, joka

saattaa olla hyvinkin voimakas vauvan singotessa itsensä kaikilla voimillaan.

Päänsuoristusrefleksit 

saavat  ohjauksensa  sekä  välikorvan  yhteydessä  sijaitsevilta  tasapainoelimiltä,  että

visuaaliselta  järjestelmältä.  Niskan  kaikki  44  lihasta  saavat  tästä  järjestelmästä

ohjauksensa,  jolloin  päänsuoristusrefleksit  pyrkivät  pitämään päätä  aina  pystysuorassa

kehon asennosta riippumatta. Tällä on suuri merkitys aivojen kokonaiskapasiteetin käytön

kannalta, koska tuolloin aivoja rasitetaan vähemmän, kuin pään ja visuaalisen näkökentän

liikkuessa  tai  heiluessa  puolelta  toiselle.  Päänsuoristusrefleksit  tuntuvat  jäävän

kehittymättömiksi, jos lapsella on primitiivisiä niskarefleksejä jäljellä (esim. MORO, ATNR,

STNR).  Kehittymättömät  päänsuoristusrefleksit  saattavat  aiheuttaa  tasapaino-ongelmia,

huimausta ja matkapahoinvointia.  
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Pään suojeluheijaste ilmenee puolivuotiaalla ja sitä vanhemmilla lapsilla laskettaessa

päätä alaspäin alustaa kohti. Kädet ojentuvat vastaanottamaan esteen ja suojelevat päätä

(viite 3, s.88). Jos MORO, ATNR ja STNR ei vaimene kokonaan, saattaa se estää pään

suojeluheijasteen  toimintaa  sitä  vanhempana,  jolloin  kädet  voivat  ”toimia”  jopa  täysin

päinvastaisesti,  kuin  pitäisi,  eli  jos  lapsen  pää  taipuu  eteenpäin,  koukistuvat  kädet

ojentumisen sijasta (TLR,MORO ja/tai STNR). 

Sivu-, etu- ja takasuojelurefleksit

Suojeluheijasteet sivuille tulevat esiin n. 7 ja taaksepäin n. 10 kuukauden iässä ja ne ovat

tuetta  istumisen  edellytys  (viite  3,  s.88).   Käytännössä  nämä heijasteet  siirtävät  kädet

kaatumisen puolelle suojaamaan päätä ja ottamaan vastaan kaatumisen liike-energiaa.

Jos  lapsella  on  jäljellä  vahvana  varhaisempia  primitiiviheijasteita,  saattavat  niiden

toimintaohjeet lihaksistolle olla ristiriitaisia suojeluheijasteiden kanssa ja ne voivat silloin

”estää”  suojaheijasteiden  toimintaa.  Käytännössä  tämä  havaitaan  usein  esim.

päänsuoristusrefleksien puutteellisena toimintana tai sivu, etu tai takaheijasteiden vajaana

esiintymisenä.

Kääntymisen refleksit
Vauvan  oppiessa  kääntyilemään  vaikuttaa  siihen  kaksi  toisistaan  hieman  eroavaa

refleksiä,  jotka ovat  englanninkielisiltä  nimiltään Amphibian  reflex  ja  Segmental  Rolling

Reflex.  Amphibian  refleksi aktivoituu  n.  4-6  kuukauden  iässä  ja  saadaan  esille

nostettaessa  lasta  selällään  maatessa  hieman lantiosta  toiselta  sivulta.  Refleksin  tulisi

taivuttaa automaattisesti noston puoleista jalkaa ja heittää olkapäätä ja kättä kääntymisen

suuntaan.  Keho  ikään  kuin  alkaa  kääntyä  refleksinomaisesti.  Refleksi  kehittyy  ensin

mahallaan ja sitten selällään kääntymistä auttavaksi. Jos refleksi ei kehity kunnolla, voi se

heikentää  lapsen  kehitystä  esimerkiksi  tekemällä  ristikkäisliikkeiden  aloittamisen

vaikeammaksi. Lapsi ei esimerkiksi pysty kunnolla ryömimään ja/tai konttaamaan, minkä

tiedetään  heijastavan  usein  jonkinlaista  kehityksellistä  ongelmaa  varhaiskehityksessä.

Ongelmien taustalta saatetaan löytää kehittymättömiä primitiivirefleksejä, jotka itse asiassa

voivat juuri estää kääntymisen refleksien kehittymisen. 
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Segmental Rolling Reflex 

kehittyy Amphibian refleksin jälkeen n. 6 kuukauden iässä mahaltaan selälleen ja n. 8-10

kuukauden  iässä  selältään  mahalleen  kääntymistä  auttamaan.  Refleksi  aktivoituu  joko

olkapäätä tai  jalkaa siirrettäessä keskikehon yli  kääntymistarkoituksessa,  jolloin  refleksi

automaattisesti  alkaa  ”auttamaan”  (jalan  tai  käden)  taivuttamisella.  Hyvin  kehittyneenä

refleksi tekee esimerkiksi juoksemisesta joustavaa ja helpon näköistä. Kehittymättömänä

se taas ei  auta siinä,  vaan aiheuttaa jäykkyyttä  ja  työläyttä  juuri  esim. juoksemisessa.

Kääntymisen refleksit ovat siis kääntymisen lisäksi motoriikka auttavia refleksejä. 

Kuvissa 5 kk:n ikäinen tyttö yrittää kääntyä, ja olkapään kääntymisen heijaste auttaa jo

yrityksessä, mutta jalka ei taitu vielä auttamaan kääntymisessä. 
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Aikuisiän  pelästys  tai  säpsähdysrefleksi on  MORO-refleksin  kehittynyt

aikuismuoto,  jossa  yllättävässä  tilanteessa  (kova  ääni  esim.)  pää  vetäytyy  hieman

hartioiden väliin ja katse suuntautuu äänen lähdettä kohden. Kehon valppaustaso lisääntyy

samalla, mutta ei yhtä vahvasti kuin vauvaiän MORO-refleksin ansiosta.  

Ihmisellä  on  yli  200  erilaista  refleksiä  tai  heijastetta,  joista  vain  osa  on  näitä  edellä

kuvattuja  primitiivisiä,  varhaista  kehitystä  ohjaavia  refleksejä.  Seuraavassa  muutama

mielenkiintoinen refleksi, joihin tutustuin mm. kuulontutkijakoulutuksen yhteydessä.

Kuulojärjestelmän suojarefleksit

Kuulojärjestelmässä  on  useita  kovan  äänenpainetason  varalta  kehittyneitä

suojausjärjestelmiä.  Ensimmäinen ulkoa sisäänpäin lähestyttäessä on Stapediusrefleksi,

jossa afferentti  hermosto (hermoimpulssin kulkusuunta ääreishermostosta aivoihin päin)

vie ärsykkeen VIII kuulohermoa pitkin kohti keskushermostoa, jossa kova ääni havaitaan.

Aivoista lähtee nopeasti hermoviesti takaisin VII  kasvohermoa pitkin stapediuslihakseen

(musculus  stapedius),  joka  supistessaan jäykistää  kuuloluuketjua  aiheuttaen  tärykalvon

jäykistyminen,  jolloin  äänienergian  aikaansaama  värähtely  ei  kulkeudu  täydellä

voimakkuudella sisäkorvaan. Stapediusrefleksi laukeaa joko naaman sivulle aiheutetusta
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kosketusärsytyksestä homolateraalisesti (samalle puolelle kuin kosketus) tai kovan äänen

vaikutuksesta eli n. 75 dB-95dB äänille alkaen, kasvaen vielä 15 dB kynnysarvon jälkeen

(joko  ipslateraalisesti,  samalle  puolelle)  tai  kontralateraalisesti,  vastakkaiselle  puolelle).

Stapediusrefleksin  suojaus  kohdistuu  pääasiassa  matalille  taajuuksille.  Yli  2000  Hz:n

taajuuksilla stapediusrefleksi ei vaimenna lainkaan ääniä.

Eräs  mahdollinen  yliherkän  kuulon  aiheuttama  fysiologinen  syy  voi  liittyä

stapediusrefleksin puutteelliseen toimintaan, jolloin sen suojamekanismi ei toimi täydellä

teholla. 

Miksi stapediusrefleksin suojamekanismi ei sitten aina toimi? 

 Stapediusrefleksin toimimattomuuteen saattaa olla useitakin syitä:

 noin 4 %:lla väestöstä se puuttuu kokonaan

 refleksin mittaamista haittaavat kaikki pienetkin johtotyypin viat (Salmivalli1984:

172),  ja  15-20  dB  johtotyypin  viat  sammuttavat  miltei  aina  tämän  refleksin

(konduktiiviset, eli johtotyypin vika = tärykalvo + kuuloluuketju ei johda ääntä

eteenpäin)

 kuuloluukatkokset stapediusjänteen tärykalvon puolella (lateraalipuolella)

 otoskleroosi  tai  kuuloluufiksaatio  muusta  syystä  (Otoskleroosi  =  stapedius

kuuloluu  ei  pääse  liikkumaan  vapaasti  simpukan  ”sylinterissään”,  joko

luutumisen tai muun syyn takia => simpukassa ei tapahdu nestevärähtelyä =>

ei kuulohavaintoja, syyt esim. synnynnäiset viat tai tulehduksen jälkitilat). 

 perifeerinen  facilias  pareesi  (kasvohermohalvaus),  joka  estää

stapediusrefleksin  hermotiedon  kulkeutumisen  kasvohermon  yhteydessä

kulkevassa hermosäikeessä.

 lääkkeiden tai esim. liuottimien myrkytys-vaikutukset (lääkkeiden ja kemikaalien

ns.  ototoksiset  vaikutukset)  saattavat  väliaikaisesti  heikentää  kuuloa.   Jos

kuulon  heikkeneminen  on  toispuoleista,  heikentää  se  stapediusrefleksin

toimintaa vastakkaisella puolella. 

Toinen  kuulojärjestelmän  suojamekanismi  on  sisäkorvan  kortin  elimen  ulkoisten

aistinkarvasolujen kyky vahvistaa tai  vaimentaa sisemmille  aistinkarvasoluille  ja  aivojen

kuulokeskuksille  lähetettävää  kuuloviestin  määrää.  Tärkeä  efferentti  rata  (hermoviestin

kulkusuunta aivoista ulospäin) on olivokokleaarinen rata, joka välittää mahdollisesti juuri
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inhibitorista (vaimentavaa) singnaalia  vastakkaisen puolen olivitumakkeesta sisäkorvaan

(Jauhiainen 1995: 50).

Tämä  jälkimmäinen  suojajärjestelmä  saa  hermotietoa  mahdollisesti  samoista  lähteistä,

kuin stapediusrefleksi. Toinen afferentti hermotie tälle kokleaariselle alueelle saattaa olla

tärykalvon  jännittäjälihasta  (musculus  tensor  tympani)  hermottava Ramus  mandibularis

trigemini (5. hermo). 

Uutta kuntoutustapaa pohdittaessa voi miettiä: Miten hoitaa ja/tai parantaa afferenttien ja

efferenttien hermoratojen kautta välittyvää hermotiedon välitystä ja näin toimien parantaa

kuulon omia luonnollisia suojamekanismeja?

Ensimmäinen  tapa  on  varmistaa,  että  korva  saa  riittävää  äänistimulanssia

stapediusrefleksin  laukaisemista  varten.  Korvakäytävän tukkeumat  on hoidettava,  esim.

vieraat  esineet  tai  vahatulppa  (hoito  huuhtelu)  poistettava.  Korvakäytävän  traumat

(vammat)  hoitamattomina  saattavat  aiheuttaa  ahtaumia,  jotka  saattavat  estää

kontralateraalisen  stapediusrefleksin  laukeamisen  ja  aiheuttaa  näin  esim.  yliherkkää

kuuloa.

Anatomiset syyt kuten ahdas korvakäytävä tai korvakäytävän tulehdukset toispuoleisesti

esiintyessään  voivat  estää  kontralateraalisen  stapediusrefleksin  laukeamisen.

Korvakäytävän  turvotus  mekaanisen  syyn  vuoksi,  esim.  raapiminen,  avoin  korvatorvi,

jolloin varsinkin oma ääni voi olla häiritsevän kova (autofonia), joka voi aiheuttaa korvien

lukkoisuutta  tai  paineen  tunnetta  korvissa;  ahdas  korvakäytävä  tai  äkilliset

korvakäytävätulehdukset voivat turvottaa korvakäytävää. Vieläpä esim. sienikasvusto voi

estää äänen kulun tärykalvolle (Karma ym., 1999: 39-49)

Toinen mahdollinen ratkaisu on huolehtia, että suhteellisen lievätkin kuulon vaimentumat

hoidettaisiin  esimerkiksi  kuuloa  stimuloivalla  terapialla  (esim.  ADT),  jolloin

stapediusrefleksi ei pääse vaimentumaan.
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Eräs tapa lähestyä ongelmaa on vastata kysymykseen, kuinka varmistaa kasvohermojen

hyvä toiminta, jonka seurannaisvaikutuksena stapediusrefleksin toiminta on esteetöntä. 

Kiinassa kasvohermohalvausta hoidetaan mm. kasvohieronnalla, ja kuvassa nuoren tytön

kasvohermohalvauksen hoitoa kasvohieronnan avulla, (lähde HS, 3.1.2001, sivu C16)

Olisiko  kasvohieronnalla  keino  ylläpitää  kasvohermojen  toimintaa  tai  parantaa

heikentynyttä  kasvo  /  stapediusrefleksin  toimintaa?  Jos  on  viitteitä  yliherkän  kuulon

ongelmasta  ja  kasvoissa  on  heikentynyttä  hermotoimintaa,  voitaisiin  kasvohierontaa

kokeilla kuulon suojamekanismin ja kasvojen hermotoiminnan elvyttämiseksi. 

Neurologiseen  alle  5-vuotiaiden  tutkimukseen  kuuluu  facilias-hermon  tutkiminen

(Koskiniemi 1987:  99).  Jos tuolloin havaitaan jo heikentynyttä hermon toimintaa,  pitäisi

asialle  tehdä  heti  jotain,  esim.  kasvohierontaa,  jotta  lapsen  stapediusrefleksin  toiminta

varmistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Kasvohermoja  tulisi  stimuloida  syvätuntoaistia  stimuloimalla  esim.  kuvan  mukaisella

hieronnalla  tai  sormenpäillä  riittävän  voimakkaasti  töpöttelemällä,  jolloin  sormenpäillä

esim. kahdella tai kolmella sormella yhtä aikaa / käsi töpöttäen siten, että paineen tunto

asiakkaalle on riittävä mutta ei kivulias, mutta ei myöskään huomaamaton. 

Töpöttämisen tahti voisi olla varsin hidas, yksi sarja otsalta korvan etuosaan, toinen sarja

poskilta korvan etuosaan ja yksi sarja leuan alueelta korvan etuosaan, muutama töpötys

korvan  yläpuolelta  ja  korvan  takaa.  Lapsilla  töpötysmäärä  voisi  olla  lukumäärältään

hieman vähäisempi. Katso kuvasta ylemmän kasvokuvan tummennetut kasvoalueet. 

Refleksijärjestelmän kuntoutuksesta

Kuntoutusta suunniteltaessa on tutkittava ensin kaikki aistit, niiden yhteistoiminta ja on 

tunnettava asiakkaan koko kehityshistoria. Fysiologinen tutkimus paljastaa sitten myös 

refleksikehityksen tilanteen, josta nähdään missä kehityksen vaiheessa sivuraide on 

alkanut. Mitkä aistit toimivat puutteellisesti, kuinka puutteellisesti toimivat aistit ovat 

vaikuttaneet kokonaisuuteen, mikä on syy ja mikä seuraus. Suunnitellaan aisteja 

harjaannuttavia harjoituksia kuulon, tasapainon, visuaalisen järjestelmän ja 

hermointegraation alueille.  Refleksikehitystä voidaan myös täydentää myös jälkikäteen, 

jolloin kuntoutuksen avulla häiritsevää vaikutusta aiheuttavat primitiivirefleksit vaimenevat 

ja sen myötä oppiminen ja keskittyminen yleensä paranevat. Tästä on kirjan lopussa 

referaatti the Lancet lääketieteen arvostetussa julkaisussa ilmestynyt refleksikuntoutuksen 

artikkeli. Sensomoottori® sensomotorisen harjoittelun käsikirjassa on esitetty 

keskiarvoinen refleksikuntoutuksen harjoitusohjelma, jota voidaan käyttää lievien 

kehityksellisten viiveiden korjaamisessa. Päiväkoti ja koulukäytössä ohjelma on 

osoittautunut hyväksi. Jos lapsella on vakavampia kehityksellisiä ongelmia ja diagnosoitu 

ongelma (esim. ADD, ADHD, Dyslexia, Dysfsia, Mutismi, Autismi jne.) on 

tarkoituksenmukaista ottaa heti yhteyttä edellä mainittuja kuntoutusmenetelmiä osaavaan 

terapeuttiin.
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Ristikkäisliikkeet 

  Ristikkäisliikkeet yhdistävät aivopuoliskoja ja vaimentavat refleksejä.

Käytännön  kliinisessä  kuntoutustyössä  olemme  havainneet  usein  toistuvan  ilmiön:

oppimishäiriöistä kärsivät lapset eivät usein ole ryömineet tai kontanneet. Carl Delacato,

(viite 1, s.64-65) mainitsee ryömimisen olevan ensimmäinen motorinen vaihe, mikä aloittaa

aivojen  integroitumisen  sekä  erikoistumisen.  Aivojen  erikoistumisella  on  geneettinen

perusta  ja  normaalisti  kehittyvillä  lapsilla  se  tapahtuu  automaattisesti.  Ryömintäliikkeet

liikkumisen  varhaisena  vaiheena  ja  konttaus  seuraavana  tärkeänä  kehitysvaiheena

saattavat  ”avata”  juuri  näitä  keskeisiä  ristikkäishermotuksia,  jotka  ovat  aivojen

erikoistumisen edellytyksenä. 

Ryömintä ja konttaus

Ryömintä  ristikkäisliikkeenä  yhdistää  tehokkaasti  vasemman  ja  oikean  aivopuoliskon

motorisia  hermoyhteyksiä  samanaikaisen  käsi-jalkaparin  liikuttamisen  kautta.  Sama

motorinen yhteistyö  jatkuu sitten ristikkäisessä konttauksessa.  Tämä on lapsen tulevan

kehityksen  kannalta  eräs  lapsen  tärkeimpiä  vaiheita,  jossa  tapahtuu  aivopuoliskojen

integrointi.  Aivoissa on selkeää vasemman ja oikean aivopuoliskon työnjakoa,  ja  nämä

aivopuoliskot on saatava integroitumaan laajalti.  On mielenkiintoista huomata, että tämä

motorinen ristikkäisharjoittelu avaa laajemmaltikin  aivopuoliskojen hermoyhteyksiä.  Olen

esimerkiksi käytännön kokeissa todennus useaan kertaan, kuinka ristikkäisharjoittelu on

”avannut”  myös  auditiivisia  hermoratoja.  Samaa  voidaan  olettaa  tapahtuvan  muillakin

hermoväylillä.  Siitä  on  osoituksena  esimerkiksi  johtavan  silmäisyyden  muuton

vasensilmäisestä  oikeasilmäiseksi  (yleensä  hyvät  lukijat  ovat  oikeasilmäisiä).  Heikko

hermointegraatio  taas  tuntuu  aiheuttavan  monenlaisia  oppimisen  ongelmia,  kuten

esimerkiksi lukemisen vaikeutta, matemaattista hahmottamisen ongelmaa, käytöshäiriöitä

jne. Kuntoutuksen kannalta vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteistyön parantamien on

siis oleellisen tärkeää.
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Jos lapsi oppii ryömimään eteenpäin, on se siis vain hyvä. Varmistakaa toki, että ryömintä 

on ns. ristikkäistä, eli että esim. vasen käsi vetää samalla kun oikea jalka potkaisee lasta 

eteenpäin. Lasta voi oikeasti opettaa siinä. Jos ryömintä ei lähde liikkeelle, voi ristikkäisiä 

käsi-jalkapareja liikuttaa yhtäaikaisesti lapsen ollessa selällään esim. hoitopöydällä, ja näin

hermottaa ja aktivoida ristikkäisiä hermoyhteyksiä.

Kuvassa hyvä, synkroninen, eli yhtäaikainen ristikkäiskonttaaminen.
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Lukuisten tutkittujen tapausten perusteella olemme havainneet, että on hyvin mahdollista

kehittyä motorisesti siten, että varhaisin ristikkäisliikkeiden kehitysvaihe eli ryömiminen jää

käytännössä kokonaan välistä. Monet vauvat eivät ryömi lainkaan, saattavat sätkiä vain

paikallaan ja alkavat nousta konttausasentoon ilman sen kummempaa ryömintää. Tuolloin

on toki hyvin tärkeää, että lapsi sitten konttaa riittävästi,  mielellään aina 12 kk ikäiseksi

asti.  Vanhempien  ei  pitäisi  ainakaan  tukea lapsen aikaista  kävelemistä,  sitä  ehtii  kyllä

tehdä loppuikänsä.  Emme siis  suosittele  kävelytukia,  hyppykiikkuja,  tai  muita  välineitä,

mitkä houkuttelevat lapsen pois konttaamasta.          

Oppimisvaikeuksien  kuntoutukseen  tulevista  asiakkaista  vain  harvat  ovat  ryömineet  ja

usein he ovat kontanneetkin vain hyvin lyhyen ajan. Tutkimustilanteessa nämä lapset eivät

pyydettäessä  ehkä  osaa  lainkaan  ryömiä  ristikkäisryömintää  (mahallaan  ja  rintakehä

maata viistäen). He saattavat kontata täydellisen hienosti tai sitten hieman epärytmisesti,

mutta ryömintä ei suju. Todennäköisesti lapsi ei siis ole ryöminyt myöskään vauvana. 

Toisinaan  konttaus  näyttää  hyvältä,  mutta  tarkemmin  katsottuna  se  onkin  ns.

samanpuoleista, missä saman puolen jalka ja käsi liikkuvat yhtä aikaa eteenpäin. Tuolloin

aivoissa ei  liikunnan aikaansaaman hermoaktiviteetin  tarvitse ylittää Corpus Callosumia

(suomeksi  aivokurkiainen,  joka  yhdistää  aivopuoliskot),  ja  aivopuoliskojen  integrointi

saattaa jäädä puutteelliseksi. Ryömiessään he saattavat kiemurrella maassa kuin madot,

voivat vetää itseään eteenpäin vain käsiensä avulla jalkojen raahautuessa perässä, voivat

peruuttaa käsillä työntäen tai voivat potkia eteenpäin vain jaloillaan. Ryömintä voi myös

olla  toispuoleista,  eli  hän  vetää  itseään  eteenpäin  vain  toisen  puolen  käsi-jalkaparien

avulla.  Kerran  vastaanotolla  pyytäessäni  lasta  ryömimään  mahallaan  luokseni,  lapsi

kääntyi kylkensä minua kohti ja tuli luokseni kierien rullaamalla. Ajattelin että hän ei ehkä

ymmärtänyt pyyntöäni ja toistin pyynnön ryömiä kuin sotilaat mahallaan luokseni,  sama

rullaaminen tapahtui uudelleen. Todennäköisesti lapsi oli ”ryöminyt” rullaamalla vauvana ja

teki saman nyt uudelleen, kun muuta ei osannut. Näin äitikin muisti tapahtuneen. 

Kun vanhemmilta kysytään, oliko nyt nähty ryömintä samanlaista vauva-aikana, toteavat

he usein hämmästyneinä, että kyllä tosiaan oli, mutta se oli niin tehokasta ja eteenpäin

pyrkivää, että tätä motorista poikkeamaa ei edes huomattu tai siihen ei osattu kiinnittää

sen  kummempaa  huomiota.  Yleensä  nämä  samat  lapset  ovat  läpäisseet

neuvolatarkastukset ilman mainintaa mistään poikkeavuudesta. 
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Neuvolassa  tilanteeseen  ei  ole  puututtu,  vaikka  motorinen  kehityksen  viive  tai  selvä

kehityksen poikkeama olisi havaittu helposti laittamalla vauva vain mahalleen lattialle ja

houkuteltu hänet ryömimään tai konttaamaan eteenpäin. Neuvolan henkilökunta ehkä vain

kysyy,  ryömiikö tai konttaako lapsi, ja kun vauva mene tehokkaan näköisesti eteenpäin,

ovat vanhemmat vastanneet että KYLLÄ RYÖMII tai KYLLÄ KONTTAA, vaikka tosiasiassa

motorinen  liike  on  ollut  kaikkea  muuta  kuin  ns.  hyvää  oikeaoppista  ristikkäisliikettä.

Kuiteinkin jos neuvolassa olisi testattu kyseinen ristikkäisliike ja poikkeavissa tilanteissa

”neuvottu”  vanhempia varmistamaan (tehty kotona päivittäin tarvittavia ristikkäisliikkeitä,

vaikka hoitopöydällä) ristikkäisharjoittelun oikeanlainen toteutuminen olisi ehkä tapahtunut,

ja mahdollisesti monet myöhemmät ongelmat olisivat olleet ehkä lievempiä.

Aina ristikkäisryömintä motorisena liikeratana ei  siis  lähde itsestään käyntiin.  Siksi  tätä

kehitysvaihetta tarkastellessa onkin tärkeää ja oleellista pohtia, mitkä syyt johtavat siihen,

että  vauva  ei  ala  toteuttaa  ristikkäisryömintää.  Kuten  refleksit-kappaleessa  kerrottiin,

lapsen varhaisia elinkuukausia ohjaa vahvasti varhaiset tahdosta riippumattomat heijasteet

tai  (primitiivi)refleksit.  Noin  4-6  kk:n  ikäisellä  vauvalla  tulisi  olla  kehittynyt  huippuunsa

ATNR  (Asymmetrinen  Tooninen  Niskaheijaste,  Asymetricl  Tonic  Nec  Reflex).  Tämä

varhaisheijaste (refleksi) ohjaa kehon jäsenten suoristumista pään kääntämisen suuntaan.

Tämä nähdään  helposti  selällään  makaavan  lapsen  ojentaessa  kättä  ja  jalkaa  sivulle

katseen  suuntaan  ja  toisen  puolen  käsi  ja  jalka  menevät  koukkuun  (flexion).  Sama

tapahtuu myös mahallaan maatessa. Katsoessaan esimerkiksi oikealle eteenpäin tahtovat

oikean puolen käsi- ja jalkaparit suoristua ja vasemman puolen käsi ja jalkapari koukistua.

Halutessaan saavuttaa esimerkiksi kivan lelun tai esineen edessäpäin lähtee liikunta tästä

asennosta automaattisesti ristikkäisenä, eli koukistunut jalka työntää eteenpäin ja samalla

ojentunut  toisen puolen käsi  vetää samalla,  eli  muodostuu ristikkäisliikerata.  Kun tämä

tapahtuu  rytmillisesti  vuorotellen  kummallakin  käsi-jalkaparilla,  seurauksena  on

ristikkäisryömintä.  

Jos ATNR ei ohjaa lasta tähän alkuasentoon, on ryöminnästä mahdollista kehittyä joko ns.

samanpuoleista tai lapselle kehittyy jokin edellä kuvattu muu erikoinen ryömintätyyli (esim.

vetää  vain  käsillään  jne.).  Kertauksena  todettakoon  vielä,  että  jos

refleksimuuntumisprosessi ei lähde alusta alkaen kunnolla käyntiin,  on mahdollista, että

myöhemmätkään  varhaisrefleksit  eivät  kehity  riittävästi  tai  eivät  pääse  vaikuttamaan

häiriintymättä,  ja  tässä tapauksessa nimenomaan ATNR:n vähäinen  vaikutus  tai  puute

estää ryöminnän kehityksen, 
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Miksi  ATNR  ei  sitten  ole  vaikuttanut  riittävästi  esimerkiksi  käynnistääkseen  kunnolla

ryöminnän? ATNR-refleksin edellinen refleksi on MORO, joka saattaa olla läpikäymätön,

puutteellisesti  toteutunut  ja  vaimentumaton.  Tämä  liian  pitkään  vaikuttava  MORO  siis

saattaa jollakin tavalla estää ATNR:n kehittymisen huippuunsa. Kokemuksesta tiedämme,

että tuolloin myös kääntymisen refleksit saattavat olla heikosti kehittyneitä, joilla on myös

merkityksensä  ryömimisen  fysiologisessa  toteutuksessa.  Näin  ryöminnän  puuttuminen

useissa tapauksissa on indikaatio  tätä kehitysvaihetta  varhaisempien primitiivirefleksien

kehittymättömyydestä.  Ja  sitten  tämä ryömimisen  ja  konttaamisen vähäisyys  voi  estää

aivoja integroitumasta kunnolla.

Vielä  kertauksen  vuoksi  luettelen  muutamia  havaintojamme  niistä  erityispiirteistä  ja

vaikeuksista, joita havaitaan varhaisheijasteiden (primitiivirefleksien) yhteydessä. 

Näillä lapsilla voi silloin olla mm. seuraavia Moro:n tunnusmerkkejä:

Vauvana:

 Arkuutta, poikkeuksellisen kosketusherkkä

 Jäykkä, ei kääntyile hoitopöydällä

 Uudet tilanteet ja paikat poikkeuksellisen vaikeita

 Muutenkin  hyvin  herkkä,  morottaa (kädet  aukeavat  sivuille,  on  jännittynyt)  vielä

kaikille voimakkaille aistiärsykkeille (mm. ääni, tasapainoärsyke, visuaalinen yllätys

jne). Yli 3 kk ikäisellä koliikki-itkua (voi yhtenä olla taustasyynä).

 Leikki-ikäinen lapsi:

 Muutostilanteiden arkuutta tai pelokkuutta

 Arka ja varovainen

 Erityisen  herkkä  arvostelulle,  vaikea  esim.  pitää  esitelmää  tai  esiintyä  luokan

edessä

 Fobioita ja pelokkuutta

 Erityisen herkkä luonne
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 Aistiyliherkkyyksiä (tunto, valo, haju/maku, kuulo, tasapaino)

 Syrjään vetäytyvä

Lapsilla, joilla on kehittymätön ATNR vauvana:

 Ei kääntyile vauvana

 Kehittymätön lateraliteetti (puoleisuus)

 Visiomotorisia ongelmia

 Suuntavaiston ongelmia

 Auditiivisia ongelmia

 Kirjoittamisen ongelmia, puristava kynäote, huono käsiala, hidas kirjoittaja

 Lukivaikeutta

 Monimutkaisten asioiden prosessointiongelmia

Kun luetaan yllä mainittua ATNR:n seurausten listaa, niin moni niistä erityispiirteistä voisi

yhtä hyvin olla nimeltään ”ristikkäisharjoittelun puuttumisesta johtuvia erityispiirteitä”.  Näin

saadaan jonkinlainen teoreettinen malli ristikkäisharjoittelun puuttumiseen johtavista syistä

ns. terveillä lapsilla. 

Seuraavassa esitän muistin virkistämiseksi vielä yksinkertaistetun kehityksen kulun kaava:

Varhainen vaihe, eli sikiörefleksi TLR, joka pitää lapsen sikiöasennossa, MORO-refleksi

(vauvan  pelästysrefleksi),  imemisrefleksi,  hakemisrefleksi,  käsi-suu-refleksi  ovat

hengissäpitämisen,  aistiärsykkeiden havainnoinnin  ja  aistikanavien nopean kehittymisen

refleksejä,  jota  seuraa  hermointegraation  vaihe,  eli  ATNR  epäsymmetrisine

ojennusreaktioineen,  josta  seuraa  kehon  luonnollisten  kääntymisen  refleksien  (ns.

jälkirefleksien) kehittyminen, ja ATNR johtaa lapsen ns. ristikkäisryömintään. STNR nostaa

lapsen lopulta ns. kissaistuntaan ja kontalleen n. 9 kk:n ikäisenä,  josta sitten jatketaan

heijauksen  kautta konttaamaan n.  vuoden ikään asti.  On ilmeistä,  että kehityksellisesti
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edellisten  primitiivirefleksien  vaimentumisen  jälkeen  riittävän  pitkä,  eli  normaaliaikainen

ristikkäiskonttaaminen vaimentaa sitten STNR-refleksiä. 

Jos  lapsella  on aivovaurio,  kehitysvamma tai  muu neurologinen  poikkeama,  havaitaan

heillä  nämä  samat  primitiiviheijasteet,  mutta  vain  huomattavasti  vahvempina  (ns.

patoloogisina löydöksinä) kuin ns. terveillä normaalilapsilla. Heillä nähdään samanlainen

kehityksen  viivästymä  tai  poikkeama  kuin  yllä  esitetty  normaalikehityksen  poikkeama,

mutta huomattavasti selkeämmin havaittavana, vahvempana ja vaikeampana. Taustalla on

kuitenkin sama ilmiö: jos aivojen kortikaalinen järjestelmä (tahdonalainen kuorikerros) ei

kehity  alle  1  vuoden  ikäisenä  ohjaamaan  kehon  liikkeitä  ja  motoriikkaa,  ohjaavat

primitiivirefleksit ja heijasteet lihaksistoa.  Tuolloin tahdonalainen liikkuminen on vaikeaa ja

erittäin häiriintynyttä tämän primitiivisen ja epätarkoituksenmukaisen ohjauksen vuoksi. 

Kuinka  silmien  ja  korvien  samanpuoleisista  hermoyhteyksistä  voi

kehittyä ristikkäisiä yhteyksiä vahvempia? 

(eli visuaalisen ja auditiivisen hermotuksen homolateraalinen kehitys) 

Visuaalisessa  sekä  auditiivisessa  järjestelmässä  pääasiallinen  hermotus  kulkee

ristikkäiselle aivopuoliskolle, mutta osa hermoyhteyksistä ohjautuu myös samalle puolelle,

missä ääreishermot (silmät ja korvat) sijaitsevat.
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 Kuva:  kuuloradaston  hermotus  (lähde  Koskiniemi  Marjaleena-Donner  Märta,  Lapsen

neurologinen tutkiminen, 1987)

Kuulohermoston ristikkäishermotus (contralateraalinen)  on huomattavasti  ”paksumpi”  tai

monisäikeinen  ja  kykenee  kuljettamaan  selvästi  enemmän  hermotietoa  kuin  samalle

puolelle  menevä  ns.  samanpuoleinen  hermoyhteys  (ipslateraalinen).  Visuaalisessa

hermostossa  näkökentät  risteytyvät  sekä  vastakkaisille  että  samanpuoleisille

aivopuoliskoille  kummassakin  silmässä.  Vasen  näkökenttä  risteytyy  oikealle  ja  oikea

näkökenttä vasemmalle aivopuoliskolle. 

Varhaisrefleksien epänormaali  kehitys tai  kehittymättömyys juuri  0-6 kk:n iässä saattaa

aiheuttaa kuitenkin tilanteen, missä lapsi ei aloita ryömintää ja/tai ristikkäiskonttaamista, tai

se toteutuu liian lyhyenä harjoitteluaikana tai epätyydyttävästi esimerkiksi samanpuoleisina

liikkeinä  ristikkäisyyden  sijasta,  mistä  saattaa  seurata,  että  ristikkäishermotukset  eivät

myöskään aktivoidu kunnolla. Tuolloin vasenta ja oikeaa aivolohkoa yhdistävä hermosilta,

aivokurkiainen (Corpus Callosum) ei aktivoidu näiltä motorisilta hermotuksiltaan riittävästi,

ja on riski, että myös muuta hermotusta (esim. auditiivinen ja visuaalinen) jää yhdistämättä

riittävästi  ristikkäiselle  aivopuoliskolle.  Koska  aivoissa  on  valmiina  samanpuoleinen

hermoyhteys sekä auditiivisessa järjestelmässä kummallakin korvalla että silmissä, tämä

ns. samanpuoleinen hermotus saattaakin näissä tapauksissa kehittyä hallitsevaksi. 
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Oikeassa  silmässä  on  havaittu  olevan  myös  oikean  näkökentän  yhteys  oikealle

visuaaliselle  aivokuorelle.  Jos  aivopuoliskot  eivät  ole  integroituneet  riittävästi,  tämän

oikean  silmän  samanpuoleisen  hermotuksen  ansiosta  oikean  aivopuoliskon

visiospatiaalinen  järjestelmä  saan  kuitenkin  koko  näkökentän  käyttöönsä.  Vasen

aivopuolisko  sitä  vastoin  toimii  vain  vasemman  silmän  oikean  näkökentän  tehokkaan

näkemisen  varassa,  joka  saattaa  selittää  vähän  ryömineillä  ja  kontanneilla  lukemisen

yhteydessä ilmenevänä käänteislukemisena, eli lukeminen tapahtuu lopusta alkuun päin,

sanoja  ja  kirjaimia  vaihtuu  päinvastaisiksi  jne.  Vastaavasti  vasen  silmä  ja  vasemman

aivopuoliskon  yksityiskohtien  analyysin  alueet  koettavat  selvitä  lukemisesta  ja  välittää

hermotietoa vasemman aivopuoliskon kielellisille alueille (vasen Wernicke). Lukeminen on

tavaavaa ja hidasta, ei koko sanahahmoa havainnoivaa nopeaa lukemista (joka olisi siis

enemmän oikean visuaalisen aivopuoliskon työtä,  josta visuaalisen tiedon tulisi  välittyä

nopeasti  ristikkäishermotuksen  kautta  vasemmalle  assosiaatioalueille  ja  lopulta

vasemmalle Wernickelle).

Tämä  tapahtumaketju  saattaa  selittää  joissakin  tapauksissa  vasensilmäisyyden  ja/tai

vasenkorvaisuuden,  jotka  periaatteessa  suorittavat  näkemisen  ja  kuulemisen

hahmottamisen työn, mutta hyvin toimivaa ristikkäishermotusta heikommin tuloksin. Tähän

kehitykseen liittyy usein oppimisen, keskittymisen ja hahmottamisen ongelmia.

Käytännönelämässä  tämä  havaitaan  siten,  että  ns.  normaalisti  lukevilla  ihmisillä  oikea

silmä on yleensä johtava, mutta lukemisen vaikeudesta ja/tai keskittymisen vaikeuksista

kärsivillä vasen silmä (ja/tai korvan) onkin usein johtava. Syy siihen voi siis olla se, että

edellä  esitetyn  selitysmallin  mukaan  samanpuoleinen  hermoyhteys  on  kehittynyt

ristikkäisyhteyksiä vahvemmaksi, jolloin tämä samanpuoleinen vasen suora hermoyhteys

aktivoituu (visuaalisen aivokuoren kautta) kielellisille aivoalueille (Wernicke), joka sijaitsee

yleensä juuri vasemmassa aivolohkossa.

Sama koskee auditiivista kuuloradastoa, jossa vasen korva oikean sijasta saattaa johtaa

kielellistä kuulotietoa suoraan vasemman aivolohkon kuulokeskuksen kautta Wernicken

alueelle.  Näin  vasensilmäisyys  ja/tai  -korvaisuus  on  tässä  hermostollisessa

organisaatiossa kehittynyt antamaan parhaan lopputuloksen. Kuitenkin tämä ”paras” usein

on  lopputulokseltaan  kuitenkin  selvästi  normaalia  ”ristikkäiskytkentää”  huonompi.  Näin

havaittavat  aivojen  integroinnin  ongelmat  voivat  johtua  varhaisemmassa  kehityksessä

epätäydellisesti  tapahtuneesta  refleksimuuntumisprosessista.  Tästä  ilmenevät  ongelmat
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kulminoituvat  motoriseen,  visiospatiaaliseen  ja  auditiiviseen  järjestelmään  aiheuttaen

erityyppisiä motorisia, oppimisen ja hahmottamisen ongelmia.

Lukemisen ja kirjoittamisen, hahmottamisen, visiomotoristen sekä auditiivisten ongelmien

korjaus vaatii siis ongelman syihin puuttumista. Näillä potilailla havaitaan usein varhaisten

refleksien  ja  heijasteiden puutteellista  kehitystä,  ja  kokemuksemme mukaan varhaisten

refleksisen hoitaminen on tärkeä osa näiden potilaiden kokonaiskuntoutusta, jonka jälkeen

esimerkiksi auditiivinen ja/tai visiomotorinen harjoittelu on vaikuttavaa ja joka voi hoitaa

edellä mainittuja oppimisen, keskittymisen ja/tai hahmottamisen ongelmia. 

Tätä  teoreettista  pohdintaa  tukevat  useat  käytännön  havainnot.  Käytännön  kliinisessä

terapiatyössä  terapeutit  ovat  raportoineet  jopa  silmäisyyden  vaihtuneen  kuntoutuksen

yhteydessä  vasemmalta  oikealle  ilman,  että  silmien  puoleisuuteen  olisi  kohdistunut

minkäänlaisia  erillisiä  harjoituksia.  Toisaalta  on  tilanteita,  joissa  silmien  puoleisuus  ei

vaihdu,  joten  oletettavasti  se  tilanne  antaa  visuaalisessa  järjestelmässä  kyseisessä

tilanteessa yhä paremman lopputuloksen. 

Auditiivisen  samanpuolueisen  hermotuksen vahvempi  aktivoituminen  ristikkäisen sijasta

saattaa  selittää  esimerkiksi  äänen  suuntakuulon  ongelmaa,  joka  havaitaan  usealla

hahmotushäiriöisellä.  Perinteisesti  ongelma  voidaan  sanoa  johtuvan  syvempien

aivoalueiden  kehittymättömyydestä  tai  aivorungon  ongelmista.  Varhaiset  auditiivisen

radaston  toisiinsa  yhteydessä  olevat  tumakkeet  sijaitsevat  aivorungon  alueella,  joiden

yhteydet  ovat  juuri  suuntakuulon havaitsemisen kannalta tärkeitä,  ja samanpuoleisessa

hermotiedon  välityksessä  tämä  yhteys  menettää  ehkä  merkitystään  suuntakuulon

ilmaisemisessa. Kuntoutuksessa puututaan sekä refleksijärjestelmän kehittymättömyyteen,

että  auditiivisiin  ongelmiin  terapeuttisin  menetelmin  (auditiivinen  harjoittelu  =  kuulon

terapeuttinen aktivoiminen äänimateriaalin avulla), jolloin suuntakuulon ongelmat yleensä

paranevat.  Lopputuloksena  kuulonerottelukyky  ja  kuullun  tai  luetun  tekstin  sisällön

ymmärtäminen ja muistaminen parantuvat. 

Aisteja, kuten kuuloa voi siis harjaannuttaa, kuten yllä juuri todettiin, ja niinhän on tehty

aina, kun vaikka kuunnellaan musiikkia, juostaan, pyöräillään tai tehdään jotakin aisteja

aktivoivaa peliä tai leikkiä. Herää vain kysymys, miksi se ei ole sitten auttanut oppimisen

vaikeuksista kärsivää lasta? Tarvitaanko leikkimiseenkin nyt jonkinlainen terapeutti, että se

auttaisi tai muuttuisi ”terapeuttiseksi”? Hyvä kysymys. 
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Me olemme stimuloineet aistikanavia n. 20 vuoden ajan, ja kysymykseen miksi liikunta ei

auta voi vastata kahdella tavalla. Ensiksi voi todeta, että kyllä se yleensä auttaa, hieman

yksilön  lähtötasosta  riippuen.  Liikunnalliset  lapset  pärjäävät  yleensä  passiivisia  lapsia

paremmin  koulussa.  Mutta  kunkin  yksilön  liikunta,  pelaaminen  tai  leikkiminen,

kommunikoiminen  tai  ajatusprosessointi  käyttää  hyväkseen  sitä  hermostollista

organisaatiota,  mikä  yksilölle  on  organisoitunut  varhaislapsuudessa.  Jos  taustalla  on

joillakin osa-alueilla kehityksen ongelmia, jota ei sen kummemmin edes diagnosoida, voi

se  häiritä  oppimista  ja/tai  keskittymistä.  Nämä  samat  kehityksen  ongelmat  tai  viiveet

aiheuttavat  lapsissa myös motorista epävarmuutta,  jolloin  juuri  nämä lapset  eivät  nauti

liikkumisesta,  ja  jäävät  siksi  pois  sinänsä  tärkeästä  ja  kehittävästä  liikunnasta.

Ongelmallisissa  tapauksissa  liikunta  tai  leikkiminen  ei  enää  tunnu  antavan  tarpeeksi

tarkoin  kohdistuvaa  harjoittelua  aistikanaville,  jotta  ne  todella  muuttuisivat  selvästi

paremmiksi. Vielä vähemmän leikkimisellä tai normaaliliikunnalla on mahdollista vaikuttaa

varhaiseen keskeneräiseksi jääneeseen primitiivisten refleksien muutosprosessiin. 

Lähteitä:

1.  A new Start for the Child with Reading Problems, A manual for Parents, Carl h.  Delacato, 1977

David McKay Company, Inc. New York, 
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Tasapainoaistin toiminta ja vaikutukset oppimiseen

Ruotsissa  havaittiin  joskus  -60  luvulla,  että  säännöllinen  trampoliinihyppely  auttoi

parantamaan  lasten  oppimistuloksia.  Pikkuhiljaa  kouluihin  hankittiin  trampoliineja,  joita

myös käytettiin säännöllisesti.  Tasapainoaistin harjaantuminen trampoliinin säännöllisellä

käytöllä oli selkeästi parantanut lasten oppimistuloksia. Tästä innostuneena Suomessakin

hankittiin  kouluihin  trampoliineja,  mutta Suomessa niitä  ei  saanut  käyttää.  Itse muistan

kouluajoiltani -60 ja -70 luvuilta, että kouluissa oli kyllä trampoliinit,  mutta ne olivat aina

tiukasti  lukkojen  takana,  nehän  ovat  vaarallisia  lapsille.  Näiden  hankinnan  syy  oli  siis

hämärtynyt opettajille silloin. 

Tasapainon hallinta perustuu usean aistin yhteistoimintaan: kuulojärjestelmän yhteydessä

olevan tasapainoelimen, näköaistin, lihas- ja niveltunnon sekä tuntoaistin yhteistoimintaan.

Jos halutaan varmistaa hyvä tasapainon hallinta, on varmistettava jokaisen osavaikuttajan

toiminnan mahdollisimman hyvä taso.

Korvan yhteydessä sijaitsevan tasapainoelimen toiminta perustuu liikkeen havaitsemiseen

ja painovoiman avulla tapahtuvaan asennon määrittämiseen. Tasapainoelimessä on ns.

kaarikäytävä-  järjestelmä,  joka  havainnoi  kiihtyvyyttä  ja  hidastuvuutta  kolmen  toisiaan

vastaan kohtisuorassa olevan kaarikäytävän avulla. Yksi kaarikäytävä havainnoi eteen –

taakse  ja  ylös  -  alas  liikettä,  yksi  sivusuunnassa  tapahtuvaa  liikettä  ja  yksi  horisontin

tasolla  tapahtuvaa  liikettä.  Ihmisen  liikkuessa  jononkin  suuntaan,  liikkuu  neste  näiden

kaarikäytävien sisällä aiheuttaen paineen tuntoreseptorille (ampulla), jolloin liikkeen tila ja

suunta ilmenevät. Nämä tunnistavat kiihtyvyyttä ja hidastuvuutta ja liikkeen suuntaa.

Näiden  lisäksi  ovat  alueet,  joka  havainnoivat  pään  asentoa  painovoiman  suhteen

(vetovoima  maan  keskipistettä  kohti).  Ne  ovat  kaksi  endolymfa-nesteen  täyttämää

pussimaista pullistumaa (Utriculus=soikea rakkula ja Sacculus=pyöreä rakkula), joissa on

sisällä pieniä kalkkikiteitä (otoliittejä). Nämä eroavat toiminnallisesti toisistaan siten, että

sacculus-alueen otoliitit reagoivat painovoimansuunteiseen liikkeeseen ja utriculus-alueen

otoliitit  reagoivat  pään  kallistuksiin  (Leikas–Vänttinen,  fysioterapia-alan  opinnäytetyö:

Hyvänlaatuinen  asentohuimaus  ja  sen  esiintyvyys  lapsilla,  joilla  on  havaintomotorisia

pulmia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2008) Kun päätä kallistetaan johonkin suuntaan,

pään  asennon  muutos  aiheuttaa  painovoiman  suuntaan  kalkkikiteiden  painetta
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hyytelömäisessä  aineessa  olevia  aistinkarvasoluja  vastaan,  jolloin  aivoihin  välittyy  tieto

pään asennosta. 

Näiden  mekaanishermostollisen  järjestelmän  aiheuttamat  hermotiedot  käsitellään  sitten

aivojen  tasapainotumakkeissa  relevantiksi  aistitiedoksi  muun  aistimusjärjestelmän

(esimerkiksi silmien tarkkaa kohdistamista sekä liikkuvan objektin seuraamista varten) ja

auttamaan sekä ohjaamaan liikkeiden säätelyä.

Näköaisti viestittää tasapainojärjestelmälle tietoa horisontin tasosta, joka auttaa osaltaan

tasapainon  hallinnassa.  Jos  silmät  eivät  anna  tarkkaa  kuvaa,  karsastavat  tai  toimivat

muuten heikosti, on sillä vastaavasti myös tasapainonhallintaan häiritsevä ja heikentävä

vaikutus.  Tasapainoaisti  ohjaa  myös  silmien  lihasten  toimintaa,  jolloin  tasapainoaistin

ongelmat saattavat aiheuttaa vastaavasti silmien lihaksiston hallinnan ongelmia. 

Tuntoaisti  osallistuu  tasapainon  hallintaan  esim.  jalkapohjien  ja  niveltuntoaistin  avulla.

Tuntoaistin heikko tai yliherkkä toiminta häiritsee siten siis myös tasapinoaistia.  Jos eri

aistien  välittämä  tieto  on  ristiriitaista,  voi  syntyä  pahanolon  ja/tai  huimaavaa  tunnetta.

Esim. matkapahoinvointi tai merisairaus voi olla tästä johtuvaa. 

Tasapainoaisti  vaikuttaa  siis  monien  aistien  toimintaan  ja  on  eräällä  tavalla  motorisen

hallinnan perusedellytys. Aistit ovat kuin käärmeet kuopassa, kun yksi liikkuu, se vaikuttaa

kaikkien asentoon. Samoin on tasapainonhallinnan kanssa: jos yksi  sen osa-alueista ei

toimi kunnolla, koko järjestelmä häiriintyy, ja mitä useammalla alueella ongelmia esiintyy,

sitä  enemmän  se  näkyy  myös  motoriikassa  ja  suoriutumisessa.  Tuolloin  ihminen  on

helposti kömpelö, eikä hän pysty toimimaan motorisesti parhaalla mahdollisella tavalla, ja

silmien kohdistaminen tai liikkuvan objektin seuraaminen on usein myös vaikeaa. Voidaan

sanoa myös, että hänen neuraali stressinsä kohoaa, mitä enemmän ongelmia ilmenee.

On ehkä tarkoituksenmukaista, että juuri tasapainon hallinta tukeutuu niin moneen aistiin.

Tämä ehkä siksi, että se luo edellytyksiä ihmisen (ja eläimien) motoriikalle ja sen avulla

olemassaololle  ja  hengissä  pysymiselle.  Eläimen  on  hallittava  lihaksiaan  paetakseen

hyökkäävää  saalistajaa  tai  itse  saalistettava  ruokansa.  Jos  jokin  tasapinonhallinnan

osallistuvista  aisteista  ei  toimi  tarkoituksenmukaisesti,  jää  vielä  jäljelle  muita

tasapainoaisteja hoitamaan asiaa, ja yksiöllä on vielä jonkinlaiset selviämisen edellytykset.
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Englantilainen  psykologi  Peter  Blythe  (INPP

Chester, UK) on tutkinut paljon tasapainoaistin

vaikutusta  oppimisen  ongelmissa,  ja  hän  on

kehittänyt  aktiivisesti  harjoituksia  ongelmien

lieventämiseksi. 

Hän  kertoi  oman  koulutuksemme  yhteydessä

tapauksista, missä lapsella ei ollut syntyessään

lainkaan  tasapainoaistin  kaarikäytäviä  ja

kuitenkin  lapsi  oppi  liikkumaan  ja  toimimaan.

Niin kauan, kuin korvaavat järjestelmät auttavat

siinä, tämä onnistuu. Ongelmat pahenevat, jos

muutkin aistikanavat toimivat heikosti. 

Ranskalainen  professori  Bertholz  (Colle’ge

de Paris, kuva alla) luennoi 2007 varhaisen

kehityksen  seminaarissa  Italiassa

tasapainosta  ja  sen  poikkeamista.  Hän

totesi, että he ovat havainneet uuden ennen

tuntemattoman syndrooman, kaarikäytävien

kehityspoikkeaman,  jolloin  yhdestä  tai

useammasta  kaarikäytävästä  on  käytävä

epämuodostunut siten, että se on osin poikki, jolloin tasapainoaistikaan ei voi toimia täysin

normaalisti.

”Tasapainojärjestelmä  luo  aivoissa  kovaa  maata  vastaavan  referenssin,  mihin  monet

aivotoimintojen säätöjärjestelmät  tukeutuvat  (silmät,  asentoreaktiot…)” hän kertoi.   Hän

esitti kuvia, joissa havaittiin ihmisten koko kehon asennon viittaavan tasapaino-ongelmiin.

Jos  tapauksella  oli  toisella  kaarikäytävällä  ongelma,  seisoi  hän  kuvissa  silminnähden

vinossa.
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Tasapaino-ongelma nostaa stressiä

Jos  jokin  osa  ”tasapainoaisteista”  ei  toimi  tarkoituksenmukaisesti,  pystyvät  muut  aistit

(aivot) kompensoimaan heikompaa aistia, mutta siihen tarvitaan lisääntyvää aivotoiminnan

määrää. Tämä lisääntynyt aivotoiminnan tarve vähentää vastaavasti muualla mahdollisesti

tarvittavia neuraaleja voimavaroja, jolloin on mahdollista, että oppimis- tai keskittymiskyky

kärsii.  Lisäksi  aivotoiminnoissa  vaikuttaa  olevan  selvä  hierarkkinen  järjestelmä.

Tasapainon hallinta ”kaappaa” ensin tarvitsevansa voimavarat, ja muut toiminnot saavat

vasta  sen  jälkeen  mitä  jäljelle  jää.  Siis  jos  tasapainonhallinta  vaatii  paljon  resursseja

(veren virtaamaa, verensokereita, happea), muulle toiminnalle jää vastaavasti vähemmän.

Tämä selittää  selkeästi  tilannetta,  jossa  terapian  edetessä  ja  tasapainon  parantuessa,

keskittyminen sekä oppimiskyky yleensä vastaavasti paranevat.

Tasapaino-ongelmat voivat hidastaa kehitystä

Jos tasapaino-ongelmat ilmenevät jo varhaisessa vaiheessa, seurauksena voi olla lapsen

kehityksen  hidastuminen,  jonka  yksi  seuraus  saattaa  olla  lapsen  refleksijärjestelmän

muuntumiskehityksen  vaikeutuminen  (jossa  primitiiviset  vauva-ajan  suojarefleksit

muuntuvat vahvoiksi jälkireflekseiksi). Jos tämä muuntumiskehitys häiriintyy, sillä voi olla

laaja-alaisia negatiivisia vaikutuksia lapsen motoriikkaan sekä oppimis- ja keskittymiskyvyn

kehitykseen. 

Käytännössä pelit ja leikit eivät ehkä sujukaan yhtä hyvin kuin kavereilla, joka on tärkeää

itsetunnon  kehityksen  kannalta  joka  paikassa  ja  aina  pelaavilla  ja  kisaavilla  lapsilla.

Kömpelö lapsi on myös 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  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 or

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
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lyhytmuistille  (jonka  kesto  on  n.  1  min)  mahdollisuuksia  luetun  tiedon  esianalyysiin

(ymmärtämiseen) ja painamiseen mieleen, eli tallentamista pitkäkestoiseen muistiin.

Viitteitä tasapaino-ongelmista: 

 kömpelö

 onnettomuusaltis

 ei pidä pyöräilystä (ilma apupyöriä)

 törmäilee ovenpieliin tai muihin

 silmät harottavat (karsastavat)

 uupuu nopeasti lukiessa

 korkeiden paikkojen kammo

Tasapainoaistin harjoittelusta

Kun tunnetaan tasapainoaistin anatomia, on helppo suunnitella vaikuttavia harjoituksia. 

Harjoitukset voivat olla kaarikäytävien suuntaisia edestakaisia liikkeitä eteen – taakse, 

sivusuunnassa ja pyörähdyksiä. Ne voivat olla myös pään eri asentojen kautta 

asennontunnistamisjärjestelmää hermottavia harjoituksia. Tuntoaistin harjoittelu on osin 

myös tasapainoaistin tehostamista, samoin silmien käytön harjoittelu (ristikkäisvaikutus). 

Harjoittelu on oltava päivittäistä usean kuukauden ajan, jotta se on tehokasta ja tuloksia 

aikaansaavaa. Tosin yksikin harjoitus saa aikaan välittömän vaikutuksen, mutta jotta 

saadaan pysyvämpi tilanne, on aivoja ”opetettava” tarkempaan tasapainon hallintaan. 
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Kuuloaistin toiminta ja vaikutukset oppimiseen

Auditiivinen aisti  on ihmisen sosiaalinen aisti.  Kuulon avulla ymmärretään muita ja sen

avulla  opitaan  puhuttu  kieli.  Lisäksi  oma kuulo  kontrolloi  omaa puhetta,  joka  näin  luo

edellytyksiä  sujuvalle  omalle  kommunikoinnille.  Oppimisen  kannalta  kuulolla  on  hyvin

tärkeä  tehtävä.  Hyvä  ja  tarkasti  erotteleva  kuulo  auttaa  muistamisessa  ja  sujuvassa

lukemisessa. Vastaavasti kuulon ongelmat aiheuttavat lukemisen ja kirjoittamien ongelmia,

muistamisen  vaikeutta  sekä  sosiaalisia  ongelmia.  Nyt  paneudumme  hyvin  tarkasti

auditiivisen aistin toimintaan ja sen kuntoutukseen.

Korva  koostuu  kolmesta  erillisestä  osasta:  ulkokorvasta,  välikorvasta  ja  sisäkorvasta.

Kuulojärjestelmä sisältää edellisen lisäksi kuulohermoradat ja kuuloaivokuoren. Kielellinen

kokonaisjärjestelmä  sisältää  edellisten  lisäksi  vielä  kielellisen  prosessoinnin  aivoalueet

(Wernicken  alueet)  ja  puhemotoriikan  (Brocan  aivoalueet).  Kielelliseen

kokonaisjärjestelmään  linkittyy  vielä  vahvasti  visuaalisen  aivokuoren  assosiaatioalueet,

joiden välityksellä nähty luettu teksti muuttuu kielellisessä järjestelmässä ymmärrettäväksi

kielelliseksi tiedoksi. Ilman kuulojärjestelmää lukemaan oppiminen on vaikeaa. Jotta tämä

prosessi toimisi hyvin, on koko järjestelmän siis toimittava saumattomasti ilman katkoksia

tai puutteita. 

Ääniaallot  kulkeutuvat  korvakäytävää  pitkin  tärykalvolle  aiheuttaen  siinä  mekaanista

värähtelyä,  matalat  ääniaallot  voimakkaampia  (alhainen  taajuus)  ja  korkeat  taajuudet

tiheämpitaajuista,  mutta  mekaanisesti  heikompaa  värähtelyä.  Ulkokorvan  muoto  on  jo

itsestään akustisesti ääniaaltoja vahvistava. 

Ulkokorvan  iho  on  erityisen  herkkä  ja  se  ei  siedä  vahvaa  mekaanista  ärsytystä.  Ihon

pinnalla  oleva  ihokarvat  työntävät  ulospäin  korvassa  syntyvää  vaikkua.  Useimmissa

tapauksissa ei tarvita aktiivista puhdistamista esim. puhdistustuppoja käyttäen, jotka vain

ärsyttävät  helposti  hyvin  herkkää  korvakäytävän  ihoa.  Ärsyyntynyt  ulkokorvan  iho  on

hankala hoitaa ja hidas parantumaan.
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Välikorva  on  tärykalvon  ja  simpukan  välinen  tila,  jossa  sijaitsevat  kuuloluut  (3  kpl).

Kuuloluuketju  on  mekaaninen  vahvistinjärjestelmä,  jossa  on  myös  kuulotapahtumaa

tarvittaessa  vaimentava  suojamekanismi  viimeisessä  ja  ihmisen  pienimmässä  luussa

jalustinluussa (Stapediusluu). Jalustimeen liittyy Stapediuslihas, joka tarvittaessa jännittyy

ja  estää  liian  suuren  äänenpaineen  aiheuttaman  mekaanisen  värähtelyn  siirtymisen

seuraavaan  kuulojärjestelmän  osaan  nimeltään  simpukkaan.  Välikorva  ilmastoituu

korvatorven avulla, joka on yhteydessä nieluun. Korvatorvi on perustilassaan suljettuna,

mutta aukeaa aika-ajoin tasaamaan ulkoilman ja välikorvan ilmanpaine-eroa.

Simpukka kiertyy 2 ½ kierrosta ympäri ja on nesteen täyttämä. Kun tärykalvon värähtely

saa  kuuloluuketjun  liikkumaan,  siirtää  jalustinluun  liike  mekaanisen  liike-energian

nesteessä  tapahtuvaksi  värähtelyliikkeeksi,  joka  muuntuu  monimutkaisen

sisäkorvarakenteen  avulla  hermoimpulsseiksi,  jotka  kulkeutuvat  sitten  aivojen

kuuloaivokuorelle  (temporaalialueet).  Kuvassa  2  on  esitetty  hermotiedon  kulkureitit  ns.

kuuloradasto.  Perusperiaate on sellainen, että pääosa kuulotiedosta siirtyy (lateralisoituu)

vastakkaiselle kuuloaivokuorelle. 
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Kuuloradasto on kuitenkin toisiinsa yhteydessä varhaisten kuulotumakkeiden välityksellä,

joissa  tapahtuu  kuulotiedon  esiprosessointia  ja  todennäköisesti  äänen  suunnan

hahmottaminen.  Koska  toiselta  puolelta  tuleva  ääniaalto  saavuttaa  toisen  korvan

aikaisemmin,  kuin  toisen,  pystyvät  aivot  erottelemaan  tämän  taajuuseron  ja

määrittelemään  kuullun  äänen  suunnan.  Tämän  mekanismin  avulla  pystytään  myös

suuntaamaan  kuunneltava  puhe  esim.  vain  suoraan  edestä  ja  muu  häiritsevä

puheensorina  jätetään  huomioimatta.  Kuva:  Kuuloradasto,  (lähde:  BioMag,  Helsinki,  ja

Koskiniemi Marjaleena-Donner Märta, Lapsen neurologinen tutkiminen, 1987)

Kuulo  luo  siis  perustaa  kielelliselle  hahmottamiselle.  Kieli  on  taas  edellytys  hyvälle

vuorovaikutuskyvylle,  eli  kyvylle esittää ajatuksiaan ja ymmärtää muita. Siksi kuuloaistia

sanotaan  myös  ihmisen  sosiaaliseksi  aistiksi.  Aivoissa  kielellisen  hahmottamisen

pääsääntöiset  aivoalueet  sijaitsevat  ihmisellä  yleensä vasemmassa aivopuoliskossa ns.

Wernicken  aivoalueilla,  jota  voitaisiin  kutsua  vaikka  ajatusmoottoriksi.  Tämä  selkeästi

toispuoleinen kielellisen prosessoinnin tilanne on hyvin yleinen miehillä, mutta naisilla asia

ei  olekaan  niin  yksiselitteinen.  Naisilla  nimittäin  myös  oikean  aivopuoliskon  vastaavat

alueet osallistuvat ainakin avustavasti kielellisiin toimintoihin. Tässä on ehkä eräs selvästi

miehiä ja naisia erotteleva seikka, joka saa naiset  niin  paljon paremmiksi nimenomaan

kielellisissä asioissa ja taidoissa. 
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Wernicken  aivoalueilta  on  sitten  yhteydet  puhemotoriikan  aivoalueille  (Broca),  joka

sijaitsee samalla puolella aivoja otsalohkossa. Miehillä aktiivinen puhemotoriikan alue on

siis  pääsääntöisesti  vasemmalla  ja  naisilla  tuntuu  ns.  vara  Broca  aktivoituvan  myös

oikealla puolella aivoja. Tämä seikka tukee myös naisten oikean aivopuoliskon kielellisen

prosessoinnin olemassaoloa. 

Kuulon kehitys ja sen ongelmat

Noin  4  ½  kuukautinen  ikäisen  sikiön  kuulojärjestelmä  on  jo  valmis  kuuntelemaan

ympäristönsä  ääniä.  Lapsen  ollessa  lapsivedessä  hänen  välikorvansakin  ovat  nesteen

täyteiset, hänen kuulonsa ei kuule samoin, kuin ihminen normaalisti kuulee. Ympäristön

äänet kulkeutuvat vatsanpeitteiden ja lapsiveden läpi A. Tomatiksen mukaan siten, että

lapsi kuulee ulkomaailmasta pääsääntöisesti korkeampia taajuuksia. 

Lapsen syntyessä kestää joitakin päiviä tai joskus jopa viikon, kunnes lapsen välikorva

tyhjenee nesteestä. Tuolloin vastasyntyneellä lapsella alkaa uusi erilainen äänimaailman

hahmottamisen harjoittelu.  Osa äänistä on tuttuja mutta monet äänet  sointuvat  uudella

tavalla.  A. Tomatiksen mukaan vastasyntyneen lapsen kuulo kehittyy ensin 300 – 800 Hz

alueille joista se harjaantumisen myötä laajenee muille taajuusalueille (viite 1, sivu 132).

Tutuin  ääni  on  oman  äidin  ääni,  jonka  lapsi  tunnistaa  ensimmäisenä.  Jos  kuulo  saa

kehittyä  ja  toimia  häiriöittä  luo  se  hyvät  olosuhteet  kielelliselle  kehitykselle,  joka  on

edellytys hyvälle oppimiskyvylle. (viite 1, sivut 131-132)

Kuulon  ongelmat  voidaan  jakaa  synnynnäisiin,  rakenteellisiin  poikkeamiin  tai

epämuodostumiin  ja  kehityksellisiin  ongelmiin  sekä  toistuvien  tulehdussairauksien

aiheuttamiin  kuulon  erottelukyvyn  heikkenemisen  ongelmiin.  Selkein  syy  kuulon

hahmottamisen varhaisiin ongelmiin mutta ei välttämättä helpoin havaita on tilanne, missä

pieni lapsi ei kuule kunnolla elimellisen vian tai korvan kuuloradaston puutteen takia. Kun

ongelma havaitaan,  on diagnoosi  selkeä ja  syy  ongelmaan ainakin  tiedetään varmasti.

Viasta  ja  puutteesta  riippuen  korvatautien  erikoislääkärit  voivat  hoitaa  asiaa.  Syyt

kuulovammoihin voivat olla todella moninaiset. 
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Eräs tapa jaotella kuulovammojen syitä on:

 perinnölliset kuulovammat

 sikiöaikana syntyvät (prenataaliset) kuulovammat

 äidin sairastamien tautien lapselle aiheuttamat kuulovammat (esim. vihurirokko,

syfilis, herpes, HIV, cmv, sytomegalovirus, toksoplasma)

 äidin  käyttämien  lääkeaineiden  lapselle  aiheuttamat  kuulovammat  (esim.

gentamycin, vancomycin, furosemidi, talidomidi)

 syntymähetken (perinataaliset) aiheuttamat kuulovammat

 hapen puute (asfyksia)

 hyperbilirubinemia

 keskosuus

 syntymävammat

 syntymän jälkeiset (postnataaliset) kuulovammat 

Monet sairaudet, kuten esim. aivokalvontulehdus, korvatulehdukset, liimakorva, krooninen

välikorvatulehdus sekä rokot, kuten sikotauti, tuhkarokko, tulirokko voivat jättää jälkeensä

kuulon  huonontumista  tai  vammautumista.  Myös  onnettomuudet  voivat  aiheuttaa

kuulovaurioita, esim. kuuloluuketjun katkoksen.

Vammaiset: Kuulovammoja esiintyy yleisesti monivammaisilla lapsilla, kuten CP, autismi,

kehitysvammat jne.

Edellisen listan perusteella tuntuu suorastaan ihmeeltä, että lapsi välttyy kuulovammasta.

Kuitenkin suurin osa syntyvistä lapsista on normaaleja kuulonsa suhteen. Ehkä yleisin ja

myös salakavalin tämän listan kuulo-ongelmia aiheuttava seikka on korvatulehdukset ja

niihin  liittyvät  kuulon  erottelukyvyn  ongelmat.  Yleinen  ja  toisilla  useinkin  toistuva

korvatulehdus  voi  ajoittua  varhaisille  lapsuusvuosille,  jolloin  kielellinen  kehitys  on

kiivaimmillaan. Monet kliiniset tutkimustuloksemme viittaavat selkeästi siihen, että monilla

lapsilla  myöhemmät  auditiiviset  erottelukyvyn  ongelmat  tuntuvat  korreloivan  tiheästi

toistuviin korvatulehduksiin varhaisella lapsuusajalla.
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Korvatulehduksen eteneminen
Mitä  korvassa  sitten  tapahtuu  korvatulehduksen  aikana,  mikä  heikentää  kuuloa?

Korvatulehdus  saattaa  saada  alkusoittonsa  esim.  nielun  alueen  tulehduksesta,  joka

turvottaa limakalvoja  siinä  määrin,  että nielusta  välikorvaan  johtava  korvatorvi  ei  pysty

ilmastoimaan  välikorvaa.  Välikorva  on  myös  oiva  pesimispaikka  monille  bakteereille,

varsinkin  jos  se  ei  ilmastoidu  kunnolla.  Vähitellen  välikorvaan  muodostuu  alipainetta

välikorvan ihon imiessä hapen pois sieltä ja tilalle tulee alipaineen imemää kudosnestettä.

Kun  alipaine  ”imee”  tärykalvon  kireäksi,  ei  se  luonnollisestikaan  pysty  värähtelemään

herkästi  ääniaaltojen  mukaan,  ja  kuuloluut  eivät  voi  välittää  äänienergiaa  sisäkorvan

simpukalle  (muodostuu  ns.  johtotyyppinen  kuulo-ongelma).  Lapsi  ei  kuule  tulehduksen

aikana kunnolla nimenomaan korkeampia äänen taajuuksia, joilla kuitenkin on suuri osa

muutenkin vaikeasti havaittavia hyvin lyhyen keston omaavia konsonantteja. 

Jos tulehdus havaitaan nopeasti ja hoidetaan asiallisesti, ei ongelma pääse vaikuttamaan

pitkäänkään.  Jos  tulehdukset  ovat  peräkkäisiä  usein  toistuvia  tai  pahimmassa

tapauksessa piileviä, voi lapsen varhaiset tärkeät kuulonhahmottamisen oppivuodet jäädä

puutteellisiksi.  Hoitamattomista  tai  erityisen  pahoista  korvatulehduksista  saattaa  sitten

muodostua ns. liimakorva, jolloin koko välikorva täyttyy liimamaisella limalla estäen lähes

täydellisesti  tärykalvon  ja  kuuloluuketjun  toiminnan.  Lisäksi  hoitamattomista

korvatulehduksista  saattaa  jäädä  kiinnikkeitä  kuuloluihin,  jotka  estävät  niiden  vapaan

toiminnan. Tärykalvot saattavat revetä kovan alipaineen takia itsestään, jolloin siitä jäävät

arvet  voivat  myös  heikentää  tärykalvon  värähdysominaisuuksia.  Myös  lääkäri  saattaa

puhkaista tärykalvon, mutta silloin puhkaisu tehdään sellaiseen tärykalvon osaan, missä

sen  arpikudos  aiheuttaa  vähiten  haittaa.  Arpikudoksen  vaikutuksista  tärykalvon

värähdysherkkyys  kuitenkin  heikkenee,  joka  haittaa  kuulemista,  varsinkin  korkeilla

taajuuksilla.  

Vastasyntyneen lapsen välikorvan ilmastoitumisväylät  eivät  ole  vielä  täysin  kehittyneet,

mutta  tässäkin  esiintyy  yksilöllisiä  eroja.  Tästä  johtuen  toisilla  vauvoilla

välikorvatulehdukset ovat yleisempiä kuin toisilla. Jos tulehdukset ovat toistuvia, perussyy

korvatorven  heikkoon  toimintaan  (ei  siis  ilmastoi  välikorvaa)  tulee  kuitenkin  selvittää.

Joskus  toistuvat  tulehdukset  johtavat  esimerkiksi  nielun  alueen  operointeihin  (kita-  ja

nielurisaleikkaus esim.). Monet allergiat tai vaikkapa salakavalat homealtistukset saattavat

pitää yllä jatkuvaa limakalvoturvotusta aiheuttaen sivuoireena esim. juuri korvien heikkoa

ilmastoitumista.  Jos  korvatulehdukset  ovat  toistuvia,  asennetaan  tärykalvon  läpi
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keinotekoinen  ilmastointiventtiili  (pieni  silikoniputki),  joka  huolehtii  välikorvan

ilmastoinnista.

Korvatulehduskierteet  voivat  hidastaa  merkittävästi  juuri  kuulon  vaimentumisen  kautta

kielen kehitystä. Mitä aikaisemmin korvatulehduskierteet alkavat, sitä pahempi tilanne on

kielen  kehityksen  kannalta.  Pahin  tilanne  on  piilossa  oleva  ja/tai  vain  vähän  oireileva

korvatulehdus tai esim. jostain syystä ahtautuneet korvakäytävät, jotka eivät anna muuta

viitettä itsestään, kuin, että ainoastaan kielen kehitys hidastuu. Tuolloin voi aikaa kulua

kauankin,  ennen  kuin  kielen  kehityksen  hidastumisen  syy  löytyy.  Siksi  alkavatkin

korvatulehduskierteet  on  hoidettava  mielestäni  nopeasti  ja  tehokkaasti  ja  mieluummin

mekaanisella ilmastoinnilla (putkituksella) kuin pitkittyneillä ja toistuvilla antibioottikuureilla. 

Tästä käytännönesimerkkinä pieni  3 kk:n ikäinen pieni poikavauva,  jonka vanhemmalla

sisarella  oli  ollut  aikaisemmin jo korvakierre ja jonka korvat putkitettiin  6 kk:n ikäisenä.

Korvalääkäri  totesi  poikavauvan  korvakierteen  todennäköisesti  vastaavaksi,  kuin

sisarellaan  oli  ollut.  Lääkäri  päätti  asentaa  pojan  tärykalvoihin  jo  3  kk:n  ikäisenä

ilmastointiputket. Sen seurauksena sairaalasta kotiin mennessä poika alkoi heti jokeltaa,

ensimmäistä kertaa elämässään.  Siis  pojan ”puheen kehitys”  sai  kuulon normalisoinnin

jälkeen sen tarvitseman ns. auditiivisen oman kontrollin, joka tarkoittaa kuulon kontrollia

omasta  puheesta,  tässä  tapauksessa  siis  jokeltelusta,  joka  on  vauvan  ensimmäistä

”puhetta”!  Putkitus  uusittiin  muutaman  kerran  pojan  vauva-aikana,  ja  hänen

kuulokehityksensä oli normaali. Myös myöhemmät oppimistulokset ovat olleet normaaleja,

poika valmistui aikanaan ylioppilaaksi ja valmistui kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden

maisteriksi. Olen varma siitä, että pieni vihreä silikoniputki varmisti tämä pojan normaalin

koulunkäynnin ja menestyksen opinnoissaan!

Seuraavassa  kaksi  esimerkkitapausta.  Toinen  esimerkki  on  teini-ikäisen  pojan

kuulututkimuksen  tulos,  mikä  on  varsin  tyypillinen  lapselle,  jolla  on  ollut  vauva-aikana

korvatulehduskierre. 
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 Laskevan  kuulokäyrän  lisäksi  hänellä  havaitaan  kuulonerottelua  heikentävää

vasenkorvaisuutta  (20dB ja  Tr  testit,  joissa  X tarkoittaa  vasemman korvan  johtavuutta

testatulla  taajuudella  ja  äänenvoimakkuudella).  Tämä  kahden  ongelman  (laskeva

kuulokäyrä ja usean taajuuden vasenkorvaisuus) yhteisvaikutuksen tilanne on usein hyvin

ongelmallinen, aiheuttaen helposti mm. luki- ja kirjoitusvaikeutta.

Seuraava  esimerkki  korvatulehdusten  vaikutuksesta  on  13  vuotiaan  pojan

kuulotutkimustulos  alla.  Hän  kärsi  jatkuvista  välikorvatulehduksista  3kk  –  2  elinvuoden

aikana,  ja  13-vuotiaanna  hänen  tullessaan  oppimisvaikeuksien  vuoksi  kuntoutukseen

hänellä havaittiin kuulonerottelun kannalta epäedullinen ns. laskeva kuulokäyrä.   Tässä

tapauksessa kuulo oli onneksi varsin tasapainoinen, ei siis epäedullista vasenkorvaisuutta.
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                           Kuva: Poika 13-vuotta, useita korvatulehduksia  3kk – 2-vuotiaana

Nämä kaksi esimerkkiä ovat hyvin tyypillisiä korvatulehduslasten kuulolöydöksiä, ja nämä

ns. laskevat kuulokäyrät aiheuttavat usein mm.

 korkeilla  taajuuksilla  esiintyvien  ajallisestikin  vokaaleita  lyhempien

konsonanttien, esimerkiksi ”k”; ”t”; ”s”-äänteiden kuulemisen hankaluutta. Tästä

seuraa  helposti  esim.  kirjoittaessa  kaksoiskonsonanttien  oikeinkirjoituksen

vaikeutta. 

 klassista lukivaikeutta

 kuulonerottelukyvyn  heikkenemistä  =>  joutuu  keskittymään  paljon

kuuntelemiseen => väsyy helposti

 keskittymisen vaikeutta

Aika-ajoin  keskustellaan  korvatulehdusten  ennaltaehkäisyn  mielekkyydestä  esimerkiksi

rokotusohjelmilla. On esitetty, että se maksaa liian paljon hyötyihin nähden. Me näemme

näiden korvatulehdusten seuraukset, ja väestössä on kymmeniä tuhansia ihmisiä, joiden

koko tulevaisuus (oppimiskyky,  opiskelu ja  ammatillinen suoriutuminen) on heikentynyt.
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Kansantalous kärsiin tästä johtuen myös merkittävästi (viite: Nils Willberg laski v. 2003).

Opetushallitus  raportoi  2014  yhteiskunnallisiksi  kokonaiskuluiksi  muodostuvan  jopa  1,2

milj. Euroa/syrjäytynyt yksilö).

Auditiivinen dysleksia

Edellä  käsiteltiin  muutamia  kuulon  ongelmia,  jotka  saattavat  aiheuttaa  kuulon

erottelukyvyn ongelmia. Tuolloin ei ole mitenkään odottamatonta, että yksilölle voi kehittyä

ns. auditiivinen dysleksia (kuulon ongelmista johtuva lukihäiriö, oppimishäiriö) tai dysfasia

(puhe tai äänihäiriö). 

Milloin  kuulo  on  ongelmallinen?  Jos  kuulo  on  lääkärin,  kuulotutkijan  tai

kouluterveydenhoitajan testin mukaan ns. normaalitasoinen, eli kuulee 20 dB raja-arvoa

paremmin,  ei  edes osata epäillä,  että kuulo olisi  jollakin  tavoin mukana tässä puheen,

kielenkäytön  tai  mekaanisen  lukemisen  ongelmassa.  Näissä  tapauksissa  huolellinen

taustahaastattelu  (anamneesi)  saattaisi  paljastaa  kuulon  kehityksen  vaikeuksia.  Usein

näillä  tapauksilla  tavataan  nimittäin  paljon  lapsia,  joilla  on  takanaan  juuri  lukuisia

korvatulehduksia eli pitkiäkin ajanjaksoja, jolloin lapsi ei ole itse asiassa kuullut kovinkaan

hyvin.  Kuten  edellisessä  kappaleessa  esimerkein  kerrottiin,  korvatulehdukset  saattavat

jättää jälkeensä ns.  laskevan kuulokäyrän,  joka heikentää kuulonerottelukykyä.  Tuolloin

varhaislapsuuden  täkeistä  kuulonharjoittelun,  äänteiden  erottelukyvyn  ja  oman  puheen

harjoittelun  vuosista  voi  mennä  osa  ”hukkaan”.  Tämä  voi  selittää  myöhempiä

kielenkehityksen, lukemaan oppimisen ja muistin kehityksen ongelmia (esim. ns. kapea-

alainen lyhytmuisti ja sarjamuisti usein heikko).

Jos  äänteitä  ja  puheen  sisältöä  tarkastellaan  hieman lähemmin,  havaitaan,  että  jotkut

äänteet (useat vokaalit) kuuluivat muita kovempaa puheessa ja kestävät ajallisesti selvästi

muita  pidempään.  Sitten  puheessa  on  lukuisia  hiljempaa kuuluvia  ja  vieläpä  ajallisesti

erittäin  lyhyen  aikaa  korkeammilla  taajuuksilla  sointuvia  konsonantteja.  Lisäksi  jotkut

äänteet soivat vain hyvin kapealla taajuusalueella. Lapsen, jonka kuulo ei ole harjaantunut

erottelemaan äänteitä  riittävästi,  on selvästi  vaikea erotella  juuri  näitä  lyhyitä,  kapealla

taajuusalueella ja hiljaa kuuluvia äänteitä. 
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Kuulossa  saattaa  olla  edellisten  lisäksi  muutamia  kuulon  erottelukykyä  heikentäviä

fysiologisia  seikkoja,  kuten  joidenkin  tai  useiden  taajuusalueiden  vaimentumia tai

yliherkkyyksiä ja kuulon vasemman ja oikean korvan tasapainon vaihtelua. 

Kuulokäyrän  muodolla  on  siis  merkitystä.  Jos  kuulokäyrä  on  ns.  laskeva,  eli  korkeat

taajuudet  kuuluvat  matalia  heikommin,  heikentää  se,  kuten edellä  on esitetty,  yleensä

kuulonerottelukykyä. Eräs tätä ilmiötä selittävä seikka on ns. auditiivinen peittoilmiö. On

nimittäin havaittu, että puheessa usein kovempaa kuuluvat matalat taajuudet ikään kuin

peittävät  alleen  välittömästi  näiden  äänteiden  jälkeen  hiljempaa  kuuluvia  korkeita

taajuuksia. Ilmiö luonnollisesti vielä voimistuu laskevan kuulokäyrän kanssa.  

Peittoilmiö voi selittyä korvan herkän aistinjärjestelmän sisäkorvan simpukan rakenteesta

johtuvaksi,  jossa korkeimmat  taajuudet  aistitaan ensimmäisinä,  ja  matalien  taajuuksien

kova  painevaikutus  saa  aistinkarvasolujen  tyvessä  olevan  lihassolun  vetäytymään

suojamekanismina  kovaa  äänenpainetta  vastaan.  Tämä  aistinkarvasolun  ”sisään

vetäytymisen” tai jäykistymisen toipumisnopeus on sitten sama, kuin korkean taajuuden

herkkyyden  palautumisviive.  Lopputulos  on  kuitenkin  sellainen,  että  tämän

matalataajuuden  voimakkaan  äänen  jälkeen  kuuluvia  korkeita  taajuuksia  ei  hahmoteta

välttämättä  kovinkaan  hyvin,  mikä  on  tietysti  erityisen  haitallista  auditiiviselle

erottelukyvylle. 

Kokeilkaapa  itse.  Tähän  peittoilmiöön  tarvitaan  hieman  voimakkaampi,  eli  kovempi

äänenpaine, mutta tämä tilanne saattaa esiintyä, esim. vahvistettua puhetta kuunnellessa.

Mutta käytännössä  sama ilmiö  tuntuu olevan  läsnä aivan arkipäiväisissäkin  tilanteissa.

Kuunnelkaapa vaikka lapsille suunnattuja satukasetteja tai CD:tä. Jos puhuja on mies, jos

hänen  äänensä  on  matala  ja  möreä,  puheesta  ei  tahdo  saada  oikein  selvää.  Jos

äänentoistojärjestelmässäsi on äänenvärinsäätömahdollisuus, poistapa matalia taajuuksia

ja korosta hieman korkeampia taajuuksia ja huomaat varmaan melkoisen eron. Puhe tulee

selkeämmäksi  ja  puhetta  ei  tarvitse  kuunnella  niin  keskittyneesti.  Käytännössä  aivojen

tahdosta riippumaton ns. limbinen järjestelmä pääse vähemmällä ja voimavaroja säästyy

muuhun. Kuunteleminen ei väsytä. 

Käytännön  tapauksena  kerron  eräästä  dysfasia-lapsesta,  joka  oli  klinikalla  hoidossa.

Hänen kuulokäyränsä oli  ns. laskeva, jolloin hänen kuulossaan korostuivat juuri matalat

vokaalitaajuudet. Hän oli aina inhonnut kaikkia satukasetteja, joita hänelle tarjottiin. Hän ei

siis  suostunut  kuuntelemaan niitä,  vaikka  se olisi  ollut  kovin  suotavaa juuri  puheen ja
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kielen  kehityksen  edistämiseksi.  Teimme  hänelle  hänen  kuulotutkimustulostaan

hyväksikäyttäen satukasetin, missä käsittelin satukasetin puhetta taajuuskorjaimilla siten,

että hän varmasti kuuli myös korkeita taajuuksia. Seuraus oli sellainen, että poika aivan

rakasti  sitä  satukasettia,  ja  halusi  kuunnella  sen  aina  udelleen  ja  uudelleen.  Äiti  oli

tilanteesta  luonnollisesti  aivan  haltioissaan.  Todennäköisesti  tämä  oli  ensimmäinen

satukasetti pojan elämässä, mistä hän sai selvää, mitä siinä sanottiin!

Kuulon vaimentumat

Kuulon vaimentumat häiritsevät  luonnollisesti  auditiivisen viestin  erottelua.  Kuten edellä

todettiin,  sointuvat  jotkut  äänteet  (yleensä  konsonantit)  jopa  erittäin  kapealla

taajuusalueella.  Esim. k-äänne sointuu varsin kapealla  taajuusalueella  yleensä n.  1000

Hz:n taajuudella, ja näin ollen jopa hyvin kapea taajuuskuoppa tällä taajuudella saattaa

häivyttää k-äänteen kokonaan kuulijan hahmottamisrekisteristä. Jos jokin taajuuskuoppa

vähentää tai jopa poistaa äänteitä kuulijan hahmotuksesta, ei ole lainkaan ihme, jos hän

kirjoittaa sanat aina väärin tai ei huomaa millään omia virheitään. Subjektiivisesti ajatellen

itse asiassa hän kirjoittaakin sanat aivan oikein, siis siten kuten hän itse kuulee sanan

olevan. Muut kuulevat saman sanan vain toisin. 

Tästä johtuen hän saa opetella ulkoa tuhansien sanojen oikeinkirjoitusmuodot, jotka ovat

ristiriidassa  sen  kanssa  mitä  hän  itse  kuulee.  Tämä seikka  heikentää  todennäköisesti

myös luetun ymmärtämistä,  hidastaa lukunopeutta ja heikentää muistin toimintaa.

Kuvan  audiogrammissa  on  esimerkkitapaus,

missä on havaittavissa selvä kulon vaimentuma

750  Hz:n  ja  laskeva  kuulokäyrä  korkeiden

taajuuksien  alueilla  oikealla  enemmän

vaimentumaa.
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Kuulon yliherkkyydet

Määritelmiä: Subjektiivinen yliherkkyys= asiakas kokee kuulonsa yliherkäksi, joka häiritsee

hänen  keskittymistään,  ei  saa  selvää  puheesta  muun puheensorinan  keskellä,  ja  /  tai

ahdistuu joistakin  äänistä.  Osassa tapauksia  kuulotutkimus ei  näytä  kuitenkaan kuulon

olevan mitenkään epänormaalin yliherkkä. 

Objektiivinen  yliherkkyys:  Yliherkkyys  havaitaan  myös  kuulotutkimuksella,  jolloin  useat

tutkitut äänekset (taajuudet) kuuluvat selvästi normaalia herkemmin.

Kumpikin  yliherkkyys  on  samalla  tavalla  häiritsevä  ja  voi  luonnollisesti  vaikuttaa

samanaikaisesti.  Tämä ns. normaalikuuloalueella ilmenevä subjektiivinen yliherkkyys  on

lääkärille  usein  varsin  haastava  tapaus.  Se  saatetaan  luokitella  helposti

psykosomaattiseksi  oireiluksi,  jolloin  ei  tule  mieleenkään,  että  taustalla  voi  olla  selkeä

kuulonerottelun  ongelma  tai  seuraus  ns.  aistien  laajemmasta  herkistymisestä.  Tuolloin

kysymyksen asettelun kuuluu olla: mikä aiheuttaa aistien herkistymisen, jokin sairaus ja/tai

kehityksellinen seikka?

Kuulon yliherkkyydet  tuntuvat  heikentävän kuulon erottelukykyä  merkittävästi.  Vaikuttaa

siltä, että erittäin yliherkästä kuulosta kärsivän hermosto ikään kuin sulkee automaattisesti

koko  kuulojärjestelmän  ”pois  päältä”.  Kyseessä  saattaa  olla  mahdollisesti  jonkinlainen

suojamekanismina  1)  liikaa  hermoaktiviteettia  vastaan 2)  yliherkän  kuulon aiheuttaman

stressireaktion keskittymiskykyä heikentävä oire 

3) aivojen kuuloaivokuori ei yksinkertaisesti  pysty käsittelemään tehokkaasti liian suurta

hermotiedon määrää. 

Kuulon  (objektiivista)  yliherkkyyttä  tavataan  monilla  vammaisilla,  autisteilla  ja  muilla

eritysryhmillä,  joilla  kuulon  yliherkkyys  saattaa  olla  vammasta  johtuvaa  tai  heikompien

aistitoimintojen  kompensaatiovaikutuksesta  johtuvaa.  Jos  kyse  on  kompensatorisesta

vaikutuksesta, on keskityttävä syyn etsimiseen ja hoidettava ensisijaisesti se.

Kliinisessä  kuntoutuksessa  olemme  havainneet  selkeän  yhteyden  määrättyjen

primitiivisten refleksijäänteiden ja yliherkän kuulon välillä. Usein esimerkiksi moro-refleksin

(ns.  pelästysrefleksi)  yhteydessä  havaitaan  usein  yliherkkä  kuulo.  Refleksijärjestelmän

kuntoutus  on  vastaavasti  sitten  ”hoitanut”  samalla  yliherkän  kuulon  ongelman.  Tämä
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saattaa  olla  jopa  loogista,  koska  moro-refleksi  on  ns.  pelästysrefleksi,  joka  aiheuttaa

luonnollisesti  aistijärjestelmän  herkistymistä,  josta  nimenomaan  tuntoaisti,  kuulo  ja

visuaalinen  aisti  ovat  tarkkailuaisteja.  Näiden  aistien  tulee  vaaran  uhatessa  havaita

pienimmätkin  vaaran  merkit,  ja  stressitilanteissa  ne  herkistyvät  äärimmilleen.  On  vain

erittäin  epätarkoituksenmukaista,  jos  yliherkkä  tila  on  jatkuva  olotila.  Se  vaatii

normaalitilaan verrattuna huomattavasti enemmän voimavaroja ja ihminen väsyy nopeasti,

hän  on  jatkuvasti  stressaantunut  ja  saattaa  kärsiä  jopa  monista  tyypillisistä

stressivaivoista.

Erittäin  kovan äänen aiheuttama pitkäaikainen vaikutus saattaa aiheuttaa myös kuulon

herkistymistä.  Tämä  on  tilanne  esimerkiksi  lastentarhanopettajilla,  jotka  työskentelevät

pitkän  meluisassa  ympäristössä  vuosien  ajan.  Sama  ilmiö  nähdään  myös  esim.

ammattimuusikoilla.  Tuolloin  kyseessä  on  ehkä  kuulovammatyyppinen  vaikutus,  jonka

seuraus  on  kuuloherkkyyden  säätelyn  vaikeutuminen  ja  vauriokohta  lienee  sisäkorvan

simpukan herkillä hermoalueilla. Hoito on vaikeaa ja kovan ääniympäristön välttäminen on

ensisijaisen tärkeää.

Yliherkkä  kuulo  on  myös  melko  tavallinen  haitta  aivan  tavallisilla  ihmisillä  ilman

erityisempää  melualtistusta  tai  muuta  syytä.  Eräs  mahdollisuus  yliherkän  kuulon

subjektiiviseen  tuntemukseen  on  kuulon  erottelukyvyn  ongelma,  joka  saa  kaikki  äänet

kuulostamaan  samanarvoisilta,  jolloin  oleellisen  erottelemien  epäoleellisesta  on

vaikeampaa ja hälyäänet  häiritsevät  helposti.  Tuolloin aivan tavallinenkin ääniympäristö

koetaan helposti  rasittavaksi.  Ihminen saattaa tuntea tuolloin itsensä yliherkäksi äänille,

vaikka  kuulotutkimuksessa  havaittavat  kuulokynnystasot  eivät  tähän  viittaisikaan.

Tuntemus on kuitenkin todellinen ja haitta ilmeinen (ns. subjektiivinen yliherkkyys). 
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Tässä on esitetty tyypillinen yliherkän

matalan  taajuuden  ongelma.  Tämä

tilanne  saattaa  heikentää

kuulonerottelukykyä  ns.  peittoilmiön

takia. Siina matalat taajuudet saavat

aikaan  kuulomekanismissa  lyhyen

kuulon omasuojajärjestelmän

 aktivoitumisen,  mikä  saattaa

heikentää  kuulemista  muutamaksi

millisekunniksi kovan matalan taajuuden äänen (siis herkän äänen tuntemuksen) jälkeen

tulevissa äänteissä.  Jos  seuraava äänne on esim.  ajallisesti  hyvin  lyhyt  korkeammalla

soiva konsonantti, voi olla vaikea havaita sitä.  

Yliherkästä kuulosta kärsivät väsyvät koviin ääniin nopeasti, oleellisen äänen tai puheen

erottamisen  vaikeus  korostuu  ja  muiden  vieraiden  äänien  häiriövaikutus  korostuu  siis

merkittävästi.  Ei  ole  todellakaan  ihme,  jos  lapsi  tai  aikuinen  ei  viihdy  hänestä

epämiellyttävässä  ääniympäristössä  pitkään.  Aikuinen  voi  sulkea  vaikka  työhuoneensa

oven  (paitsi  maisemakonttorissa),  mutta  ajatellaanpa  lasta,  joka  häiriintyy  jatkuvasti

luokkaympäristössä epäoleellisista äänistä, joita suurissa luokissa aina ilmenee. Lapsen

keskittymiskyky heikkenee ja hän väsyy jo pelkästään kuuntelemisesta tai se yrittämisestä.

Hoitokeinona tuolloin tulisi aina etsiä kuulon erottelukyvyn ongelmien mahdolliset syyt ja

hoitaa ne.

Yliherkkä  kuulo  saattaa  olla  siis  seurausta  korkeasta  stressitasosta,  jolloin  kohonnut

automaattinen  kehon  valmiustaso  (kohonnut  adrenaliinitaso)  herkistää  koko

aistimusjärjestelmän,  joista  kuuloaistin  herkistyminen  vaaran  signaalin  havaitsijana  on

selkeää ja  loogista.  Näin  ollen yliherkän kuulon hoidon suunnittelussa tulee aina ottaa

huomioon tämä seikka ja tutkia yksilön elämäntilanteessa mahdollisesti korkeaa stressiä

aiheuttavat seikat tai kehon muut aistit ja refleksijärjestelmän toiminta, joka kokemukseni

mukaan saattaa olla eräs jatkuvasti korkeaa stressitasoa ylläpitävä seikka.  

Antropologisesti  tätä  asiaa  pohdittaessa  ja  mietittäessä  ihmisen  tarkoituksenmukaista

toimintatasoa vaaratilanteessa (korkea stressitila),  on jopa loogista,  että kuulo,  tunto ja

näköaisti  herkistyvät,  mutta  samalla  kipuaisti  vaimenee,  jotta  hätätilanteessa  kipu  ei

lamauttaisi  ihmisen  toimintakykyä.  Näin  ollen  ei  olekaan  omituista,  että  yliherkkään
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kuuloon liittyy usein juuri kipuaistin heikompi toimintataso. Useat stressaantuneet henkilöt

kertovat myös valoherkkyydestä, joka korostuu nykyaikaisessa toimistoympäristössä.

Kuulon tasapaino-ongelmat, vasenkorvaisuus

Kuten  aikaisemmin  esiteltiin  sijaitsevat  useimmilla  ihmisillä  kielellisen  hahmottamisen

pääasialliset  aivoalueet  vasemmassa  aivopuoliskossa,  ja  paikka  on  nimeltään  vasen

Wernicken  aivoalue.  Sen  symmetrinen  puoli  oikealla  puolella  aivoja  on  keskittynyt

pääasiallisesti  avaruudelliseen  ja  kokonaisuuksien  hahmottamiseen,  miehillä  jopa

korostetummin. Kuten aikaisemmin todettiin, naisilla tämä oikea Wernicke osallistuu usein

myös kielelliseen prosessointiin. Tähän johtopäätökseen päädyttiin lukuisten aivovaurio ja

aivoinfarkti  (veritulppa)  potilaiden  oireita  ja  kuntoutumista  seuraamalla.  Nykyisin  on  jo

tarkempia  reaaliaikaisia  kuvantamismenetelmiä  käytössä,  joissa  vastaavat  havainnot

voidaan tehdä. 

Kuulemista  ja  kielellisiä  havaintoja  ei  pidä  sekoittaa  keskenään,  koska  kuuleminen  on

kaiken äänitiedon havainnointia, jonka perusteella aivot esikäsittelevät kuulun tiedon. Jos

kuulotieto  sisältää  esim.  vaaran  signaaleja  (muistista  poimittuja  tai  uusia  aikaisemmin

tunnistamattomia), reagoi ihminen ennen kuin kuulotieto on ehtinyt edes tajunnan tasolle

esim.  pysähtymällä,  säpsähtämällä  tai  muulla  tavoin.  Jos  äänitieto  sisältää  kielellistä

materiaalia,  tunnistetaan  se  siellä  Wernicken  aivoalueilla,  jossa  siitä  muodostuu

ajatuksenomaista kielellistä materiaalia, eli ymmärrämme, mitä sanottiin. Mitä nopeammin

kielelliset  viestit  ohjautuvat  kielellisille  Wernicken  aivoalueille,  sitä  nopeammin  ja

tehokkaammin ihminen pystyy käsittelemään kielellistä tietoa. Se seikka, että naisilla myös

oikea Wernicke työskentelee  kielellisellä  alueella,  lienee  syynä,  että  naiset  käsittelevät

sekä tuottavat kielellistä materiaalia usein miehiä tehokkaammin. Itse ajattelen sitä niin,

että naisilla  on ikään kuin kaksi  ajatusmoottoria  miesten yhtä  vastaan.  Nainen voi  siis

ajatella  kahta erillistä ajatusta samanaikaisesti,  jolloin  onnistuu myös naisille  tyypillinen

monen prosessin yhtäaikainen suorittaminen. 

Tämä  kielen  lokalisoitumisteoria  selittääkin  hyvin,  miksi  vasemman  ja  oikean  korvan

kuulon tasapainolla  on merkitystä kuulon hahmottamisessa.  Varsinkin pojilla  ja  miehillä
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sillä  tuntuu  olevan  suuri  vaikutus.  Jos  poika  tai  mies  kuulee  enemmän  vasemmalla

korvalla (on siis ns. vasenkorvainen), niin usein hänellä on lukivaikeus. 

Vasenkorvaisuuden  haittavaikutuksista  on  raportoitu  myös  joissakin  tutkimuksissa.  Tri

Kjeld  Johansen  tutki  vasenkätisyyden,  vasenjalkaisuuden  tai  vasenkorvaisuuden

korrelaatiota  dysleksiaan.  (viite  2)  Hän  havaitsi,  että  suurin  dysleksia-korrelaatio  oli

vasenkorvaisuudella. Joissakin kehitysvammoissa on selkeästi tilanne, missä vasen korva

dominoi  kuulemista.  Tutkijat  Bain  ja  Spreen (1991)  havaitsivat  esimerkiksi,  että  muista

kehitysvammaisista  poiketen Down-henkilöillä  esiintyy  vasemman korvan dominoivuutta

(eli  oikean hemisfäärin dominoivuutta).  Onkin esitetty,  että  Down-henkilöiden kielellisen

kehityksen ongelmat saattaisivat johtua ainakin osin juuri tästä vasenkorvaisuudesta (viite

3, sivu110).

Käytännön klinikkatyöskentely on vahvistanut tätä teoreettista mallia. Vasenkorvaisuuden

ongelmat  korostuvat  varsinkin  pojilla,  mutta  myös  tytöille  tuntuu  olevan  edullista,  että

heidän  kuulonsa  olisi  mahdollisimman  tasapainoinen.  Olemme  tavanneet  lukuisia

tapauksia, joissa potilas on kärsinyt selvistä auditiivisesta dysleksiasta (on hidas lukija, ei

muista  lukemaansa,  kirjoitusvirheitä  joita  ei  havaitse  itse  jne.).  Kuulotutkimuksessa  on

sitten todettu kuulokäyrän olevan kuulonerottelun kannalta muuten hyvä, mutta kuulo on

ollut  laajalti  vasenkorvainen.  Kun  terapian  avulla  kuulo  on  saatu  tasapainoiseksi,  ovat

dysleksian oireet lieventyneet tai joskus jopa poistuneet kokonaan! 

Käytännöntyöskentely kuulovammaisten kanssa antaa myös samansuuntaisia havaintoja.

Kuntoutusneuvojat  ovat  havainneet  esimerkiksi  niiden potilaiden pärjäävän elämässään

paremmin, joilla on enemmän oikean korvan kuuloa jäljellä.
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                             Kuva: tyypillinen vasenkorvainen kuulotutkimustulos. 

Huomioitavaa on se, että kuulokäyrä ei aina näyttä edes selkeää vasenkorvaisuutta, kuten

ei  tässäkään  tapauksessa  (lukuun  ottamatta  kaikkein  korkeimpia  taajuuksia).

Vasenkorvaisuuden  havaitsemiseksi  tarvitaan  ns.  binauraalinen  kuulotutkimus,  missä

kumpaankin korvaan annetaan samanaikaisesti samalla voimakkuudella tutkimusääni, ja

kysytään,  mistä  ääni  kuului.  Joskus  vastaus  saattaa  olla  jopa  päinvastainen

kuulotutkimuksen kanssa.  Subjektiivinen havainto voi  olla  vahvastikin  vasen,  vaikka eri

korville  erikseen tehty (kuulokynnys)testi  näyttää muuta.  Alla  suuntakuulotesti  paljastaa

selkeän  vasenkorvaisuuden  (paljon  x-merkkejä,  joka  tarkoittaa  vasemman  korvan

havaintoja). 

Kuulo-ongelmien vaikutukset käytännössä

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. 
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Siis, jos lapsen kielenkehitys ei etene normaalisti, tulisi 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  muu

seikka, joka pitää nielun aluetta jatkuvasti turvoksissa?

Kuulon kuntoutuksesta

Perinteisesti kuulon kuntoutuksella Suomessa on tarkoitettu kuulokojeen hankintaa, 

säätämistä ja käyttämistä. Tuolloin kyse on siis huonokuuloisen ihmisen hoito. Tavallinen 

oppimisvaikeustapaus, jossa taustalla on kuulemisen vaikeutta, ei yleensä ole 

huonokuuloinen, vaikka hänellä voi olla hyvinkin heikko kuulonerottelukyky.  Näitä 

tapauksia ei korvalääkäri tai audiologi pysty juurikaan auttamaan, koska kuulon ja 

kuulemisen parantamista auditiivista järjestelmää aktivoimalla ei korvalääketiede tunnista. 

Kuitenkin auditiivisesta kuulon aktivoinnista on jo vuosikymmenien tieteellinen näyttö esim.

USA:sta, Tanskasta, Ranskasta, Englannista ja jopa Suomesta. Suomessa prof. Korpilahti

on tutkinut auditiivisen aktivoinnin vaikutuksia dysfasialapsilla luotettavina pidetyillä 

aivosähkökäyriä mittaavalla ERP mittausmetodeilla, ja positiiviset tulokset ovat 

hämmästyttäneet, jopa tutkijoita! Eräs syy, miksi korvalääketiede ei tunnista tätä, on 

mahdollisesti se, että kuulon aktivoiminen kohdistuu todennäköisesti enemmän aivojen 

kuuloaivokuoren hermotuksen aktivoimiseen kuin korvan kuuloelimiin. Tämä alue ei kuulu 

korvalääkärille vaan neurologille.  

Kuulon hermojärjestelmän kuntoutuksessa on samoin, kuin muunkin alueen 

kuntoutuksessa, tunnettava asiakkaan kokonaistilanne ja taustat. Auditiivisten ongelmien 

eräs taustasyy voi olla varhaisen kehityksen ongelmissa, kuten esimerkiksi 

kehittymättömässä refleksijärjestelmässä, heikossa hermointegraatiossa tai tasapaino-

ongelmissa. Nämä saattavat aiheuttaa mm. auditiivista lateraliteettiongelmaa (auditiivisen 

hermotuksen ristikkäissiirtymä vaikeutuu) sekä kohonnutta hermostollista stressiä, joka 

myös heikentää kuulonerottelukykyä jne.  Kuulon kuntoutus hoituu osin yliherkkyyksien 

kuntoutuksella, missä suurin hyöty saadaan neuraalin stressin syiden selvittämisellä ja 

kuntoutuksella. Kuulon kuulokäyrän muotoon ja auditiivisen tasapainon ongelmiin voidaan 

puuttua sitten auditiivisella harjoittelulla. Siinä tehdään ensin tarkka audiometrinen 

kuulotutkimus (kuulokynnysmittaus ja kuulon puoleisuuden määrittely eri taajuuksilla). 
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Tämän tiedon avulla tehdään yksilöllinen musiikki CD-levy, jota asiakas kuuntelee 

säännöllisesti päivittäin usean kuukauden ajan. Sitten tehdään uusi tutkimus harjoittelun 

vaikutusten selvittämiseksi ja taas uusi yksilöllinen CD jne. Tämä auditiivinen harjoittelu 

kestää yleensä n. 9-12 kuukautta. Kokemuksemme mukaan vaikutus on pysyvä. 

Lapsilla kuulon muokkautuminen paremmin erottelevaksi onnistuu yleensä hyvin, aikuisilla 

auditiivinen muokkautuminen on usein hitaampaa. Tämä muokkautuminen tarkoittaa 

kuuloaivokuoren hermoyhteyksien aktivoitumista halutulla tavalla, jolloin kuulosta saadaan 

harjoittelun myötä paremmin erotteleva. Tämä auttaa ymmärtämisessä, muistamisessa, 

kielten oppimisessa ja oman puheen tuotossa. Samoin parantunut kuulonerottelu auttaa 

lukemisessa. 

Esimerkki oppimisvaikeuksien hoidosta kuulon harjoittelulla ADT 
(Auditory Dicrimination Training) 

Seuraavassa esittelen Eeron tapauksen.

Eerolla,  ikä  10  v.,  oli lukivaikeuksia.  Koulussa  oli  vaikeuksia  mm.  sanelussa  ja

oikeinkirjoituksessa,  ja  hän  oli  saanut  koulussa  erityisopetusta.  Eerolla  kului  kuitenkin

kohtuuttoman paljon aikaa kotitehtävien tekemiseen ja koulu tuntui hänestä raskaalta ja

voimia kuluttavalta.

Auditiivisessa  tutkimuksessa  ilmeni  matalien  taajuuksien  korostumista  ja  keski  ja

korkeiden  taajuuksien  lievää  alenemaa.  Vasen  korva  dominoi  puolella  mitatuista

taajuuksista.  Tasapainotesteissä  Eerolla  havaittiin  olevan  selviä  vaikeuksia  tasapainon

hallinnassa. Eerolla löytyi myös useita kehittymättömiä (vaimentumattomia) varhaisia ns.

refleksijäänteitä.

Kuntoutus:  Eerolle  tehtiin  7  kk.  aikana  4  kertaa  kuulotutkimukset  ja  yksilölliset

terapiamusiikkiäänitteet  kukin  kuulotutkimuksen  tuloksen  perusteella.  Jokaisella

vastaanotolla  käytiin  läpi  koko  tutkimuspatteri,  jolloin  hänelle  suunniteltiin  aina  uusi

terapiaohjelma.  Eron  vanhemmat  jaksoivat  tehdä  pojan  kanssa  suunnitellut  kuuntelu-,

tasapaino- sekä refleksiharjoitukset.  Lopputuloksena hänen kuulonsa oli  terävöitynyt,  ja
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hän pystyi erottelemaan eri äänteitä tarkemmin, joka on yhteydessä sujuvaan lukemiseen

ja luetun muistamiseen. Tasapaino oli kehittynyt paremmaksi ja varhaisia refleksijäänteitä

ei lopulta enää löytynyt.  Mikä tärkeintä, terapian vaikutukset näkyivät oppimistuloksissa.

Lukivaikeus  oli  helpottunut  ja  Eero  suoriutui  nyt  nopeammin  kotitehtävistään.  Eeron

mielestä koulunkäynti ei tuntunut enää raskaalta, kuten aikaisemmin.

Eero  oli  siis  varsin  tavallinen  koulupoika,  mutta  koulunkäynti  takkusi.

Oppimisvaikeusklinikan  asiakkaana  hänen  löydöksensä  olivat  varsin  tyypillisiä.  Aivoja

rasitti  useita  neuraalia  energiaa  turhan  paljon  kuluttavia  ylimääräistä  työtehtävää.

Kuuleminen  oli  hankalaa  ja  työlästä,  jolloin  muisti  kärsii  myös.  Tasapainon  hallinta

”kaappaa”  paljon  aivojen  resursseja  kehon  hallintaan.  Varhaisrefleksit  aiheuttavat  mm.

kohonnutta valppaustilaa, jolloin ihminen on hyvin valpas havaitsemaan vaaran signaaleja,

mutta  samalla  oppimiskyky  kärsii,  ja/tai  kehon  hallintaan  kuluu  ylimääräistä  aivojen

energiaa, käsiala on heikko ja jännitteinen jne. 

Dysfasia, Puhe- ja äänihäiriöiden hoito kuulonharjoittelulla

Dysfasia on yläkäsite vaikeille  kielen-  ja puheenkehityksen häiriöille.  Se sisältää monia

erilaisia oirekuvia ja vaikeusasteiltaan erilaisia ongelmaryhmiä, joiden perussyyksi ei ole

todettu mitään muuta sairautta tai vammaa. Dysfaattisia piirteitä voidaan havaita noin 2-

vuotiaasta alkaen, mutta lievä dysfasia voi ilmetä vasta kouluiässä oppimisvaikeuksina.

Lapsella  voi  olla  vaikeuksia  kommunikoida  kielen  avulla  ja  vaikeusaste  voi  vaihdella.

Lievästi  dysfaattinen  lapsi  selviää  arkipäivän  puhetilanteista  melko  hyvin,  kun  taas

vaikeasti  dysfaattinen lapsi  voi  olla  jopa täysin puhumaton eikä ymmärrä,  kuin selkeitä

muutaman sanan yksinkertaisia lauseita. Tyypillisiä puutteita ovat mm. ikätasoon nähden

suppea  sana-  ja  käsitevarasto,  virheelliset  sanahahmot,  huomattavan  epäselvä  puhe,

yksinkertaiset lauseet ja sanojen löytämisongelmat.

Dysfasia  ilmenee  erityisesti  puheen  tuottamisen  ja/tai  ymmärtämisen  vaikeutena.

Dysfaattisen  lapsen  kielen  ja  puheen  kehitys  viivästyy  tai  on  poikkeavaa;  sanaston,

lauseiden,  käsitteiden ja kieliopin oppiminen on hidasta. Lapsen voi olla vaikea käyttää

puhettaan luontevasti  keskustelussa.  Kouluiässä vaikeudet  tulevat  esille lukemisessa ja
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kirjoittamisessa ja joskus myös matematiikassa. Kommunikoinnin tueksi lapsi voi tarvita

puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, kuten viittomia, bliss-symboleja ja

kuvakommunikointia. Dysfaattisella lapsella voi olla myös hahmotushäiriöitä ja kömpelyyttä

sekä vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa.

Dysfasian  yleisyys  Suomessa  on  1-3  %  kustakin  ikäluokasta.  Dysfasian  katsotaan

johtuvan raskauden, synnytyksen tai imeväisiän aikana aiheutuneesta keskushermoston

vauriosta tai toimintahäiriöstä. Usein myös perinnöllisillä taipumuksilla on merkitystä.

                        

Usein  dysfasiaan  liittyy  muita  ongelmia  kuten hahmotushäiriö,  motorinen  kömpelyys  ja

keskittymisvaikeudet.  Ulkoiset  ärsykkeet  voivat  häiritä  ja  kommunikaatio-ongelmat

vaikeuttavat sosioemotionaalista kehitystä. Kouluiässä lukemaan ja kirjoittamaan opettelu

on työlästä.

Uusimpien  tutkimusten  perusteella  voidaan  olettaa,  että  dysfasiassa  on  kyseessä

kuulonhahmottamisen  häiriöstä.  Dysfaatikon  on  vaikea  erottaa  puheen  äänteitä  ja

painotuksia ja tämä vaikeuttaa huomattavasti mm. lukemaan opettelemista. (viite 4).

Edellisessä  kappaleessa  on  kerrottu  ilmiöstä,  minkä  olemme havainneet  käytännössä,

nimittäin että useilla  dysfaattisilla  todellakin  on ongelmia  kuulonhahmottamisessa,  josta

seuraa helposti  puheen  tuottamisen  ongelma.  Mistä  kuulonhahmottamisessa  oikein  on

kyse,  missä se ongelma voi  olla?  Jotta tämä selviäisi,  käydään  vähän läpi  puheen  ja

kuulon yhteyttä toisiinsa: Peruslähtökohtana tässä on tosiasia, että kuulo ohjaa puhetta.

Aivot  siis  tarkkailevat  oman kuulon  kautta tuotettua puhetta.  Puhe koostu perättäisistä

äänteistä, vokaaleista ja konsonanteista. Seuraava äänne ei lähde suusta ennen kuin aivot

ovat  todenneet  edellisen  äänteen  tuotetuksi.  Kuulossa  on  kaksi  selkeästi  toisistaan

erottuvaa ongelmaa,  taajuustoisto,  siis  kuuleeko  vasen ja  oikea korva kaikki  taajuudet

hyvin, ja vasemman ja oikean korvan yhteiskuulo, eli onko kuulo tasapainoinen. 

Jos  oma  kuulo  on  heikosti  erotteleva,  kuuluu  erottelun  ongelma  läpi  myös  puheessa.

Esimerkiksi jos ihminen ei erota vaikka k-äännettä, on hänen vaikea tuottaa sitä myöskään

puheessaan.  Hänen puheensa kuulostaa siltä, että siitä puuttuu tämä k-äänne. Vaikka

hänelle kuinka opettaa lausumaan k-äännettä, ei se tunnu tulevan automaattiseksi (koska

hän  ei  kuule  sitä  äännettä),  vaan  jokaiselle  sanalle  pitää  ulkoa  muistaa  sen  oikea
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ääntäminen, joka tietenkin on huomattavasti vaikeampi, kuin vain ääntää se oman kuulon

kautta oikein. 

Kuulon tasapaino on toinen ongelma, joka vaivaa varsinkin poikia. Tämä on selitetty kyllä

kuulo-kappaleessa,  mutta kertauksena vielä: Ihmisellä vasen aivopuolisko on enemmän

erikoistunut  kielellisiin  asioihin,  ja  tämä korostuu varsinkin pojilla.  Tytöillä  ja  naisilla  on

vahvaa viitettä siitä,  että myös oikea aivopuolisko osallistuu kielelliseen prosessiin.  Siis

useimmilla pojilla siis vain vasen aivopuolisko (ns. vasen Wernicken aivoalue) prosessoi

vahvemmin kielellistä informaatiota. Ongelma syntyy, jos pojalla oikea korva ei kuulekaan

jollakin taajuudella tai useilla taajuuksilla yhtä hyvin kuin vasen korva (=vasenkorvaisuus).

Tästä  seuraa  se,  että  koska  oikea  korva  ei  hahmota  kunnolla  joidenkin  taajuuksien

äänteitä,  niin  vasemman  korvan  kuulemma  viesti  joutuu  korvaamaan  oikean  korvan

puutetta. Vasemman korvan viesti joutuu kulkemaan ensin oikeaan aivopuoliskoon, josta

se matkaa vielä aivokurkiaisen läpi (Corpus Callosum) takaisin vasemman aivopuoliskon

kielellisen prosessin hahmottamisen alueelle (vasen Wernicke). Tämä ylimääräinen kierros

kestää  n.  20  ms  (20  sekunnin  tuhannesosaa),  eli  se  äänne  tulee  siis  tämän  20  ms

myöhässä kielen hahmottamisen Wernicken alueelle. Oikean korvan kuulemat taajuudet

ovat  kulkeneet  suoraan  ilman  kiertotietä  vasempaan aivopuoliskoon,  mutta  vasemman

korvan kuulemma äänitaajuus tulee myöhässä. Tämä myöhästynyt taajuus (ääni) saattaa

tämän ”jarruttamisen” takia siirtää äänteen toisen nopeammin havaitun äänteen päälle tai

hahmotetut  äänteet  voivat  vaihtaa  jopa paikkaa.  Varsinkin  lyhyillä  konsonanteilla  tämä

ilmiö voi ilmetä korostuneesti (konsonanttien sointiaika voi olla jopa 10 kertaa lyhempi kuin

vokaaleilla).  Jos lapsella on kuulossaan taajuuspoikkeamia sekä tätä vasemman korvan

dominanssia, voi se todellakin vaikuttaa vahvasti puheen kehitykseen.

Olemme  havainneet  kliinisen  hoitotyön  yhteydessä  selvän  korrelaation  kuulon

hahmottamisen, tasapainon ja kielen oppimisen kanssa. Eli jos vasen korva dominoi ja /tai

jos  kuuloalueessa  on  taajuuspoikkeamia,  vaikuttaa  se  puheen  kehitystä  häiritsevästi.

Tämä  häiriö  aiheuttaa  useissa  tapauksissa  puheen  viivästymistä  ja  epäselvää  ja/tai

hidasta  puhetta.  Edellä  kuvattu  teoria  osoittautuu  oikeaksi,  kun  nämä  häiriötekijät  on

poistettu, puhe yleensä on nopeutunut ja tullut selvemmäksi. Sen jälkeen puheterapeutilla

on ollut huomattavasti helpompi auttaa lasta jatkossa. 

Myös  viivästynyt  puheen  kehitys  saattaa  johtua  kuulon  ongelmista.  Dysfasia-lasten

kuulokäyrät  ovat  hyvin  samanlaisia  dysleksia-lasten  kuulokäyrien  kanssa,  ja  onkin
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todennäköistä,  että  hoitamaton  kuulo  dysfasia-lapsella  (diagnoosi:  suomeksi  puhe-  ja

äänihäiriöt) aiheuttaa myöhemmin kouluaikana dysleksiaa (lukemisenvaikeuksia).

Kuntoutuksen esimerkkitapauksina esittelen Riston ja Antin tapaukset:

Risto (7v.) tuli vastaanotolle äitinsä kanssa.  Äiti kertoi, että Ristolla oli vaikeuksia puheen

ja  luetun  ymmärtämisessä  sekä  puheen  tuottamisessa.  Riston  vaikeudet  olivat

aikaisemmin diagnosoitu leksikaalis-syntaktiseksi dysfasiaksi. Ristolla oli selvästi ikäisiään

huonompi  kirjoitustaito,  mutta  Ristolla  ei  ollut  keskittymisvaikeuksia.  Uusien  asioiden

oppiminen sekä uusissa tilanteissa toimiminen oli hänelle vaikeaa. Äidin mukaan pojalla oli

kuitenkin hyvä liikuntakyky. Ristolla ei ollut vaikeuksia toimia ryhmässä ja hänellä oli useita

kavereita. Äidin mukaan pojalla oli yliherkkä kuulo.

Auditiivisessa tutkimuksessa ilmeni selvä matalien taajuuksien yliherkkä kuulo. Keski- ja

korkeilla taajuuksilla Ristolla oli vain lievä taajuusvaimentuma. Vasen korva dominoi lähes

kaikilla taajuuksilla.

Lausuttujen tavujen kuulon ymmärtämistestissä (dikoottinen testi) Risto sai 41 % oikein.

Tasapaino-  ja  refleksitutkimuksessa  havaittiin  vähäisiä  tasapainon  hallinnan  vaikeuksia

sekä puutteita ristikkäishahmotuksessa. 

Hoitotoimenpiteet:  ADT-terapianauhat  sekä  tarpeelliset  tasapaino-  sekä

refleksiharjoitukset.  Riston kuntoutus kesti  n.  vuoden,  jonka aikana tehtiin  kuusi  kertaa

uudet  taajuusmusiikkiharjoitteet,  sekä  seurattiin  tasapaino-  sekä  refleksiharjoittelun

etenemistä muuttaen harjoituksia kehityksen mukaisesti. 

LOPPUTULOKSET: Kokonaishoitoaika oli n. 1 vuosi. Auditiivinen harjoittelu toi nopeasti

tulosta, ja noin 6 kk jälkeen kuulon hahmottaminen oli selkeästi parantunut. Auditiivisen

terapian  tavoite  oli  saavutettu  hyvin  ja  kuulokäyrä  on  kuulonerottelun  kannalta  lähes

ihanteellinen  kaikilla  taajuusalueilla.  Dikoottisessa  testissä  Risto  sai  nyt  61  %  oikein

(vertaa 41% aloitettaessa). Refleksi- ja tasapaino-ongelmat olivat myös poistuneet.

Äidin mukaan Ristolla oli terapian jälkeen hyvä puheen sekä luetun ymmärtäminen sekä

hyvä puheen tuottaminen. Kirjoitustaito oli äidin mukaan myös kohentunut, joskaan ei vielä

hyvä.  Uusien  asioiden  oppiminen  oli  nyt  helpompaa,  uusissa  tilanteissa  toimiminen  oli
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terapian  jälkeen  helppoa  ja  yliherkkä  kuulo  oli  poistunut.  Lukiongelmatkin  olivat

helpottuneet terapian ansiosta. 

Seuraavassa lainaus Ristoa hoitaneen ulkopuolisen terapeutin lausunnosta puolen vuoden

kuluttua  terapian  aloituksesta:  ”Risto,  7-vuotias  dysfaatikko-poika.  Saanut

kuulonmuokkaushoitoa  (ADT)  puolen  vuoden  ajan  puhe-  ja  ryhmämuotoisen

musiikkiterapian  lisäksi.  Lukivalmiudet  nousseet  ikätasoiseksi  ITPA:n  psykolingvistisen

testipatteriston mukaan.”

Antti, ikä  9  v. tuli  äitinsä  kanssa  vastaanotolle.  Äiti  kertoi,  että  pojalla  oli  todettu

semanttis-pragmaattinen dysfasia.  Poika oli  erittäin  levoton ja  äiti  kertoi  levottomuuden

olevan eräs vastaanotolle tulemisen syy. Antin keskittymiskyky vaihteli ollen joskus erittäin

huonon  ja  toisinaan  parempi.  Antti  pystyi  toimimaan  heikosti  ryhmässä,  hänellä  oli

vaikeuksia pitää huolta ystävyyssuhteista sekä vaikeuksia hankkia uusia ystäviä. Antilla oli

hyvä liikuntakyky.

Puheen sekä luetun ymmärtäminen oli heikkoa, mutta puheen tuottaminen ja kirjoitustaito

olivat  melko  hyvät.  Sitä  vastoin  kuullun  ymmärtäminen  oli  heikko.  Uusien  asioiden

oppiminen ja uusissa tilanteissa toimiminen oli vaikeaa. Äidin mukaan pojalla oli yliherkkä

kuulo. 

Antille päätettiin tehdä koko sensomotorinen kuntoutusohjelma. Karkeamotoriikassa Antilla

todettiin  olevan  selviä  puutteita.  Antilla  todettiin  myös  olevan  joitakin  refleksijäänteitä.

Auditiivisessa tutkimuksessa ilmeni, että Antilla oli yliherkkä kuulo matalilla taajuuksilla ja

selvä  taajuusvaimentuma  keski-  ja  korkeilla  taajuuksilla.  Vasen  korva  dominoi  40%

mitatuista taajuuksista.

Antille  suunniteltiin  harjoitusohjelma  em.  puutteiden  korjaamiseksi.  Aluksi  Antti  tuli

aggressiiviseksi harjoituksia tehtäessä, jolloin harjoituskertoja ensin harvennettiin, kunnes

Antti tottui niihin. 

KUNTOUTUKSEN LOPPUTULOS

Kuntoutusaika kesti vuoden ja 2 kk. Antille tehtiin yhteensä seitsemän kuulotutkimusta ja 6

yksilöllistä  terapiamusiikkia.  Lopputuloksena  matalien  taajuuksien  yliherkkyys  oli  saatu

vaimenemaan, joskaan ei aivan ihannekäyrälle. Myös keski- sekä korkeiden taajuuksien
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kuulokäyrä seurasi varsin tarkkaan ihannekäyrää. Vasen korva ei dominoinut enää millään

taajuudella. Tasapaino- sekä tasapaino-ongelmat olivat myös poistuneet.

Vanhempien  mukaan  Antti  pystyi  nyt  toimimaan  ryhmässä  sekä  pitämään  huolta

ystävyyssuhteistaan ja hän pystyi nyt hankkimaan uusia ystäviä.  Antin puheen, luetun ja

kuullun ymmärtäminen oli nyt hyvä. Uusien asioiden oppiminen sekä uusissa tilanteissa

toimiminen oli myös helpompaa. Äidin mukaan yliherkkä kuulo oli lieventynyt.  Erityisesti

Antin keskittymiskyky oli aiempaa huomattavasti parempi ja Antti ei ollut enää levoton.

Keskushermostoperäinen ylivilkkaus ja yliherkkä kuulo

Moni  selittämättömästä  ”ylivilkkaudesta”  kärsivä  lapsi  kärsii  usein  myös  auditiivisesta

yliherkkyydestä. Tämä auditiivinen herkkyys on todennäköisesti osa aistien herkistymistä,

vaaran  signaalien  korostunutta  havintomekanismia,  josta  seuraa  kohonnut  neuraali

stressitila.  Tämä  sama  herkistymistilanne  havaitaan  myös  mahdollisesti  herkistyneenä

tuntoaistina,  hajuaistina,  visuaalisena  valoherkkyytenä  ja  todennäköisesti  usein  myös

psyykkisenä herkkyytenä. Terapeuttisena hoitona hoidetaan näitä neuraalia herkistymistä

aiheuttavia  aivojen  toiminnallisia  poikkeamia.  Esimerkiksi  aktivoidaan  epätäydellisesti

hermottuneet hermoyhteydet, harjaannutetaan kehittymättömät refleksijäänteet siten, että

ne vaimentuvat, toteutetaan auditiivinen harjoittelu jne.  Käytännössä olemme todenneet,

että  lähes  aina  auditiivisten  yliherkkyyksien  lieventyessä  lapsi  rauhoittuu  sekä  hänen

keskittymiskykynsä  ja  oppimiskykynsä  paranee.  On  huomioitava,  että  tässä

korjautumisprosessissa  on  mukana  koko  aistimusjärjestelmän  kuntoutumisprosessi,  ja

terapeuttinen harjoittelu on suunnattu kaikille ongelmia aiheuttaneille osa-alueille. 
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Yhteenveto auditiivisesta harjoittelusta

Auditiivinen aisti on ihmisen kommunikointiaisti, jossa voidaan eritellä useita sen toimintaa

haittaavia ns. kehityksellisiä seikkoja. Lisäksi kuulon monet sairaudet tai vammat voivat

heikentää kuulon toimintaa.  Useissa tapauksissa kuulon toimintaa voidaan harjoittaa ja

harjaannuttaa kuulotutkimusten avulle tehdyillä auditiivisilla harjoituksilla. Kun auditiivinen

hahmottaminen  kehittyy,  saadaan  sillä  usein  monia  positiivisia  vaikutuksia  esimerkiksi

seuraaville erityisryhmille:

 puhe- ja äänihäiriöt, viivästynyt puhe tai epäselvä puhe, puhumattomuus tai ns.

”oma puhe”. Puhe selkenee, kielenkäyttö paranee tai alkaa puhua

 oppimisvaikeuksiin, oppimiskyky paranee, muisti paranee

 yliherkkään kuuloon

 käytöshäiriöihin 

 joissain tapauksissa tinnitukseen

  Todettuja hoidon käytännön vaikutuksia ovat mm:

 asiakas kuule puheen oikein

 kuunteleminen ei vie niin paljon voimavaroja

 puhuminen ja laulaminen tulee helpommaksi

 oppiminen on helpompaa

 vieraiden kielien oppiminen on helpompaa

 stressitaso laskee

 levottomat lapset rauhoittuvat

 unen tarve vähenee

 auditiivisen nopeamman hahmottamisen kautta reaktionopeus kasvaa

 muisti paranee

 sosiaalinen kanssakäyminen on helpompaa

Viitteitä:

 Tomatis A; The Conscious Ear, Station Hill Press, 1991

 Research Meets Practice, IARLD and the Norwegian Dyslexia Assosiation, Tromso, 

Augyst 1994
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 Aivot ja oppiminen, 2000, sivu110, Tapio Korhonen: asiantuntija-artikkeli: 

Kromosomipoikkeavuuksien neuropsykologiaa

 www.tohtori.fi    dysfasia määritelmät ja oireet

 www.tinnitus.fi, Helsinki Ear Institute, Syyskuu 2014

 Educational material from hearing research course

 Korpilahti,  Pirjo  Tehoa kuulohahmotukseen -  neurokognitiiviseen teoriaan tukeutuvia

menetelmiä.  -  Kielen  kehitys  ja  oppimisvalmiudet  -  arviointi  ja  kuntoutus.  Toim.  K.

Launonen;  H.  Heimo  &  T.  Tykkyläinen.  Puheen  ja  kielen  tutkimuksen  yhdistyksen

julkaisuja nro 34. Helsinki, 2002. s. 121-135.

Erityisryhmät: 

Autistit

Autistit on ryhmä, joilla on erittäin usein yliherkkä kuulo. Tämä yliherkkyys häiritsee paljon

autistin  elämää  tehden  muutenkin  vaikean  elintilanteen  entistä  vaikeammaksi.  Suur-

Helsingin  Sensomotorisen  keskuksen  perustaja  Nina  Alopaeus  on  hoitanut  lukuisia

autisteja hyvin tuloksin.  Olemme havainneet,  että kuulon spesifillä harjoittelulla voidaan

korjata siis myös autistin kuuloa lähemmäksi ihannekäyrää. Näin jopa kipua aikaansaavat

äänet  eivät  enää  häiritse  asiakasta,  ja  hänellä  jää  enemmän  voimavaroja  muun

kuntoutuksen tehokkaaseen vastaanottamiseen. Käytännössä on havaittu, että harjoittelun

jälkeen  autistin  puheentuotto  lisääntyy,  hän  ottaa  herkemmin  kontaktia  ja  toimii

aktiivisemmin sosiaalisessa ympäristössä.  Kommunikointi  autistin kanssa yleensä myös

helpottuu.   Tämä  muutos  on  hyvin  merkittävä.  Ne,  jotka  toimivat  sulkeutuneiden  ja

hiljaisten, kovia ääniä pelkäävien autistisen kanssa ymmärtävät hyvin tämän muutoksen

merkityksen. Ikään kuin se näkymätön kupla ohenisi autistin ympäriltä. 
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Autistin  kanssa  työskentely  vaatii  erittäin  kokeneen  terapeutin,  joka  pystyy  lukemaan

autistisen asiakkaan elekielestä, viittomista tai piktogrammeista tarvittavat tiedot. Aina se

ei onnistu, jolloin tarvitaan uusintakäyntejä, kunnes asiakkaan kanssa yhteistyö onnistuu. 

Esimerkkitapauksena esittelen Simon ja Liisan tapaukset:

Simo, ikä  7  v.,  autisti,  tuli  isänsä  kanssa  vastaanotolle.  Isä  kertoi,  että  pojalla  oli

ongelmana kuulon herkkyys. 

Simo  ei  pystynyt  pitämään  huolta  ystävyyssuhteista  eikä  pystynyt  hankkimaan  uusia

ystäviä. Ryhmässä toimiminen oli heikkoa. Simolla oli suuria vaikeuksia ymmärtää sekä

tuottaa  puhetta.  Uusien  asioiden  oppiminen  oli  vaikeaa  ja  Simolla  oli  huono

keskittymiskyky. 

Simolle tehtiin kuuloalueen tutkimukset. Simo istui tuolille ja antoi laittaa korvakuulokkeet

korvilleen.  Aluksi  hän  istui  hiljaa  ja  kuunteli  kuulokkeista  tulevia  piip-ääniä.  Kun

kuulokkeista kuului  matalien taajuuksien testiääniä,  Simo heitti  kuulokkeet  voimakkaasti

lattialle.  Tämä reaktio  toistui  aina  matalien  taajuuksien  kohdalla.  Nämä äänet  selvästi

tuottivat tuskaa Simolle.  Kun hän ei kuullut  testausääniä,  tuli  hän selvästi levottomaksi.

Välillä pidettiin taukoja ja Simo rentoutui fysioakustisessa tuolissa, minkä jälkeen jatkettiin

tutkimusta, kunnes testit oli moneen kertaan varmistettu ja tulos oli luotettava. 

Kuulotutkimuksesta  ilmeni  myös,  että hänellä  oli  objektiivisestikin  erittäin  herkkä kuulo,

varsinkin  matalilla  taajuuksilla,  vasemmalla  korvalla  oli  taajuusvaimentuma  keski-  ja

korkeilla taajuuksilla. Vasen korva dominoi kahdella mitatuista taajuuksista. Puolen vuoden

aikana Simolle tehtiin useita kuulotutkimuksia. Aina testaus ei onnistunut, jolloin testistä

luovuttiin ja varattiin aina uusi aika.

KUNTOUTUKSEN  LOPPUTULOS:  Simon  kuulon  yliherkkyys  on  poistunut  ja

taajuusvaimentumat ovat korjaantuneet lähemmäs ihannetasolle.  Hän on rauhoittunut ja

pystyy  toimimaan  aiempaa  paremmin  ryhmässä.  Selvä  muutos  havaittiin  Simon

käytöksessä, kun hän alkoi kisailla päiväkodissa muiden lasten kanssa ja hakemaan muita

aktiivisesti leikkiin. Puheen ymmärtäminen ja tuottaminen oli parantunut, joskaan ei ollut

vielä hyvä. Simolla oli nyt selvää yritystä spontaaniin puheeseen. Uutena asiana Simolla

oli  nyt  myös kiinnostus viittomiseen.  Simo oli  alkanut  myös opetella  kirjoitusta.  Uusien

asioiden oppiminen oli aiempaa helpompaa. 
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Liisa, ikä 18 v. autisti.

Äiti  kertoi,  että tytöllä  oli  ”liian hyvä kuulo”  ja jotkin äänet  olivat  suorastaan ”kauheita”,

kuten  Liisalla  on  tapana  näitä  ääniä  kutsua.  Liisa  kuuli  helposti  toisessa  huoneessa

puhutun  normaalin  puheen.  Ulkoa  tulevat  hälyäänet  häiritsivät  myös  Liisaa.

Matalataajuiset  äänet  saivat  Liisan  jopa  itkemään ja  Liisa  kertoi  äidille  niiden  tekevän

kipeää.

Liisalle  päätettiin  tehdä  kuulotutkimus  puheterapeutin  kanssa,  joka  oli  Liisalle  tuttu  ja

mukana  kaikissa  kuulotutkimuksissa.  Puheterapeutin  kanssa  käytettiin  piktogrammeja,

joiden avulla  pystyttiin  tulkitsemaan luotettavasti,  milloin  Liisa kuulee kuulokkeista  Piip-

äänet.  Aluksi Liisa jännitti kovasti tutkimusta. Matalilla taajuuksilla Liisa ahdistui ja alkoi

itkeä eikä halunnut jatkaa tutkimusta. Rauhoituttuaan hän sai sanottua ”sattuu” eli hänellä

oli matalilla taajuuksilla niin herkkä kuulo, että hiljaisetkin äänet aiheuttivat tuskaa Liisalle.

Liisalle tehtiin 9 kk aikana yhteensä 4 erillistä kuulotutkimusta ja yksilölliset terapiaäänitteet

kotona kuunneltavaksi. Liisan kuulo oli tutkimuksen mukaan matalilla taajuuksilla erittäin

yliherkkä. Hän reagoi selvästi audiometrin hiljaisimpiin ääneksiin. 

KUNTOUTUKSEN LOPPUTULOS: Liisan yliherkkä kuulo oli korjaantunut, ja hän ei enää

ahdistunut  äänistä.  Liisan  käytöksessä  oli  myös  tapahtunut  positiivista  kehitystä.

Viimeisessä tutkimuksessa Liisa keskittyi  hyvin  kuunteluun ja  osoitti  jopa kädellä  mistä

korvasta  piip-ääni  tuli.  Puheterapeutti  totesi  Liisan  käyttävän  nyt  enemmän  sanoja  ja

puhuvan enemmän,  eivätkä muualta  tulevat  hälyäänet  häirinneet  enää samalla  tavoin.

Äidin kysyessä Liisalta, kuuleeko hän nyt eri tavalla, vastasi Liisa: ”Joo, Joo”, mikä äidin

mukaan tarkoittaa positiivista vastausta. Tämä äänimaailman normalisoituminen on erittäin

tärkeää  asiakkaan  muun kehityksen  kannalta.  Asiakkaan  aivojen  valppaustaso  laskee,

jolloin oppiminen ja kommunikoiminen tulevat helpommaksi. Tuolloin ns. normaali kehitys

ja muu terapeuttinen hoito saa paremman lähtökohdan.
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Kehitysvammaiset

Monella  kehitysvammaisella  on  yliherkkä  kuulo,  joka  vaikeuttaa  ja  heikentää  erilaisten

terapioiden tehoa. Aivan kuten autisteillakin, niin kuulon harjoittelulla voidaan aina yrittää

korjata  tätä  yliherkkää  kuuloa.  Yliherkän  kuulon  kappaleessa  5.12.  sivuilla  on  esitelty

esimerkkitapaus CP-vammaisesta.

Mutismi

Kun  lapsi  kommunikoi  kotona,  mutta  kieltäytyy  puhumasta  muualla,  kutsutaan  sitä

Selektiiviseksi  Mutismiksi  SM.  Lapsi  siis  osaa  puhua,  mutta  jostakin  syystä  jännittää

vieraita tilanteita niin paljon,  että ei puhu kodin ulkopuolella.  Se aiheuttaa luonnollisesti

vaikeuksia opinnoissa sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Mutsimille ajatellaan olevan useita mahdollisia syitä, geneettinen perimä on selkeä, jokin

traumaattinen tapahtuma (joka herkälle  lapselle saattaa olla vaikkapa vain vanhemman

kuolema, tai muu äkillinen elämänmuutos), tai jokin muu ahdistusta aiheuttava syy. Nämä

lapset  ovat  ns.  jännittäjiä,  joilla  tavallisesti  esiintyy  esim.  vatsakipua,  pahoinvointia,

oksetusta,  ripulia,  päänsärkyä  tai  muita  fyysisiä  oireita  ennen  koulua  tai  sosiaalisia

tapahtumia. 

Selektiiviselle mutismille ei ole vakiohoitoa.  Eniten käytetään perheterapiaa yhdistettynä

joko  käyttäytymisterapiaan  tai  psykodynaamiseen  terapiaan.  Myös  monia  erilaisia

hoitomuotoja,  kuten  leikki-,  musiikki-,  ryhmä-,  puhe-  ja  kognitiivis-behavioristista

psykoterapiaa on käytetty. (viite 1) 

Mutismin hoidossa käytettyjä lääkkeitä ovat selektiiviset  serotoniinin takaisinoton estäjät

(SSRI) sekä MAO-estäjät (monoamine oxidase inhibitor). Lääkitystä ei pitäisi kuitenkaan

koskaan käyttää ainoana hoitokeinona. Hoidon lopettamisen jälkeen oireet ovat saattaneet

palata takaisin.(viite 1)
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Valikoivasti puhumattoman lapsen tyypillisimmät piirteet (viite 1)

 puhumattomuus

 kasvojen ilmeettömyys (ahdistuneena)

 tuijottaminen tyhjyyteen (ahdistuneena)

 katsekontaktin vaikeus (ahdistuneena)

 jähmettyminen paikoilleen (ahdistuneena)

 kankea tai jäykkä kehonkieli (ahdistuneena)

 leikin aloittamisen vaikeus

 kiittämisen ja tervehtimisen vaikeus

 vastaamisen  hitaus (esim.  kysymykseen  vastaaminen  verbaalisesti  tai  ei-

verbaalisesti kestää tavallista kauemmin, mistä johtuen standardoidut testit ovat

vaikeita ja johtavat usein vääriin lopputuloksiin)

 kasvanut herkkyys ympäristölle, metelille, väkijoukoille tai kosketukselle

 liiallinen taipumus kantaa  huolta  asioista  ja  pelätä (esiintyy  usein  yli  6-

vuotiailla lapsilla)

 käyttäytymisen  piirteet  kotona  esim.  ailahtelevaisuus,  jäykkyys,

joustamattomuus,  viivyttely,  itkeminen  helposti,  ohjauksen  tarve,

komenteleminen, hallitseminen, äärimmäinen puheliaisuus ja ilmeikkyys

 älykkyys, havaintokykyisyys ja tiedonhalu

 sisäänpäin kääntyneisyys ja herkkyys (hän näyttää ymmärtävän ympäröivää

maailmaa paremmin kuin muut saman ikäiset lapset ja on herkempi tunteille ja

ajatuksille, vaikka usein vaikeuksia omien tunteiden ilmaisussa)

 taiteellisuus ja kiinnostus taiteita kohtaan.

Edelliseen listaan olen tummentanut niitä piirteitä, jotka ovat merkittävästi samanlaisia kuin

varhaiskehityksen kaavan poikkeamat aiheuttavat lapselle. Westerinen mainitsee myös, 

että mutisteilla on 43%:lla komplisoitunut synnytys, joka on myös selkeä riskitekijä 

varhaisen kehityksen kaavan poikkeamille. 
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Olisiko näin mahdollista löytää uusia hoitomuotoja mutismille?

Ainakin  voidaan  todeta,  että  moro-refleksin  oireet  ovat  hämmästyttävän  paljon

samanlaisia,  kuin  mutismin  perusoire,  jännittäminen  ja  ahdistuminen  sosiaalisissa  (ja

vieraissa)  tilanteissa.  Morottaja  miettii  myös  ennakkoon  mihin  menee,  kuinka  sinne

päästään  ja  minkälaista  siellä  mahtaa  olla.  Morolle  on  tyypillistä  voimakas

esiintymisjännitys,  ja  useilla  taiteilijoilla  on näitä  piirteitä.  Mutismissa  jännitys  aiheuttaa

lisäksi puhumattomuutta. Aistiherkkyydet ovat myös tavanomaisia oireita myös varhaisen

kehityksen  kaavan  poikkeamissa,  jolloin  aktivoituu  tehostunut  vaaran  signaalien

havaitsemiskyky.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Hannu Westerinen esitti luentojulkaisussaan (viite 2) mm.

mutisteilla havaittuja erikoispiirteitä:

Westerinen  referoi  mm.  Bar-Haimym(2004)  tutkimuksia,  joissa  havaittiin  mutisteilla

vajavainen  kuuloaistimuksen  käsittely,  joka  saattaa  vaikeuttaa  lapsella  samanaikaista

puhumista ja kuuntelemista. 

Toinen  havainto  on  ollut  poikkeavuudet  välikorvan  akustisen  refleksin  (MEAR)

toiminnassa.  Auditoristen efferenttien ratojen poikkeavuudesta huolimatta puhdasäänes-ja

puheaudiometria  olivat  normaalit  samoin  kuin  signaalinkulku  aivorungon  tasolla  (ABR

latencies).  Akustinen  refleksi,  acoustic  reflex,  eli  stapediusrefleksi  on  välikorvan

Stapediuslihaksen  aiheuttama  kuuloluuketjun  "jäykistyminen"  voimakkaan  äänen

seurauksena.  Stapediuslihas  kiinnittyy  viimeiseen  jalustin-nimiseen  kuuloluuhun,  ja  sen

tarkoitus on suojata auditiivista järjestelmää liian voimakkaalta äänenpaineelta. Tutkimus

viittaa siihen, että stressaantuessaan mutistilla tämä stressi saa tämän suojamekanismin

laukeamaan, jonka seurauksena mm. kuulo sitten heikkenee. 

Samanaikainen puhumisen ja kuuntelemisen ongelma saattaa johtua myös 

vasenkorvaisuudesta, missä kuulosignaalin kulkeutumista aivoissa hidastaa n. 20 ms 

viive. Tämä viive aiheutuu vasemman korvan johtavuudesta johtuvasta normaalia 

pitemmästä hermoviestin kulkeutumisesta vasempaan Wernicken aivoalueelle (=kielellisen

hahmottamien alue). Tämä sekoittaa helposti omaa puhetta, koska oma kuulo ohjaa omaa

puhetta, ja tässä tapauksessa kielenhahmottamisen alueelle oman puheen kuulohavainto 

tulee koko ajan pahasti myöhässä. 
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Vasenkorvaisuuteen viittaa myös Westerlundin luennossa mainittu tutkimushavainto, että 

mutisteilla on havaittu olevan oikean korvan otoakustisessa emissiossa poikkeavuutta. 

Otoakustinen emissio (OAE) perustuu sisäkorvan tuottamaan ääneen. Testissä 

korvakäytävään lähetetään ääni ja takaisin tuleva ”kaiku” eli sisäkorvan tuottama ääni 

mitataan herkällä mikrofonilla. Vasenkorvaisilla oikean korvan hermotukset voivat olla 

heikommin kehittyneitä, jolloin tämä tutkimustulos on hyvinkin mahdollinen.

Kuvassa Westerlundin luentomateriaalista (viite 2) on Henkin ym (2010) tekemä 

herätevastetutkimuksen tulos, jossa P50 herätevasteessa mutisteilla on havaittu 

poikkeavuuksia. Tämä viittaa kuuloaistimusten käsittelyn osuuteen taustalla. 

Kokemuksesta tiedämme, että mm. vasenkorvaisilla on usein juuri samanlainen 

kuulonerottelun ongelma ja herätevasteissä samanlainen poikkeama. 
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                              Kuva: mutisteille tyypillisiä luonteenpiirteitä (viite 2)

Seurassa kuvassa (viite 2) nähdään vielä yhteenvetona mutisteille tyypillisiä 

luonteenpiirteitä. Siinä vetäytyminen ja sosiaaliset ongelmat ovat keskeisimpiä piirteitä. 

Mainittakoon, että refleksi-lapsilla on usein keskittymisen ongelmia, mitkä eivät taulukon 

mukaan ole tyypillisiä mutisteille. Tämä viittaa siihen, että mutisteilla on ”oma” kompleksi 

taustansa.            

Kuten  yllä  kävi  ilmi,  on  kuitenkin  mahdollista  että  mutisteilla  on  poikkemia  varhaisen

kehityksen  kaavassa  sekä  auditiivisessa  hahmottamisessa.  Näin  ollen  mutistin

kuntoutuksessa kannattaisi kokeilla myös varhaisen kehityksen analyysiä, jossa tutkitaan

kehityksen kaavan toteutuminen, varhaisten refleksien löydökset sekä ainakin auditiivinen

tutkimus  mahdollisen  vasenkorvaisuuden  ja  muiden  auditiivisten  ongelmien

havaitsemiseksi. Jos näitä ongelmia löytyy, kannattaa kaikkiin näihin kohdistaa tehokkaiksi

havaittuja  fysiologisia  kuntoutustoimenpiteitä  (esimerkiksi  sensomotorinen

kokonaistutkimus ja fysiologinen hoitokokonaisuus).  

207



Yökastelu

Westerinen  mainitsi  mutisteilla  olevan  myös  yökastelua  verrokkeja  enemmän.  Oman

kokemuksemme  mukaan  yökastelusta  kärsivillä  lapsilla  on  usein  löydettävissä  myös

varhaisia refleksijäänteitä, joka tarkoittaa, että heidän varhaisen kehityksen kaava ei ole

toteutunut  tarkoituksenmukaisella  tavalla.  Varhaisrefleksien  kuntoutuksen  myötä  on

yleensä  myös  yökastelu  loppunut.  Tästä  voidaan  vetää  johtopäätös,  että  ne  ovat

yhteydessä  toisiinsa.  Syy-seuraus  kaava  voi  olla  seuraavanlainen:  Primitiivirefleksit

aiheuttavat  tahdosta  riippumatonta  lihastoonisuuden  muutosta.  Niiden  toiminta  on

tarkoituksenmukaista  ja  tarpeellista  vauvaikäisillä,  jolloin  ne  ohjaavat  vauvan  liikkeitä,

mutta  vauva-ajan  jälkeen  ne  häiritsevät  vain  lihaksistoa  (katso  refleksikappale).  Eräs

lihaksiston häirinnän kohde voi siis olla myös virtsarakon supistajalihas. Lapsen ollessa

valveilla  pystyy  hän kontrolloimaan virtsarakon supistajalihasta.  Lapsen nukkuessa tätä

omaa kontrollia ei ole, ja supistajalihakseen kohdistuva pienikin ”häirintä” saa aikaiseksi

nestepaineen lisääntyessä sen, että rakko vuotaa.

Lähdemateriaalia:

 http://selektiivinenmutismi.wordpress.com/

 Luentoyhteenveto mutismista, Hannu Westerinen, Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, 

HUS HYKS Naisten ja lasten sairaala, Lastenpsykiatrian vastuualue, Neuropsykiatrian 

yksikkö. Luentoyhteenveto löytyy osoitteesta:  

https://www.lpsy.org/artikkelit/485/valikoiva-puhumattomuus

Tinnitus 

Tinnitus on kuulojärjestelmän itseistoimintaa,  missä ihminen kuulee ääntä, vaikka se ei

tulekaan ulkoisesta lähteestä. Arkisessa puheessa puhutaan esim. korvien soimista, joka

kuvaakin tinnitusta hyvin. Lievää tinnitusta on varmaan joskus jokaisella ihmisellä, ja se

vaimenee yleensä itsestään ja huomaamatta. Kovan äänenpaineen aiheuttamaa tinnitus,
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esimerkiksi  onnettomuuden  yhteydessä  (räjähdys)  tai  muu  äkillinen  äänenpaineen

aiheuttamana,  voidaan  pitää  kuulovaurion  ensioireena.  Onneksi  ensimmäiset

tinnituskohtaukset  korjaantuvat  usein  itsestään.  Mutta  tähän  ensivaroitukseen  tulee

suhtautua vakavasti, ja kuulon suojaamiselle on tehtävä heti jotakin, jotta ongelma ei toistu

ja/tai  pahene.  Kokemuksesta tiedämme,  että  seuraava tai  seuraavat  tinnituskohtaukset

voivat olla pahempia ja jopa korjaantumattomia. 

Kova ja jatkuva tinnitus voi olla hermoja raastavaa ja jopa psyykkisesti invalidisoivaa. Se

on jatkuvasti  läsnä  ja  kuuluu  suhteellisesti  enemmän hiljaisuudessa,  kuten esimerkiksi

nukkumaan mennessä. 

Tinnitus  on toistaiseksi  eräs  niitä  sairauksia,  joihin  ei  tiedetä  yksiselitteistä  tai  varmaa

hoitokeinoa. Tinnituksen syyt  voivat olla erilaisia.  Eräs syy voi olla fyysinen tapahtuma,

esim.  räjähdysonnettomuus,  ammunta  korvan  lähellä,  kovaääninen  musiikin  kuuntelu

esim. konsertissa/diskossa,  tai  pitkäaikainen kovassa äänessä oleilu  esim. työkoneiden

aikaansaama erittäin kova ääni. Tinnitus on varsin yleistä esim. muusikoilla tai musiikin

ammattilaisilla.  Tuolloin  ajatellaan  korvan  simpukassa  sijaitsevien  herkkien

aistinkarvasolujen  vaurioituvan  ja  jättäen  aivoihin  ”päälle”  väärän  ääniärsykkeen,  joka

havaitaan sitten tinnituksena.  

Toinen tinnituksen kehittymiseen vaikuttava seikka saattaa olla korkea stressi. Tiedämme

tapauksia,  joissa  asiakas  on  voinut  ajoittaa  tinnituksen  alkuajankohdan  erityisen

stressaavaan  tapahtumaan  tai  aikaan.  Onkin  mahdollista,  että  kun  stressi  vähenee,

tinnituskin vaimenee, mutta stressin lisääntyessä tinnituskin saattaa taas kasvaa. Tuolloin

tinnituksen hoitona tulisikin tutkia ja käsitellä ulkoiset ja sisäiset stressiaiheuttajat (katso

stressimalli).  

Eräs mahdollinen syy voi olla verenkierron pitkäaikaiset ongelmat, jotka voivat aiheutua

esimerkiksi pitkällisistä niskan ja hartioiden alueen lihajännityksistä. Jos lihasjännitysten

taustasyynä  ovat  varhaisten  niskaheijasteiden  jäänteet,  tulisi  niihin  kiinnittää

asianmukaista terapeuttisesta huomiota.

Lisäksi tiedetään tinnituksen yleistyvän kuulon vaimentuessa, joka väestötasolla havaitaan

esimerkiksi  väestön  ikääntyessä.  Onko  siinä  kyse  kuulohermon  ylläpitämiseksi

ilmaantuvaa itseistoimintaa, joka tässä tapauksessa siis itse asiassa estää kuulohermojen

synapsisia hermoyhteyksiä surkastumasta? 

209



Selvää  tinnitukseen  auttavaa tehokasta  hoitoa  ei  ole  pystytty  kehittämään vielä,  mutta

näyttöä  mm.  auditiivisen  terapian  positiivisesta  vaikutuksesta  on  kyllä.  Perinteisenä

hoitokeinoina  tinnitukseen  on  ollut  mm.  psykologinen  lähestymistapa.  Toinen  fyysinen

hoitokeino on ollut ns. maskerin käyttö, jossa tinnitustaajuudelle annetaan ulkoinen ääni,

jolloin  itse  tinnitus  häviää  tajunnasta.  Sitten  on  käytetty  mm verenkiertoon  vaikuttavia

terapioita, vagus-hermostimulaattiota ja ylipainehappihoitoa. 

Jos syynä ei ole kasvain joka painaisi tai vaurioittaisi kuulohermoa ja aiheuttaisi ongelmaa,

niin radikaaleja leikkaushoitoja kuten esim. kuulohermojen katkaisua ja sisäkorvan elinten

tuhoamista/poistamista  ei  käytetä  enää.  On  nimittäin  havaittu,  että  tinnitus  ei  aina

lopukaan, kun kuulohermo on katkaistu. Varmaa ja hyvää lääketieteellistä hoitokeinoa ei

oikeastaan tiedetä, jolloin jokainen tapaus on oma erikoistapauksensa. 

Psykologinen lähestymistapa sisältää potilaan kanssa keskustelun, joka tähtää siihen, että

hänet on saatava pois tinnituksen pahimmassa tapauksessa kaiken alleen peittoavasta

psyykkisestä  noidankehästä.  Tinnitus  kuuluu  ja  voimistuu  usein  hiljaisuudessa,  jolloin

täyttä  hiljaisuutta  tulisi  välttää.  Hiljaisuudessa  käytetään  peittovaikutusta,  joka saadaan

aikaisesti  ulkoisilla  äänillä.  Esimerkiksi  illalla nukkumaan mentäessä laitetaan kelloradio

soittamaan hiljaa musiikkia, ja säädetään se sulkeutumaan automaattisesti joskus oletetun

nukahtamisen jälkeen.  

Jos tinnitus on kovan musiikin aiheuttamaa esim. muusikolla, saattavat korvat olla myös

yliherkkiä  äänille.  Tuolloin  tulee  kiusaus  pitää  kuulosuojaimia  ääniyliherkkyyden  vuoksi

jopa  normaalissa  ääniympäristössä,  mutta  se  saattaa  johtaa  juuri  päinvastaiseen

lopputulokseen, koska kuulo yrittää kuitenkin kuulla, jolloin se itse asiassa herkistyy vain

entistä herkemmäksi. Tinnituskin voi sitten vain kasvaa.

Auditiivinen terapian lähestymistapa Tinnituksen hoitona

Yksinkertaisin  ääniterapian  hoito  on  hiljaisuuden  välttäminen.  Toinen  tapa  on  käyttää

ääntä tietoisesti peittämään, maskeeraamaan tinnitusääntä. Se voidaan tehdä tallennetulla

äänimateriaalilla, musiikilla tai tallenteelta soitattavalla luonnonäänellä. 

Itse olemme olleet Suomessa pioneereja aloittaessamme kohdennetun äänihoidon käytön

tinnituksen  hoidossa.  Siinä  identifioidaan  ensin  tinnitustaajuus,  jonka  jälkeen  tehdään

musiikkilevy,  jossa  on  suodatettuna  juuri  tinnitustaajuuden  musiikkia,  jota  kuunnellaan

päivittäin  useampi  kuukausi.  Toinen  kohdennettu  menetelmä  on  ns.  lateral  inhibaatio-
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menetelmä. missä annetaan musiikkiääntä tinnitustaajuuden kummallekin puolelle, mutta

tinnitustaajuus  vaimennetaan.  Omituista  kyllä,  kumpikin  menetelmä  tuntuu  toimivan,

vaikka ovat käytännössä päinvastaisia menetelmiä.

 Vagushermostimulaatio

Vagushermostimulaatiolla on tarkoitus vaikuttaa tinnituksen aiheuttamaan stressireaktioon.

Korvan nipukkaan kiinnitettävän elektrodin välityksellä vagusstimulaattorilaite antaa lievää 

sähkövirtaa, joka stimuloi vagushermon pientä korvahaaraa. Vagushermolla on keskeinen 

rooli autonomisen hermoston parasympaattisen osan toiminnassa. Autonominen hermosto

säätelee kaikkia elimistön toimintoja.

Vagushermoa stimuloimalla stimuloidaan siis parasympaattista autonomista systeemiä ja 

samalla vaimennetaan sympaattista systeemiä ja sitä kautta lisämunuaisista erittyvän 

stressihormonin syntyä ja näin ahdistus ja pelkotila ei valtaa mieltä. Stressin väheneminen 

lievittää tinnitusta, koska stressihormonin voimistama tinnitus vähenee biosähköisen 

toiminnan vähenemisen takia. Vagushermostimulaatiolla on myös yleinen rauhoittava ja 

rentouttava vaikutus. (viite 5)

 Ylipainehappihoito

Ylipainehappihoidossa (HBOT) potilas hengittää 100% happea  1.5 barin ylipaineessa, 

joka vastaa 15 metrin sukellussyvyyttä. Hoito lisää sisäkorvan nesteiden happipitoisuutta 

noin 500% ja sitä kautta tarjoaa sisäkorvan aistinsoluille optimaaliset olosuhteet 

spontaaniin vauriosta korjaantumiseen. (viite 5)

  Tinnituksen ennaltaehkäisy

Tinnituksen  tiedetään  myös  väestötasolla  lisääntyvän,  kun  kuuloherkkyys  alenee.

Ennaltaehkäisevänä hoitona voitaisiin kuuloa stimuloida esimerkiksi kirkassointisella

musiikilla,  jolloin kuulin  korkeat taajuudet  eivät  vaimentuisi  niin  nopeasti.  Lisäksi,  kuten

edellä  jo  mainittiin,  tulisi  tinnituspotilailla  hoitaa  kaikki  sisäistä  (ja  ulkoistakin)  stressiä

aiheuttavat seikat, kuten varmistaa aistijärjestelmän tarkoituksenmukainen toimintataso ja

tutkia sekä hoitaa tarvittaessa refleksijärjestelmä.
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       Tinnituksen hoitotapauksia

Meillä  on  kokemuksia  muutamista  tinnitustapauksista.  Eräässä  tapauksessa,  jossa

tinnitustaajuudella  oli  kapea-alainen  selvä  kuulon  vaimenema.  Kun  tämä  kuulon

vaimenema korjaantui kuulon spesifillä harjoittelulla, tinnitusääni painuikin taka-alalle. 

Seuraavassa tämä esimerkkitapauksemme, Timo.         

Timo,14 v. Timoa vaivasi tinnitus. Tinnitusääni oli  Timolla niin paha, että hän ei saanut

öisin  unta.  Hälyäänet  häiritsivät  myös  ja  Timo  tunsi  itsensä  hyvin  stressaantuneeksi.

Timolla  oli  yliherkkä matalien  taajuuksien kuulo,  joka todennäköisesti  korosti  hälyäänet

epämiellyttäviksi,  ja  selvä  taajuusvaimentuma  1500Hz  ja  2000Hz  alueilla.  Tinnitusääni

pystyttiin identifioimaan 1500Hz korkeudelle. Timolla ei ollut vaikeuksia lukemisessa eikä

kirjoituksessa. Pohdimme tilannetta ruotsalaisen sekä tanskalaisen kollegamme kanssa ja

päädyimme  kuuloa  stimuloivan  hoidon  aloittamiseen.  Timolle  tehtiin  10  kk  aikana  6

kuulotutkimusta ja yksilöllistä terapianauhaa. 

LOPPUTULOS:  Kuulon  taajuusvaimentuma  on  lähes  poistunut  ja  matalien  taajuuksien

korostuma on lieventynyt. Tinnitus on jäänyt selvästi taka-alalle. Timon äiti soitti meille 3 kk

kuluttua kuntoutuksen aloituksesta ja kertoi, että Timo on saanut nyt nukuttua ja hän ei ole

enää hermostunut. Timon olotila oli selvästi parempi. Timon mielestä tinnitusääni ei enää

häiritse, joskin kuuluu joskus, mutta ei jatkuvana kaiken alleen peittävänä äänenä, kuten

ennen.

Toinen  esimerkkitapaus,  Maria,  oli  ammattitanssija,  jolle  oli  kehittynyt  hyvin  voimakas

elämää ja ammattimaista tanssimista häiritsevä tinnitus. Tässä tapauksessa kova vuosia

kestänyt äänialtistus oli ilmeisesti syynä tinnitukseen, ja tilannetta voitiin pitää kuulovaurion

esioireena tai  seurauksena.  Hoitava korvalääkäri  oli  kieltänyt  häneltä kovassa äänessä

esiintymisen  ilman  kuulon  suojausta,  joka  mahdollisti  hänen  ammattinsa  jatkamisen.

Tutkittuani  hänet  havaitsin  tinnituksen  esiintyvän  usealla  taajuudella.  Hän  kuunteli

kuulotutkimuksen mukaan tehtyä ääni-CD-levyä päivittäin usean kuukauden ajan, jolloin

tinnitus  vaimeni.  Ottaen  huomioon  hänen  vaikean  lähtötasonsa,  hoidon  tulos  oli  jopa

yllättävän hyvä. Varoitin häntä esiintymästä ilman kuulon suojausta, koska olin varma, että

kyseessä  oli  nimenomaan  kuulovauriopohjainen  tinnitus,  missä  lisävaurio  saattaa  vain

pahentaa  tilannetta.  Hän  halusi  kuitenkin  esiintyä  eräässä  esityksessä  ilman  kuulon

suojausta, ja hoitava korvalääkäri oli todennut, että koska tinnitus oli vaimentunut, voi hän
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esiintyä  siellä.  Lopputuloksena  oli  kahta  kauheampi  tinnitus.  Tämä  oli  erinomainen

esimerkki, miten kuulovaurioiden kanssa ei ole leikkimistä!

Ovatko kaikki yhtä herkkiä saamaan tinnitusta? Kuulontutkijakoulutukseni aikana muistan

erään  opettajana  toimineen  korvalääkärin  maininneen,  että  osalle  potilaista  kehittyy

helposti  kuulovaurio,  suurelle  osalle  kun  tarpeeksi  kauan  altistutaan  voimakkaalle

äänenpaineelle, ja osa on aivan ”kivikorvia”, eli kestävät muita selvästi enemmän kovaa

ääntä. Mikä siinä voi olla taustalla? 

Kuulojärjestelmän  anatomiaa  ja  kuulotapahtumaa  tutkittaessa  tiedetään,  että  kova

äänenpaine  havaitaan  iholla  hieman  ennen  kuin  se  saapuu  korvakäytävän  päässä

sijaitsevalle  tärykalvolle.  Tärykalvon  värähtely  siirtyy  kolmen  kuuloluun  välityksellä

simpukan  sylinterimäiseen  osaan,  mistä  värähtely  jatkuu  nesteen  mekaanisena

värähtelynä  simpukkaan.  Simpukassa  cortin  elin  muuntaa  herkkien  aistinkarvasolujen

avulla  äänen  hermotiedoksi,  joka  kulkee  kuulohermoa  pitkin  kuulonaivokuorelle.  Jos

äänenpaine  on  kova,  saa  aivot  ennakkotiedon  tästä  vaarasta  muutaman millisekunnin

ennen  kuin  ääni  ehtii  korvan  simpukkaan.  Tänä  aikana  käynnistyy  kuulohermoston

itsesuojelujärjestelmä,  johon  liittyy  ainakin  kaksi  refleksinomaista  tapahtumaa.  1.

kuuloluiden viimeiseen jalustinluuhun kiinnittyy lihas, joka jännittyy estääkseen liian kovan

äänen  siirtymisen  simpukan  nesteeseen.  2.  jokaisen  simpukassa  sijaitsevan  ns.  cortin

elimen  aistinkarvasolun  tyvessä  on  lihasolu,  joka  vetää  aistinkarvasolun  sisäänpäin

estääkseen liian  voimakkaan värähtelyn  haitallisen vaikutuksen.  Hieman monimutkaista

mutta nerokasta, eikös vaan. 

Nyt kun pohditaan, kuka altistuu herkemmin kuulovauriolle, voidaan kysyä myös, kenellä

tämä  kuulon  itsesuojelujärjestelmä  ei  toimi  tehokkaasti?  Tiedämme  varmuudella,  että

varhaisen kehityksen epätäydellinen eteneminen aiheuttaa monenlaisia refleksikehityksen

puutteita. Sama voi olla seurauksen myös kuulon refleksinomaisen puolustusjärjestelmän

kanssa.  Tämä  todentuukin  itse  asiassa  potilaiden  oireilla.  Käytännössä  erittäin  usein

varhaisen  kehityksen  epätarkoituksenmukaisen  kehitykseen  liittyykin  auditiivinen

yliherkkyys,  lapset  laittavat  esimerkiksi  kädet  korville  ambulanssin  mennessä  ohi.

Autisteilla saattaa olla aivan tavattoman herkkä kuulo, joka suorastaan vammauttaa heitä.

Tämän  pohdinnan  mukaan  tinnitusta  voitaisiin  ennaltaehkäistä  hoitamalla  varhaisen

kehityksen  ongelmat  mahdollisimman  varhaisessa  vaiheessa,  jolloin  kuulon

suojamekanismitkin toimisivat normaalisti. Näin ”herkkäkorvaisista” tulisi mahdollisesti ns.

normaalikorvaisia. 
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Haju- ja makuaistin toiminta ja vaikutukset

Makuaisti liittyy hyvin läheisesti hajuaistiin. Ihmisen makuaisti sijaitsee joko kielen alueella

(makea-suola-hapan-kitkerä) tai nenäontelon yläosassa, jolloin maisteltava ruoka on ensin

hienonnettava  syljen  kanssa  suussa,  jonka  jälkeen  makuaromit  voidaan  "haistaa"

nenäontelossa.  Tästä  johtuu  se,  että  allerginen  nuha  (limaeritteiset  ja  turvonneet

nenäontelot) heikentää usein juuri makuaistimuksia. Neurologisesti kielen ja nenäontelon

hajuaistien  aivoalueet  sijaitsevat  kuitenkin  eri  paikoissa  aivoissa,  joka osaltaan selittää

näiden kehityksellistä eriaikaisuutta. Kielenalueen makuhermojen reitti kulkee talamuksen

kautta  eteenpäin  mutta  nenäontelon  hajuaistin  hermosto  meneekin  suoraan

hajuaistimuksen  aivoalueille  ollen  ehkä  aavistuksen  verran  nopeampi  ja  vastaavasti

antavan  nopeamman  reagointimahdollisuuden  mahdollisessa  vaaran  (tai  mielihyvän)

signaalissa.

Lasten maku- ja hajuaisti  kehittyy harjaantumisen myötä. Aluksi aistitaan kielen alueella

selkeitä  tai  vahvoja  makuja,  kuten  makea  äidinmaito,  makeat  juomat  tai  ketsupin

suolaisuus  ja  happamuus.  Lapset  saattavat  laittaa  ruokaan  kammottavan  määrän

ketsuppia  tai  sinappia,  joka  johtuu  todennäköisesti  juuri  tästä  makuaistin  kehityksen

keskeneräisyydestä.  Ajan  kanssa nenäontelon  makuaistialueet  kehittyvät  ja  lapsi  alkaa

erotella  miedompiakin  makuja.  Mitä  erilaisempia  makukokemuksia  lapset  saavat

lapsuuden aikana, sen paremmin he oppivat erottelemaan myös eri makuja. 

Käytännössä olen nähnyt, miten perheissä, joissa syödään laajasti erilaisia ja eri raaka-

aineista  tehtyjä  ruokia  lapsetkin  oppivat  pienestä  pitäen  syömään  nurisematta  niitä.

Vastaavasti vanhempien ennakkoluuloisuus ja ruokatottumukset siirtyvät nopeasti lapsille,

jolloin lasten makuaisti todennäköisesti ei kehity harjaantumisen myötä. Muista kuitenkin

tuo allergian vaikutus, eli jos allergian turvottamien limakalvojen takia ei maista makuja,

ruoka maistuu todennäköisesti ”pahalta”! Silloin allergian syyt pitää tietenkin selvittää. 

Hajuaisti  on  myös  mukana  emotionaalisissa  kokemuksissa.  Tietty  haju  saattaa  tuoda

vuosienkin takaa muistiin asioita, joita tuolloin koettiin. Koko parfyymiteollisuus nojaa taas

siihen, että hajuaisti on seksuaalisuuden eräs herättäjäaisti. Hajuaistiakin voidaan hoitaa

terapeuttisesti esim. erillisten aromaterapioiden avulla (Lehtinen U,1993). 
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Hahmotushäiriöissä  havaitaan  usein  yliherkkää  haju  ja  makuaistia,  joka saattaa ilmetä

epätavallisen  voimakkaana  kielteisenä  reaktiona  erilaisia  hajuja  ja  makuja  kohtaan.

Käytännön elämässä tällainen lapsi  kieltäytyy  syömästä muille  kelpaavia  ruokia ja  hän

häiriintyy  helposti  eri  hajuista.  Tilanne  voidaan  selittää  yleisenä  aistijärjestelmän

kohonneena valmiusasteena, jossa aivot ovat kohonneessa valmiustilassa havaitakseen

vaaran  signaaleja.  Vastaavasti,  jos  ja  kun  yliherkkyyksiä  aiheuttavia  kehittymättömiä

varhaiskehityksen  osa-alueita  saadaan  hoidettua  kuntoon,  vaimenevat  yliherkkyydetkin

usein aivan itsekseen, eli syy – seuraus suhde on ilmeinen. 

MAKU  JA  HAJUAISTI  on  ehkä  ihmisen  heikoimmin  kehittynyt  aistijärjestelmä,  kun

aistejamme  verrataan  muuhun  eläinkuntaan.  Nykyisin  niin  usein  esiintyvät  allergiat

heikentävät  nielun  ja  nenäonteloiden  turvotuksen  takia  vielä  lisää  maku-  ja  hajuaistin

toimintaa. Kuitenkin näidenkin aistien kehitys on osan kokonaisuutta ja niiden ongelmat

kuormittavat turhaan muuta järjestelmää. 

Yhteenveto

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

vaikutusta  oppimiskykyyn?  Ei  varmasti  suoranaisesti,  mutta  kaikki  yliherkkyydet

kuormittavat aivoja sitoen aivojen toiminnallisia resursseja, nostaen taustastressitasoa ja

sen  kautta  heikentäen  keskittymiskykyä  ja  oppimiskykyä.  Yliherkän  maku-ja  hajuaistin

vaikutuksia ovat mm. 

 häiriintyy muille normaalista hajuympäristöstä

 haistaa uusia hajuja vaikka muut eivät niitä tunne

 erittäin tarkka siitä, mitä syö

 syö usein vain samaa ruokaa

 menettää keskittymiskykyään hajujen takia
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Visuaalinen aisti

Näköaisti  kuormittaa  aivoja  aisteista  ehkä  eniten  ja  sen  tärkein  tehtävä  on  auttaa

havaitsemaan  mahdollisia  vaaran  signaaleja.  Ihmisen,  samoin  kuin  monen  eläimen

visuaalinen  aisti  on  erittäin  herkkä  havaitsemaan  liikettä,  ja  liike  on  aina  mahdollinen

merkki  vaarasta,  joka  pitää  ainakin  tarkastaa.  Itse  asiassa  sivulla  tapahtuvaa  liikettä

silmät/aivot havaitsevat ja analysoivat jopa nopeammin kuin suoraan edestä tapahtuvaa

liikettä.

Oppimiseen  tarvitaan  sekä  lähinäön  (kirjoista  lukemiseen),  että  kaukonäön  hyvää

toimintaa. Jos jompikumpi tai molemmat näistä toiminnoista ovat kehittyneet puutteellisesti

toimiviksi, heikentää se luonnollisesti oppimiskykyä. Tuolloin 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.

Näkötapahtumassa nisäkkäät käyttävät kahta silmää. Jotta kaksi silmää voisivat kohdistua

samaan katsottavaan pisteeseen,  tarvitsevat  ne jonkinlaisen  ohjausjärjestelmän silmien

tarkkaan  suuntaamiseen.  Tasapainoaisti  ja  sen  nestetäytteiset  kaarikäytävät  toimivat

osana tätä  suuntausjärjestelmää  ja  kummaltakin  tasapainojärjestelmältä  silmien  ohjaus

saa painovoiman ansiosta samanlaisen horisontaalisen tiedon. Etäisyyden tarkentamiseen

tarvittava  silmien  lihasten  ohjaus  saadaan  aivojen  visuaalisen  aistijärjestelmän

”laskentakeskuksesta”. Anatomisesti tämä silmien ja tasapinoaistin vahva yhteistyö näkyy

siten,  että  silmät  hermottuvat  laajalti  aivojen  tasapainotumakkeisiin,  mistä  tämä

ohjausjärjestelmä saa tarvitsemaansa hermotietoa. 

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

aistipareja, ja näköaistissa havaitaan juuri tämä aistien ristikkäisvaikutuksen seurauksia.

Koska tasapainoaisti ohjaa aktiivisesti silmän lihaksistoa, silmämunaa ohjaavia, että linssin

ympärillä olevaa lihaksistoa, tasapainonhallinnassa olevat ongelmat näkyvät helposti myös

erilaisina  visuaalisina  ongelmina.  Harry  Wachs  kutsuu  näitä  ongelmia  visiomotorisiksi

ongelmiksi.  Visiomotoriset  ongelmat  voivat  häiritä  vastaavasti  myös  tasapainon

hahmottamista, eli kumpikin aisti häiritsee toisen toimintaa. 
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Käytännössä nämä visuaaliset, visiomotoriset 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

• valoherkkä, välttää kirkkaita tai valkoisia paikkoja

• vaikea seurata liikkuvaa objektia

Visuaalinen aisti käsittää sekä näkemisen ääreisjärjestelmän (silmät), silmien hermotuksen

sekä  näköaivokuoren.  Lisäksi  näköaivokuoren  ja  muiden  aivo-osien  yhteyksiä  ja

yhteistyötä voidaan pitää myös kuuluvana visuaalisen aistin prosesseihin,  koska tämän

osa-alueen ongelmat heikentävät visuaalista hahmottamista. Samoin aivojen toiminnallista

organisointia voidaan pitää visuaaliseen hahmottamiseen vaikuttavana seikkana. 
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Silmien tehtävä on muuttaa valoenergia hermoimpulsseiksi, jotka kulkevat silmähermoja

pitkin  talamuksen  kautta  pään  takaosassa  sijaitseviin  vasempaan  ja  oikeaan

näköaivokuoreen. Silmän rakenne nähdään alla olevassa pelkistetyssä kuvassa.

Silmälle  tuleva  valo  taittuu  linssin  läpi  silmän  takaosassa  sijaitsevalle  valoherkälle

hermostolle, joka sijaitsee silmän takaosassa ja on nimeltään verkkokalvo. Silmä säätää

itse valoherkkyyttään usealla eri tavalla. Normaalilla valaistusalueella verkkokalvon solujen

lateraalinen  inhibitio  (viereisten  alueiden  toiminnan  esto)  kompensoi  koko  näkökentän

valaistusmuutoksia.  Muita  säätömekanismeja  ovat  mm.  pupillin  pienentyminen  sekä

erilaiset fotokemialliset ilmiöt, jotka muuttavat silmän valoherkkyyttä hitaasti. (1). Pupillin

ympärillä oleva lihaksisto supistaa siis valon sisääntuloaukkoa tarpeen mukaan. Pupillin

supistushermotusta  ohjaa  autonomisen  hermoston  parasympaattinen  hermosto,  mutta

pupillin laajentumista ohjaa autonomisen hermoston sympaattinen hermosto. Näissä on se

ero,  että  sympaattinen  hermosto  aktivoituu  esim.  stressitilanteessa  kehoa  nopeaan

reagointiin, ja myös silmissä stressi saattaa näkyä pupillin nopeana laajentumisena. 

Verkkokalvolla sijaitseva valoherkkä solupinnoite koostuu kahdesta erilaisesta solukosta,

sauva- ja tappisoluista. Tappisoluista koostuva tarkan näkemisen tai kohdistetun katseen

havainnointiin  kehittynyt  alue  sijaitsee  aivan  silmän  takaosassa.  Tappisolut  ovat

erikoistuneet  tarkan  näkemisen  lisäksi  myös  värien  erotteluun.  Kohdistava  katse  on

erityisen  tarkka  havaitsemaan  yksityiskohtia,  ja  mitä  enemmän  katsetta  kohdistetaan

johonkin yksityiskohtaan, sitä kapeammaksi tarkan alueen näkökenttä kutistuu. 

Verkkokalvon  sivuilla  sijaitsevat  sauvasolut  ovat  erikoistuneet  enemmän  näkökentän

reuna-alueella  tapahtuvan  liikkeen  havainnointiin.  Kehityshistoriallisesti  ajateltuna

tunnistamaton  liike  voi  siis  aina  olla  vaaran  mahdollisuus,  susi,  karhu,  tiikeri  tai  mikä

tahansa vaaran aiheuttaja. Sivulla sijaitsevien näköhermosolujen hermotuksesta kulkeekin

n.  30 %  näköaivokuoren  ohi  suoraan  motoriselle  aivokuorelle  sekä  vaaransignaalien

tunnistamisen aivoalueille antaen suoran ensihälytyksen vaaran tunnistusprosessille sekä

lihaksistoa ohjaavalle aivokuorelle pään kääntämiseksi vaaran suuntaan ja ensireaktioihin

vaaran  torjuntaa  varten.  Näin  reaktioaika  lyhenee  ja  pakene  -  tai  taistelureaktio  saa

mahdollisimman  nopeasti  tietoa  mahdollisesta  vaarasta.  Tässä  saattaakin  olla  selitys,

miksi stressitilanteessa pupilli laajenee. Tuolloin näkökenttä laajenee ja sivuilla tapahtuva

liike (=vaaran signaali) on helpompi havaita.
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Silmien alueella toimii lukuisia lihasjärjestelmiä: 

A)  Silmämunan  sivuille  kiinnittyvät  silmää  liikuttavat  lihakset,  joilla  on  varsin

poikkeuksellinen  rakenne.  Niissä  pitkittäislihassyiden  yhteydessä  sijaitsee  kierteinen

lihasjärjestelmä,  jonka  tehtävä  on  hienosäätää  silmien  kohdistamista.  Mitä  enemmän

nämä hienosäätölihakset joutuvat korjaamaan kohdistamisen virheitä, sitä työläämpää ja

väsyttävämpää  esim.  lukeminen  on.  Silmien  liikuttelua  hoitavilla  lihaksilla  on  kaksi

tehtävää: 

1. kohdistaa katse tarkasti  kohti  katsottavaa objektia,  joko paikalla  pysyvää tai  seurata

liikkuvaa objektia. 

2.  kohdistaa  kumpikin  silmä  kohti  samaa  katseen  kohdistuspistettä.  Silmämunien

kohdistumisen tulee toimia hyvin synkronoidusti, ja kohdistaa katse kummallakin silmällä

tarkasti samaan pisteeseen sekä kyetä seuraamaan liikkuvaa objektia. Jos silmien tarkka

yhtäaikainen  työskentely  ja  kohdistaminen  tai  tarkka  liikkeen  seuranta  ei  onnistu,  on

tilanne  hankala,  väsyttävä  ja  uuvuttava,  joskus  jopa  kiputiloja  aikaansaava  =

visiomotorinen ongelma.

B)  Silmän linssin  ympärillä  olevat  lihakset  säätävät  taas linssin  muotoa säätäen valon

taittumista linssin läpi tavoitteena taittumispisteen kohdistaminen tarkalleen silmän takana

olevassa verkkokalvossa. 

C) Valon määrää sääteli jo aikaisemmin mainittu pupillin suuruutta säätelevä järjestelmä.

Kehittyvillä  lapsilla  esiintyy  erilaisia  visuaalisia  ja  visiomotorisia  vaikeuksia.  Katse  voi

kohdistua joko objektin taakse tai liian lähelle, silmät voivat katsoa objektin yläpuolelle tai

näiden alapuolelle  ja/tai  vasen ja  oikea silmä katsovat  johonkin  näiden vertikaalisen ja

horisontaalisen linjausten alueelle, mutta eivät tarkasti samaan kohdistamisen pisteeseen.

Seurauksena  kohdetta  katsottaessa  silmien  lihakset  joutuvat  käyttämään ”ylimääräistä”

lihastyötä  vääntäessään  silmiä  kohdistumaan  mahdollisimman  tarkasti  katsottuun

kohteeseen.  Samalla  aivot  joutuvat  siis  prosessoimaan ”enemmän” saadakseen selvää

katseltavasta  kohteesta  ja/tai  kohde  näkyy  heikosti.  Tämä  voi  aiheuttaa  ylimääräistä

stressiä ja  työtaakkaa aivoille,  aiheuttaa väsymystä,  silmien lihassärkyä ja  ylimääräistä

veren sokerin kulutusta. Lukiessa nämä ongelmat aiheuttavat helposti esimerkiksi rivien

hyppimistä riviltä toiselle vaihdettaessa ja/tai nopeaa väsymistä lukiessa. Lisäksi, jos lapsi

kokee  paljon  stressiä  (esim.  sisäiset  stressitekijät:  kehittymätön  hermosto  =>varhaisia
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refleksijäänteitä=>  kohonnut  taustastressi  esim.  Moro)  pupillit  saattavat  laajeta,  josta

aiheutuu taas esim. valoherkkyyttä, josta aiheutuu taas lisää stressiä jne. 

Toisiaan  häiritsevät  aistiparit:  Jos  tasapainoelimen  toiminta  on  epätarkkaa  tai  jollakin

tavoin  puutteellista  tai  heikosti  harjaantunutta,  silmät  saavat  puutteellista  tai

epätarkoituksenmukaista kohdistamisen tietoa, ja silmien suuntaus samaan pisteeseen on

vaikeaa. Kliinisessä klinikkatyöskentelyssä olen havainnut, että usein tapauksissa, joissa

silmät eivät kohdista tarkasti samaan kohteeseen eräänä ongelman syynä on ollut juuri

tasapainoaistin heikko silmien ohjaussignaali. Tämä todentuu sillä, että visuaalinen testaus

antaa  ensin  heikon  kohdistamisen  testitulokset.  Sen  jälkeen  tehdään  tasapainoelintä

stimuloivia harjoituksia ja katsotaan uudelleen visuaalisella tutkimusinstrumentilla tilanne.

Kun  tasapainoharjoitus  tehdään  kaarikäytävä  kerrallaan  ja  tutkitaan  joka  harjoitteen

jälkeen  visuaalinen  kohdistamisen,  löydetään  myös  se  tasapainomekanismin  osa-alue,

missä ”vika” saattaa olla. Näin asiakkaalle voidaan suunnitella tarkasti ongelman ytimeen

kohdistuva  harjoitusohjelma.  Usein  katseen  kohdistaminen  paranee  harjoittelulla

välittömästi,  mutta jos tasapainoaistia  ei  harjaannuteta päivittäin useamman kuukauden

ajan, vaikutus jää lyhytaikaiseksi.

LKT Tapani Rahko (viite 2) on raportoinut, että tasapainoaistia stimuloimalla lukunopeus

kasvaa  jopa  puolella  ja  rivien  hyppiminen  loppuu.  Edellä  kuvattu  toimintamekanismi

saattaa  selittää,  miksi  rivien  hyppiminen  vähenee  ja  lukunopeus  lisääntyy.  Kun  silmät

kohdistuvat tarkemmin ja vähemmällä ”neuraalilla” energialla tekstiin, on helpompi lukea ja

lukunopeus kasvaa. 

UNDERCONVERGENCE,  =  katsotusta  objektista  liian  kauas  jäävä  silmien

kohdistamispiste. 

Kliinisessä  asiakastyössä  olemme  havainneet,  että  oppimishäiriötapauksissa  varsinkin

lähinäön  ongelmat  ovat  yleisiä.  Vanhemmille  tilanne  on  usein  yllätys,  koska  lapsi  on

yleensä  läpäissyt  terveystarkastuksen  näkötestin,  joka  mittaa  yleensä  vai,  kuinka  lapsi

näkee  n.  5  metrin  etäisyydellä  olevat  näkötaulut.  Mutta  se  testi  ei  mittaakaan

lukuetäisyyttä.  Kirjojen lukemiseen tarvitaan lähinäön  tarkkaa toimintaa,  ja  jos siinä  on

ongelmia, vaikuttaa se luonnollisesti lukunopeuteen ja lukemisen sujuvuuteen, joka tuntuu

heikentävän myös muistin toimintaa. Yleisin ongelma on underconvergence, jossa silmät
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eivät  taivu  tarpeeksi  sisäänpäin  kohdistuakseen lukuetäisyydellä  luettuun tekstiin,  vaan

vasemman  ja  oikean  silmän  kohdistuspiste  onkin  jonkin  verran  luettavaa  tekstiä

taaempana.  Tekstin  lukemiseksi  lukija  joutuu  jännittämään  silmiensä  lihaksia  lisää

nähdäkseen  tekstin  kunnolla.  Siirryttäessä  uudelle  riville  saattaa katse hypätä  väärälle

riville hidastaen lukemista. Tällainen lukeminen on väsyttävää ja tekee lukemisen lopulta

erittäin työlääksi. Väsyneenä teksti alkaa hyppiä silmissä ja lukeminen ei onnistu enää. 

Tämä  underconvergence-tilanne  saattaa  johtua  joko  tasapainoaistin  epätarkasta

ohjaustoiminnasta tai varhaisen lapsuuden visuaalisen järjestelmän kehittymättömyydestä,

johon tuntuu liittyvän usein varhaisrefleksien heikko kehittyminen. Tämä saattaa aiheuttaa

tilanteen,  jossa  esimerkiksi  kehittymätön/inhiboitumaton  Moro-primitiivirefleksi  pitää

visuaalisen  järjestelmän  mieluummin  kaukonäön  alueelle  mahdollisen  vaaran

havaitsemiseksi.

Normaalitilanteessa ihmisen silmien lepoasento (lepofokusointi) on kyllä kauas katsomisen

asento.  Tämä  saattaa  säästää  vaaran  uhatessa  muutaman  millisekunnin  aikaa

reagoimisessa. Mutta kohdistaminen mihin tahansa kauko-tai lähinäön pisteeseen ei saa

riippua  mistään  muusta  seikasta,  kuin  omasta  tahdonalaisesta  päätöksestä.  Kuten

varhaisten  refleksien  kappaleessa  todettiin,  nämä  varhaiset  refleksit  ohjaavat  kehon

lihaksistoa vauva-ajan jälkeen epätarkoituksenmukaisesti, kokonaisuutta häiriten. Nyt siis

se  Moro-refleksi  (=  pelkorefleksi)  haluaa  varmistaa  vaaran  havaitsemisen

kaukonäönalueella,  ja  pitää  katsetta  itsepintaisesti  kaukonäössä.  Jos  silmät  halutaan

kohdistaa sitten vaikkapa kirjan sivulle, vetää ikään kuin näkymätön jousi silmien lihaksia

kohdistamaan kauas, jolloin syntyy tämä underconvergence-tilanne. 

Käytännössä  tämä  ilmenee  sitten  juuri  lukutilanteessa  luettavaa  tekstin  tasoa  hieman

kauemmas kohdistuvaa katseen kohdistuspistettä (underconvergence), jota vastustaessa

ihminen joutuu jännittämään silmien lihaksistoa saadakseen kohdistuspisteen luettavaan

tekstiin.  Muussa tapauksessa teksti on epäselvää. Tämä toiminta on täysin automaattista

ja ihminen ei sitä huomaa muuten, kuin väsymisellä ja hitaana lukemisena. Hitaus taas

aiheuttaa muistiongelmia ja mahdollisesti oppimisen (muistamisen) vaikeuksia. Koulussa,

missä  katseen  kohdistaminen  vuorotellen  taululle  ja  pulpetille  omalle  paperille  voi  olla

hyvinkin rasittavaa, jolloin silmät väsyvät. 

Tämä kehittymättömän refleksijärjestelmän vaikutus silmien toimintaan saattaa todentua

sillä, että jos terapia kohdistetaan vain tasapainoaistiin tilanteessa, missä asiakkaalla on
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varhaisrefleksijäänteitä, saatetaan havaita, että tasapainoharjoittelua joudutaan tekemään

koko  ikänsä.   Kun  tasapainoharjoittelu  loppuu  tai  jää  välistä,  silmät  kohdistuvat

refleksinomaisesti muualle, kuin luettuun tekstiin, ja tästä johtuvat lukiongelmat palautuvat

aina entiselleen.

On  mielenkiintoista  todeta,  kuinka  muun  aistijärjestelmän  kuntoutuessa  muutokset

tapahtuvat myös visiomotoriikassa.  Käyttämämme Key Stone Visual  Skills  –testi  testaa

sekä kauko- että lähinäön, stereo- sekä värinäön. Tällä testipatterilla havaitaan selvästi,

kuinka  lähes  poikkeuksetta,  varsinkin  lähinäön  ongelmat  korjaantuvat  tasapainon  ja

refleksijärjestelmän parantuessa. Yleensä tapahtuu myös kaukonäön alueen parantumista.

Tarvittaessa  annamme  asiakkaalle  visiomotorisia  harjoitteita,  joilla  silmien  lihaksiston

hallintaa  voidaan  parantaa.  Eräs  seikka,  joka  havaitaan  usein,  on  erillisten  silmien

näkemisen parantuminen uudelle, paremmalle tasolle, joka ei johdu paremmasta silmien

kohdistamisesta (eli  siis  vasemman ja oikean silmän näkökyvyn parantuminen yksittäin

tutkittuna).  Käytännössä  visuaalisella  testipatterilla  havaitaan,  että  asiakas  havaitsee

testissä pienempiä kuvioita kuin aikaisemmin, eli siis hänen silmänsä näkökyky on todella

parantunut  laaja-alaisen  kuntoutuksen  yhteydessä.  Eli  silmämunan  linssin  muotoa

säätelevän ripustuslihaksiston toiminta on tarkentunut. Tämä voidaan selittää vain siten,

että  aivojen  neuraali  prosessointi  on  tehostunut,  ja  silmien  ohjaussignaalit  ovat

tarkentuneet. Erillisille aisteille jää lähtötilannetta enemmän prosessointikapasiteettia, joka

vastaavasti  vahvistaa hermostollisia  synapsisia  yhteyksiä  ja  kehittää  hermostoa entistä

tarkoituksenmukaisemmaksi kokonaisuudeksi. 

Fysiologinen  selitys  edelliselle  saattaa  olla  seuraava:  Tasapainoaisti  ohjaa  kehon

lihasjäntevyyttä sekä myös silmien lihasten toimintaa sekä, että varhaiset refleksijäänteet

vaikuttavat  lihaksiston toimintaan ja  samalla  myös silmien lihaksiston toimintaan.  Tästä

tehtiin Saksassa väitöskirjatutkimus 20019 (viite 3). Näin ollen on jopa odotettavaa, että

tasapainon  ja  refleksijärjestelmän  parantuessa  myös  silmien  lihaskontrolli  paranee,  eli

silmämunaan kiinnittyneet silmien kohdistamisen lihaksisto, pupillin valonmäärää ohjaava

lihaksisto  sekä linssin  puristumista  suorittava lihaksisto  hoitaa työnsä  ilman  haittaavaa

häirintää ja tarkemmin ja paremmin. 
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Prosessiteoria
Yllä  esitettyä  tapahtumaketjua  voidaan  kuvata  vaikka  nimellä  prosessiteoria.

Prosessiteorian mukaan yksittäinen työsuoritus tarvitsee useiden aivoalueiden yhtäaikaista

synkronista prosessia. Jos jokin osaprosessi heikkenee, heikkenee työsuorituksen laatu

sekä siihen tarvittava neuraali energiamäärä on suurempi.  

Tämä  ilmiö  nähdään  myös  aivotutkimuksissa,  joissa  yhden  aivoalueen  vaurioituminen

heikentää  monen muun alueen  toimintaa.  Tämä havaitaan  myös  silloin,  kun vauriosta

johtuva muiden alueiden heikkeneminen kohdistuu myös alueille, joilla ei välttämättä ole

suoraa toiminnallista yhteyttä vaurioituneeseen alueeseen.  Eräs selitysmalli  sille  on se,

että  aivojen  osa-alueet  ovat  erittäin  vahvasti  toisiinsa  integroituneita,  jolloin  koko

järjestelmän  heikkeneminen  on  selitettävissä.  Toinen  mahdollisesti  samaan  aikaan

ilmenevä  seikka  on  muiden  aivoalueiden  suurempi  kompensoivan  työn  tarve,  joka

heikentää  kokonaisuutta  ja  kuluttaa  mahdollisesti  myös  enemmän verensokeria.  Sama

ilmiö  nähdään  myös  päinvastaisessa  tilanteessa,  missä  terapian  vaikutuksesta

hermostollista  toimintaa  häiritseviä  seikkoja  inhiboimalla  (poistamalla)  ja  hermoston

yhteistoimintaa parantamalla havaitaan prosessikyvyn parantumista.

Parantunut katseen kohdistaminen antaa myös viitteen siitä, että alun perin aivoista lähtee

oikeanlaista  hermotietoa silmien lihasten ohjaukseen,  mutta  tasapainon  ongelmat  ja/tai

kehittymättömän refleksijärjestelmän ristiriitaiset lihasten ohjauskomennot häiritsevät sitä. 

Värinäön  ongelmat  johtuvat  silmien  väriherkkien  valolle  herkkien  solujen  heikosta

kehityksestä  tai  toiminnallisesta  poikkeavuudesta.  Värinäön  ongelmien  tiedetään

korjaantuvan  usein  lapsuusaikana,  joskus  jopa  itsestään,  joka  antaa  viitettä  ongelman

olevan  näissä  tapauksissa  mahdollisesti  myös  ns.  kehityksellinen,  eli  hermoston  ja

aistijärjestelmän  kehityksen  poikkeama  ja  ainakin  joissakin  tapauksissa  ajan  myötä

parantuva. Värinäön prosessointi tapahtuu myös aivoissa, ja jokin seikka silmien ja aivojen

alueella siis on poikkeava näissä ongelmatapauksissa.

Tilastollisesti värinäön ongelmia esiintyy enemmän pojilla (n. 5% pojista) ja tytöillä se on

harvinaista. Mikä tässä erottaa tyttöjä ja poikia? Ovatko tyttöjen silmämunan valoherkät

värinäön hermosolut paremmin kehittyneitä vai onko ero aivojen prosessoinnin eroista?

Aivojen  normaalirakenteen  mukaan  kielellinen  prosessointi  pojilla  tapahtuu

pääsääntöisesti  vasemman  aivolohkon  Wernicken  aivoalueilla,  kun  taas  tytöillä/naisilla

oikean aivolohkon symmetrinen Wernice osallistuu vasemman lisäksi aktiivisesti kielellisiin
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prosesseihin.  Toinen ero  tytöillä  ja  pojilla  on se seikka,  että tytöillä  on tehokkaammat

hermoyhteydet vasemman ja oikean aivopuoliskon välillä. Ehkä nämä miesten ja naisten

eri  lailla  kehittyneet  hermojärjestelmät  suojaavat  jollakin  tavalla  tyttöjä  /naisia  värinäön

ongelmilta.

Valoherkkyys

Kappaleen  alussa  kerrottiin  pupillien  supistamisen/laajentumisen  mekanismista.

Laajentuminen oli yhteydessä sympaattisen hermoston toimintaan, jossa tapahtuu nopeat

stressireaktiot.  Jos  ihminen  on  jatkuvasti  stressaantunut,  saattavat  myös  pupillit  olla

jatkuvasti laajentuneet.  Varhaisen kehityksen keskeneräisyydestä johtuva Moro-refleksin

jäänne  vauva-ajan  jälkeen  aiheuttaa  jatkuvaa  ”pelästymis-vaara-stressiä”,  joka

käytännössä saattaa näkyä mm. suurentuneina pupilleina.  Se saattaa johtua siitä,  että

laajempi  pupilli  päästää  enemmän  valoa  sivulta  näköhermoille,  eli  mahdollinen  sivulta

tuleva vaaran aiheuttaja havaitaan nopeammin ja helpommin. Kun pupilli on laajempi kuin

valo-olosuhteesta johtuen olisi tarpeen, seuraa siitä häikäistymistä, eli valon aiheuttamaa

visuaalista stressiä. Näin ollaan visuaalisen aistin kautta stressikierteessä. Luonnollinen

toimintareaktio tässä tilanteessa on vähentää valon määrää, ja monet valoherkät ihmiset

pitävätkin enemmän hämärästä kuin valoisasta,  ja he pitävät  mielellään tummennettuja

laseja valoisalla tai aurinkoisella ilmalla. Kokemuksemme mukaan tämä ns. kehityksellinen

valoherkkyys voi lieventyä reflekseihin kohdistuvan terapian jälkeen.

Valon laatu ja oppiminen

Monet  julkiset  tilat  ja  koululuokat  on  valaistu  ns.  kapeaspektrisilliä  loisteputkilampuilla,

joissa  valon  taajuus  on  päivänvaloa  kapeammalla  spektrillä,  usein  sini-viher-taajuisella

valolla.  Näitä lamppuja käytetään siksi, koska ihmisen silmä on niille taajuuksille erityisen

herkkä,  ja  ajatellaan,  että  jopa  vähäisellä  lux-määrällä  (lux-arvo  on  valon  määrän

mittausarvo) saavutetaan ihmisen aistimana selkeä kirkas valoisuus. Mutta ihmisille näissä

tiloissa käykin niin, ett aivot rekisteröivät vain vähäisen valomäärän, ja avaavat pupilleja
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reilusti.  Tuolloin  laajentuneet  pupillit  päästävät  huomattavasti  enemmän  sini-viher-

taajuuden valoa verkkokalvolle kuin luonnonvalossa kävisi. Kapea-alainen sini-viher -valo

on  kuitenkin  normaalia  voimakkaampaa  tällä  kapea-alaisella  taajuusalueella,  ja

seurauksena  on  valostressitila,  joka  voi  heikentää  ainakin  valoherkillä  ihmisillä

toimintakykyä,  työtehoa  ja  aiheuttaa  uupumusta  ja  väsymystä  (viite  4).  Lamppujen

vaihtaminen laajaspektrisiin,  päivänvaloa vastaaviin (täysspektrisiin) valaisimiin voisi olla

siis hyvin perusteltua.

Testitilanteissa  sekä  käytännön  elämässä  on  havaittu,  että  kapea-alainen  viher-sini

voittoinen  loisteputkivalaistus  saa  aikaan  ylimääräistä  stressiä,  jota  laajaspektrinen

valaistus  ei  vastaavasti  aiheuta.  Eräässä  tutkimustilanteessa  tutkimusryhmä  jaettiin

kahteen,  toista  valaisi  laajaspektrinen  valaistus  ja  toista  saman  valomäärän  omaava

kapea-alainen  loisteputkivalaistus.  Neljän  tunnin  koeajan  jälkeen  loisteputkivalaistuista

oppilaista selvästi useampi valitti väsymystä (5).  

Toisessa esimerkissä  USA:ssa  Nevadan  osavaltiossa  Reno-nimisessä  kaupungissa  oli

paikallisessa postikeskuksessa maan huonoin lajittelutulos. Posti päätti asentaa vanhojen

loisteputkivalaisimien tilalle uudet vähemmän virtaa kuluttavat laajaspektriset  valaisimet.

Lopputulos  olikin  se,  että  sähkölaskun  pienentymisen  lisäksi  postin  lajittelutulos  nousi

maan parhaimpien lajittelukeskuksien tasolle ja tuottavuuden kasvuna säästettiin 500 000

dollaria.  Ennen  valaistuksen  muutosta  lajitteluosaston  työntekijät  näkivät  sinänsä

kirkkaassa valaistuksessa  kuitenkin  "huonosti"  ja/tai  stressaantuivat  joko  kapea-alaisen

valospektrin ja/tai elektromagneettisen säteilyn ansiosta (viite 4).

  Valon vaikutus muihin aistitoimintoihin ja aineenvaihduntaan

Kehityshistoriallisesti  ihmisen  visuaalinen  ja  aineenvaihdunnallinen  järjestelmä  on

mukautunut luonnossa esiintyvään valon määrään,  rytmiin  ja laatuun. Luonnonvarainen

valaistustaso  muuttuu  päivä-  sekä  vuodenaikarytmin  mukaisesti  antaen  biologisen

kellosignaalin  sekä  eläimille  niin  kuin  ihmisillekin.  Päivärytmin  vaikutus  nähdään

esimerkiksi hormonitason muutoksina, johon valon määrällä on vaikutusta. Valon määrän

muutokset  näkyvät  selvästi  esimerkiksi  eläimillä  kesä-talvi  syklin  muutosta  ennakoivaa

karvankasvua/irtoamista,  pesänrakennusta  ja  sukupuoliaktiviteetin  lisääntymistä,  joista

jälkimmäisistä saattaa näkyä jäänteitä  myös ihmisillä.  Jotkut psyykkiset  oireilut  tuntuvat

puhkeavan myös helpommin valon määrän vähetessä tai lisääntyessä. 
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Valo ja vitamiinit

Auringon valon tiedetään lisäävän D-vitamiinin  tuotantoa kehossa.  Suomessa tehdyssä

tutkimuksessa  havaittiin  (viite  6),  että  nuorilla  (18-20v.)  miehillä  n.  40 % tutkituista  oli

vaikea,  ja  lähes kaikilla  tutkituista oli  lievä D-vitamiinin  puutostila  talvella.  Kesäkään ei

korjannut kaikilla ongelmaa, vaan puutostila säilyi lievänä n. neljänneksellä. 

D-vitamiinin  on  havaittu  toimivan  elimistössä  hormonin  tavoin,  ja  liian  vähäinen  D-

vitamiinin  saanti  saattaa  olla  mukana  esimerkiksi  useiden  sairauksien  kehittymisissä

(vähäinen hormoni-D taso, = maksan tuottama kalsidioli, joka viestittää elimistölle, milloin

solujen pitää jakautua ja myös estää niiden väärää jakautumista). D-vitamiinin puutos voi

siis  saada  kudokset  villiintymään).  Vuonna  1980  tutkijaveljekset  Frank  Garland  ja

Professori  Cedric  Garland  (California  Univercity,  San  Diego)  havaitsivat  tilastollisen

yhteyden  aurinkoisten  ja  varjoisten  alueiden  paksusuolensyövän  esiintymisistä,  jossa

pilvisillä alueilla tauti oli siis yleisempää (viite 7).  Tämä havainto on sittemmin todennettu

oikeaksi  ja  on  havaittu  D-vitamiinin  suojelevan  jollakin  tavoin  elimistöä.  Tämä saattaa

selittää omalta osaltaan, miksi ns. modernissa maailmassa, jossa oleillaan pääsääntöisesti

sisällä, useat aikaisemmin harvinaisemmat taudit ovatkin tulleet nyt niin yleisiksi. Tämän

tiedon  pelästyttämänä  ei  pidä  aloittaa  heti  D-vitamiinin  lisäannostelua,  koska  liika  D-

vitamiini  on  vahingollista.  Riittävä  määrä  auringon  valoa  tuntuu  antavan  useimmille

tarpeellisen  määrän  D-vitamiinia.  Ihotautilääkärit  varoittelevat  kuitenkin  liiallisesta

auringonotosta, varsinkin nykyisin, kun ilmakehän suojaavat kerrokset ohentuvat. 

Valo ja hormonitasapaino

Valon  määrän muutokset  aktivoivat  monien  hormonien  toimintaa kehossa.  Päivärytmin

vaikutus  nähdään  ainakin  valon  määrän  vähetessä  lisääntyvänä  Melatoniini-hormonin

lisääntymisenä.  Se  rauhoitta  mieltä,  vaikuttaa  hidastaen  ihmisen  aineenvaihduntaa,

verenkiertoa  ja  saa  ihmisen  nukahtamaan.  Tutkijat  epäilevät  epäsäännöllisen
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elämänrytmin  vaikuttavan  esimerkiksi  Melatoniini-hormonin  luonnollisen  toiminnan

häiriintymiseen, jonka oletetaan olevan myös osana erilaisten sairauksien puhkeamiseen. 

Visuaalisen kappaleen viitteitä:

 http://www.biomag.hus.fi/braincourse/L5.html

 Suomen lääkärilehti, 39/2003, s. 46

 Persistent Primitive Reflexes in Elementary School Children, Effects on oculomotor function

and visual peception, Wibke Bein-Wierbinski,2001.

 Charles Krebs, 1998 A Revolutionary Way of Thinking by Charles Krebs, Jenny Brown and 

Dr. Charles Krebs (1998)

 Coghill, R Electrohealing, The Medicine of the Future. Thorsons, London. Sivu 83, 1992

 Jurnal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2004

 Valitut Palat maaliskuu 2004, sivu 77

Tuntoaistin toiminta ja vaikutukset

Tuntoaisti, eli taktillinen aisti käsittää kaiken sen mitä kutsutaan arkikielessä tuntoaistiksi.

Tuntoaistista voidaan erotella mm. kosketusaisti, hyvin herkkä pintatuntoaisti (kutina-aisti),

kipuaisti,  vibraation  havaitseva  värinäaistimus,  paine-eroja  havainnoiva  paineaisti  ja

lämpötilaeroja havainnoiva aisti. 

Tuntoaisti on osa aistijärjestelmän kokonaisuutta, jolla ihmisen pitäisi pystyä reagoimaan

nopeasti  ja  tarkoituksenmukaisesti  vaaran sekä tietenkin myös mielihyvän signaaleihin.

Tuntoaistin tehtävä on viestittää ympäristöstä tärkeää ja oleellista tietoa, kuten esimerkiksi

ulkoilman  lämpötilaa,  kävelyalustan  muotoa  ja  laatua,  käsin  tunnusteltaessa  esineiden

laatua ja muotoa, mahdollisten kipuaistimusten kautta varoittaa vaaroista ja vammoista.

Tuntoaisti  toimii  periaatteessa samalla tavoin koko ihoalueella,  mutta on herkimmillään

kasvoissa, sormenpäissä ja aistiherkillä genitaalialueilla.
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Tuntoaistin  poikkeamat  voivat  olla  joko  herkistymisiä  tai  vaimentuneisuutta,  ja

kummassakin tapauksessa tämä poikkeama on usein osa laajempaa aistien valppaustilaa.

Syy  tähän tilaan on joko  relevantti  tilanteen  mukainen  reaktio  (vaaratilanne)  tai  jonkin

haittaavan seikan aiheuttama neuraali stressitila.

Kuten kaikkien aistien kohdalla,  myös tuntoaisti  viestittää jatkuvasti massiivisen määrän

aistitietoa aivoihin,  jonka esisuodatus käsittelee ja erottelee automaattisesti  oleelliset  ja

epäoleelliset  aistisignaalit  toisistaan.  Aivojen  tahdonalaisen  toimintatason  alapuolinen

järjestelmä  hyvin  toimiessaan  välittää  tahdonalaiselle  toimintatasolle  tasapainon

ylläpitämiselle  ja  vaaraa,  mielihyvää  tai  muuta  toiminnan  kannalta  tärkeää  ja

merkityksellistä  aistitietoa.  Ongelmia  syntyy  vastaavasti  silloin,  kun  tuntoaisti  ei  anna

riittävästi  aistitietoa  tai  jos  tuntoaisti  on  tavattoman  herkkä,  jolloin  aistitietoa  tulee

suorastaan tulvimalla tarkempaan analyysiin.  Kummassakin tilanteessa (hypo tai hyper)

aivot  stressaantuvat  tavattomasti.  Ihminen  saattaa  olla  yliherkän  tuntoaistin  ansiosta

keskittymiskyvytön  ja  hermostunut  tai  heikon  tuntoaistin  takia  kömpelö  (vaikuttaa

tasapainoaistin toimintaa heikentävästi) ja/tai infektio, vammautumis- tai onnettomuusaltis,

kun tuntoaisti ei hälytä haavoista riittävänä kipuaistimuksena ajoissa. 

Yliherkkää  tuntoaistia  tavataan  usein  esim.  Moro-lapsilla  ja  aikuisilla,  joissa

tuntoherkkyyden  korostuminen  on  usein  osa  koko  aistijärjestelmän  herkistymistä.

Autistisilla on usein taasen erityisen vaimentunut kiputuntoaisti, mutta pintatunto tai kutina-

aisti  voi  olla  samalla  erittäin  yliherkkä.  Tätä  voidaan  selittää  kehityshistoriallisella

pohdinnalla:  Jos  ihminen  on  erittäin  pelästyneessä  tilassa  (susilauma  uhkaa),  koko

aistijärjestelmä herkistyy vaaran signaaleja havaitakseen. Tuolloin selviytymisen kannalta

on tarkoituksenmukaista, että kuuloaisti, hajuaisti, näköaisti ja pintatuntoaisti herkistyvät,

mutta kiputuntoaisti saakin olla vaimentunut, koska puolustuskyky ei saa lamaantua kivun

vuoksi. Jos susi tarttuu vaikkapa kädestä kiinni,  kivun takia ei saa lamaantua, vaan on

kyettävä vielä puolustautumaan. 
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Tuntoaistin vaikutus hormonitoiminnassa

Professori Kerstin Ovnäs-Moberg Ruotsista on tutkinut tuntoaistin toimintaa, ja havainnut,

että sivelyn tai silittämisen avulla tapahtuvaa tuntoaistin stimulointi lisää oksitosiini nimisen

hormonin  eritystä.  Aikaisemmin  tätä  hormonia  pidettiin  pelkästään  synnytystä

käynnistävänä tai äitien maidoneritystä lisäävänä hormonina, ja se tunnetaan myös tämän

vaikutuksensa  ansiosta  esimerkiksi  ”maidonerityshormonina”.  Sittemmin  havaittiin,  että

oksitosiinia  erittyy  sekä  miehillä  että  naisilla  kevyen  silityksen  ansiosta.  Tilanteesta

riippuen  kyseinen  hormoni  on  osana  lapsen  selviytymistä  (äidiltä  tulee  maitoa),

aktivoimassa tunnereaktioita ja vahvistamaan sosiaalista riippuvuutta toisista. Oksitosiini

liittyy aikuisilla mm. seksuaalisuuden yhtenä hormonivaikuttajana

Oksitosiini-hormoni  aktivoituu  siis  silittäessä,  ja  sillä  on  mm.  seuraavan  laatuisia

vaikutuksia: 

 laskee stressitasoa

 kipukynnys nousee

 rauhoittaa mieltä

 verenpaine laskee

Ovnäs-Mobergin  mukaan  n.  5  min.  silitys  riittää  päiväannokseksi  näiden  positiivisten

vaikutusten  aikaansaamiseksi.  Jos  rauhoittumisen  lisäksi  halutaan  kivunlievitystä,  on

silittäminen muutettava hieman voimakkaammaksi hieronnaksi,  jolloin kipua lieventävän

endorfiinin eritys lisääntyy.

Päiväkodeissa  tätä  hyödynnetään  esim.  terapiapallon  avulla  tehtävällä  parihieronnalla

(terapiapallon pinta sisältää tylppiä hierontanystyröitä). Pallolla vieritetään hiljalleen kehon

pintaa  pitkin  jaloista  niskalle  ja  takaisin.  Vasemmasta  kädestä  oikeaan  ja  takaisin.

Vatsallaan  maaten  ja  selällään  maaten.  Tätä  käytetään  esim.  leikkituokion  jälkeen

loppurauhoituksena. Taustalla voidaan soittaa vielä esimerkiksi rauhoittavaa musiikkia. 

Tuntoaistia  stimuloivat  harjoitukset  tuntuvat  myös  parantavan  tuntoaistin  toimintaa.

Tuolloin on oletettavaa, että aivojen suodatusjärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisemmin

ja laskee taustastressiä osaltaan. Hyvä tuntoaistin toiminta auttaa myös laajemmin kehon

hahmottamisessa,  mihin  tarvitaan  sitten  vastaavasti  vähemmän  aivokapasiteettia.
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Tuntoaistin  parantunut  toiminta  on  havaittu  parantavan  mm.  puhekykyä,  tasapainon

hallintaa sekä silmien lihasten hallintaa. 

Tuntoaistia voi testata esim. pyytämällä testattavaa seisomaan paikallaan ja laittamaan

silmät kiinni. Sano, että kosketat häntä eri puolille kehoa, ja pyydä häntä kertomaan mihin

kosketit. Voit pyytää häntä kääntymään selin ja pyytää häntä merkitsemään liitutaululle tai

paperille  piirrettyyn  ihmishahmoon  liidulla/kynällä  kohdan  johon  kosketit  häntä

selkäpuolelle.  Jos  testattava  on  erittäin  herkkä  kosketukselle,  kosketa  häntä  hieman

voimakkaammin tavalla, joka ei kutita. Lapset voivat arvuutella pareittain esimerkiksi mikä

numero, kirjain tai kuvio piirrettiin iholle.

Kosketusherkillä alueilla tai tilanteissa, jolloin jokin ihoalue ei tunne kosketustasi, voidaan

tilannetta  yrittää  parantaa  erilaisilla  hierontamenetelmillä,  jotka  ovat  hoitomenetelmänä

ehkä maailman vanhimpia terapiamuotoja. Hierontaa voidaan tehdä joko käsin tai vaikka

terapiapallolla tai hierontatyynyjen kanssa. Hieronnasta on saatavilla lukuisia kirjoja, joihin

kannattaa  tutustua,  jos  aihe  kiinnostaa.  Käytännössä  on  havaittu,  että  kun  lapselle

selostetaan mitä ollaan tekemässä ja jos esim. hierotaan terapiapallolla ja kerrotaan mihin

edetään seuraavaksi, rauhoittuvat ylivilkkaatkin lapset selvästi. 

Hierontaa ei  pidä tehdä tilanteissa tai  alueilla,  joissa on tulehduksia,  haavoja,  ruhjeita,

mustelmia, revähtymiä, palo- tai paleltumavammoja. Voimakas hieronta saattaa aiheuttaa

myös haavaumia alueilla, joissa verenkierto ei ole riittävä. Myös tyrä, nivelreuma ja erilliset

kasvaimet ovat alueita, joissa ei pidä hieroa. Infektioalueiden hieronta voi levittää infektion

muualle  kehoon  tai  tartuttaa  hierojan  tarttuvan  infektion  ollessa  kyseessä.

Laskimotukosten hieronta voi irrottaa verihyytymän ja saada ikäviä seurauksia aikaiseksi

(viite 1). Alentunut tuntoaistin toiminta havaitaan usein esimerkiksi autistisilla lapsilla, joilla

vastaavasti on usein erittäin yliherkkä kuulo. 

Tuntoaistin ylläpitäminen kasvavilla lapsilla aivan tavanomaisin keinoin, kuten esimerkiksi

kävelemällä  ulkona  paljain  jaloin  onkin  tarkoituksenmukaista.   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
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harjoitusta. Huomio kiintyi seikkaan, että lapset tässä jälkimmäisessä päiväkodissa olivat

selvästi rauhallisempia ja keskittyivät toimintaan ja opetukseen aikaisemman päiväkodin

lapsia  paremmin.  Tämä  saattaa  johtua  ainakin  osin  tästä  tärkeästä  tunto  –  ja

tasapainoaistin määrätietoisesta harjaannuttamisesta.

Tätä  ilmiötä  voidaan  selittää  aivojen  toimintaa  kuvaavana  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  nopeasti  ja  oikein,  eikä  ylempää  aivokuoren

(korteksin) hälytystä tarvitse tehdä ”turhaan”. Aivot siis havaitsevat  ja tulkitsevat aisteja

automaattisesti, nopeasti ja oikein.

Olemme  havainneet  kehityksessä  viivästyneillä  lapsilla  (joilla  siis  havaitaan  usein

refleksijäänteitä  ja  muita kehityksellisiä  viitteitä)  olevan  melko usein  myös  vaimentunut

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

hän reagoikaan sen aiheuttamaan kiputuntemukseen ns. normaalilla tavoin. Kun lapsi ei

kitise ja itke kipua (koska lapsella on vaimentunut kipuaisti),  tulehdus voi jatkua pitkään

aiheuttaen vakavaakin taudin tilaa, kuten liimakorva, auditiivinen hahmottamisen ongelma,

jopa fyysiset kiinnikkeet tai vauriot kuuloluuketjussa tai korvan simpukassa. 

Yliherkkä  pintatuntoaisti  havaitaan  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. Nämä yliherkät

pintatuntoaistin alueet ovat usein niskan, päänahan, mahan, selän ja/tai kylkien alueilla.

Samanaikaisesti yliherkän pintatuntoaistin kanssa syvätunto (kipu) aisti voi olla kuitenkin

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

korkea kipukynnys.
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 Terapeuttinen kutinaharjaus kielletty!

Joissakin  ulkomaisissa  terapiajulkaisuissa  puhutaan  esim.  vatsan  ja  kasvojen  alueen

pintatuntoaistia  stimuloivista  hyvin  hienoharjaksisen  sudin  (meikkiharja,  partasuti  …)

harjaustekniikoista, joita  emme suosittele kotihoidoksi. Syy on se, että tuolloin saatetaan

aiheuttaa vagus-hermon liikaärsytystä (10. aivohermo, ns. kiertävä hermo), josta on yhteys

esim. sydämeen. Pintatuntoaistin ylistimuloinnista kasvojen ja rinnan alueella saattaa olla

seurauksena  sydänoireita,  tai  pahimmassa  tapauksessa  jopa  sydänpysäytys  (lähde

keskustelu: Peter Blythe, INPP, Cherster, England U.K.). Tämä siksi, koska Vagushermon,

(ns. kiertäjähermon) säikeitä kulkeutuu mm. kasvojen ihon pinnalta sisäelimiin, sekä myös

siis sydämen alueelle. Vagushermo (kymmenes aivohermo) on parasympaattinen hermo,

joka ärsytettynä hidastaa sydämen toimintaa ja hengitystä. Näin Vagushermon voimakas

stimulaatio pintatuntoharjauksella voi aiheuttaa siis myös sydänoireita!

Viitteitä tuntoaistin ongelmista: 

 vaimentunut tunto / 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, 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  tuntoaistin  osa-alue  saattaa  olla  myös  epätarkoituksenmukaisesti

toimiva. Käytännössä olemme havainneet, että lapsi ei esimerkiksi siedä lämmintä vettä, ja

sanoo sen polttavan. Joku ei tunne kylmän vaikutusta ihollaan ja hän voi mennä talvella

ulos,  vaikka  pelkästään  T-paidassa  tai  ohuessa  takissa,  kun  muut  samanaikaisesti

pukevat paksut villatakit ja talvitakit päälle. 

232



Lapsella ja aikuisella voi olla aina kylmät kädet ja jalat, mutta tämä ei välttämättä tarkoita

samaa kuin kylä-kuuma tuntoaistin epätarkka toiminta. Se saattaa liittyä kohonneeseen

stressitilaan (korkea taustastressi, katso stressimalli), jolloin verenkierto keskittyy päähän

ja keskikehoon, ja ääreisverenkierto (jalat ja kädet) jää vähemmälle. Kun tämä olotila on

pitkäkestoinen ja toisilla siis koko elämän mittainen, on mahdollista, että se on osasyynä

käsien ja jalkojen kroonisiin kiputiloihin tai oireyhtymään nimeltä fibromyalgia.

Viitteitä:1.  Lehtinen Ulla; Aistien avulla oppimaan, 1993

Aistien keskinäisestä vuorovaikutuksesta

Nyt, kun olemme käsitelleet hieman aistien toimintaa, on lukijalle selvinnyt varmasti myös

aistien  vahva  keskinäinen  sidonnaisuus  ja  vuorovaikutus.  Aistimusjärjestelmä  pyrkii

toimimaan  aina  tarkoituksenmukaisesti.  Voidaan  ajatella,  että  aivot  käyttävät  aina

minimitehoja,  mutta  varautuvat  jatkuvasti  pahimpaan.  Tämän  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 ole intensiivinen

ja aivojen valppaustaso on matalalla tasolla. Jos kehitys on jäänyt keskeneräiseksi jollakin

tai useilla  osa-alueilla  sama tilanne voi olla  hyvin stressaava, valppaustaso on selvästi

koholla, hahmottaminen ja ajatusten looginen prosessointi voi olla suorastaan kaoottista.

Tämä automaattinen  vireystilan  säätö  tapahtuu  tahdosta  riippumattomalla  ns.  limbisen

aivoalueen tasolla, jota ihminen ei voi itse tahdonalaisesti säätää.  

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.  Kuten  on  jo  aikaisemmin  esitetty,  esimerkiksi  visuaalinen  aisti

tarvitsee  aktiivisesti  tasapainoaistia  silmän  lihaksien  hallintaan.  Vastaavasti  tasapainon

ongelmat vaikuttavat häiritsevästi myös visuaalisen aistin toimitaan.

Myös  visuaalisen  aistin  ongelmat  häiritsevät  vastaavasti  tasapainon  hallintaa.  Jotkin

aistitoiminnot  tarvitsevat  useiden  aistien  kehittynyttä  yhteistoimintaa,  kuten  esim.
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tasapainon hallinta perustuu aktiivisesti ainakin tuntoaistin, visuaalisen aistin sekä korvan

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.   Aistikompensaatiota  voidaan  havaita  esim.  useiden

vammaisryhmien  eritysongelmissa.  Autisteilla  on  usein  heikko  tuntoaisti  mutta  erittäin

herkkä kuulo, CP-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.  Aivojen  hermotus  aktivoituu  sieltä,  missä  on  tapahtumia  ja  jos

kompensaatiota tarvitaan, aktivoituvat aivot sen tarpeen mukaisesti. Kompensointi-ilmiö on

heikon aistikehityksen tai kehityksen vääristymän pakosta muovaama hätäratkaisu ja luo

aina heikomman toimintavalmiuden kuin tarkoituksenmukainen aistitasapaino saa aikaan. 

Aikaisemmin kirjassa viitattiin ilmiöön, missä esim. stressin lisääntyessä aistien toiminta

muuttuu.  Stressaantuessaan esimerkiksi  ihminen kuulee herkemmin matalia  taajuuksia,

josta  seurauksena  esim.  erottelee  heikommin  puhetta,  näkökenttä  laajenee  (pupillit

laajenevat), muisti heikkenee jne. Stressaantuessa yleisestikin aistit herkistyvät. Jos tämä

stressitilanne on jatkuva (krooninen), heikentää se myös oppimiskykyä!

Kuitenkin voidaan sanoa, että jokaisella ihmisellä aistihäiriöstä riippumatta aivot toimivat

aina lähtötaso huomioon ottaen parhaalla  mahdollisella  tavalla.  Jos aistijärjestelmä tuo

aivoille  vääristynyttä  aistitietoa,  on  aivojen  selvittävä  tilanteista,  kuten siinä  tilanteessa

parhaiten  pystyy.  Jos  ja  kun  terapian  avulla  aistihäiriöitä  korjataan,  paranee

aivotoimintojen taso ihmiselle lajityypilliselle tasolle ja seurannaisvaikutuksena oppiminen,

vaikeiden  asioiden  suoriutuminen  ja  keskittymiskyky  parantuvat.  Tässä  konkretisoituu

esimerkiksi  vammaisten  kuntoutuksen  tarpeellisuus.  Meillä  on  lukemattomia  positiivisia

esimerkkejä siitä, kun jonkin vamman takia heikosti kehittynyt ns. terve aistialue kuntoutuu

paremmaksi  siihen  kohdistetun harjoittelun ansiosta,  jolloin  vammaisen  kokonaistilanne

kohentuu  vastaavasti.  Useissa  tapauksissa  keskussairaala  on  muuttanut  jopa

diagnoosiaan tämän kehityksen myötä. 
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Oppimisen ja keskittymisen ongelmien psyykkisistä 
vaikutuksista 

Aikaisempi  lähestymistapamme  on  ollut  ongelmia  selittävä,  niiden  fysiologisten

poikkeamien  läpikäyntiä,  diagnooseineen,  ongelmalistoineen  ja  tyypillisine

esiintymismuotoineen.  Se  on  ulkopuolinen  lähestymistapa,  jossa  ongelma  pilkotaan

helposti  esitettäviin  ja  selitettäviin  osiin.  Sitä  voitaisiin  sanoa  vaikka  fysiologiseksi

lähestymistavaksi. 

Psykologinen  lähestymistapa  on  yksilön  sisältä  päin  asiaa  lähestyvä.  Siinä

kysymyksenasettelu  kuuluu  esim.,  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? Yritän tässä kappaleessa

lähestyä  oppimisen  ja  keskittymisen  ongelmaa  tältä  kannalta  katsoen.  Pohdin  myös

näiden ongelmien hyvin varhaisia esiintymismuotoja.

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. Ja

lapsen  itsetunto  on  muutenkin  tavattoman  herkkä,  joka  murentuu  niin  helposti.  Lapsi

saattaa miettiä itsekseen vaikkapa: ”miksi en pärjää, mikä minussa on vikana, kelpaanko

äidille ja isälle tai kavereille, kun en osaa tai pärjää?” Lapsen sosiaalinen ryhmä (=kaverit

siis)  saattaa  vieroksua  heikommin  suoriutuvaan  toveriaan,  voi  joutua  koulukiusauksen

kohteeksi, mikä syöksee itsetunnon yhä jyrkempään syöksykierteeseen.

Viitteenä tai poikkeamana ns. normaalista kehityksestä voidaan havaita vauvan motoriset

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

kävelemään  oppiminen  saattaa  taas  viitata  tasapainoaistin  kehittymättömyyteen.

Käytännössä  tasapainoaistin  ongelmat  aiheuttavat  myös  paljon  kaatuilua  ja

onnettomuusherkkyyttä.
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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. 

 Yli  3-4kk. vanhoilla Moro-vauvoilla 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. Eräs neurologinen

selitys koliikkivaivoille  onkin, että lapsen hermosto on vielä jollakin tavoin kehittymätön,

joka saattaa ylläpitää voimakasta stressitilaa päällä. Aikuisellekin stressi menee ”vatsaan”,

ehkäpä  myös  vauvaikäisillä.  Oman  havaintoni  mukaan  monella  vauvaikäisenä

voimakkaasti  koliikkioireillut  on  vielä  vastaanotolle  tullessaan,  vaikka  7-vuotiaana  yhä

”morottanut” sitä testattaessa. Tämä voi olla vain sattuma, mutta aivan yhtä hyvin sillä voi

olla kehityksellinen yhteys koliikkiin.

Myöhäinen puheen kehitys voi johtua useista kehityksellisistä 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 jännittyneenä, jolloin ei uskalla puhua esim.

vieraille  ihmisille.  Tästä voi  johtua sitten kommunikointitaitojen  viivästynyttä  tai  heikkoa

kehitystä sekä sosiaalisen vuorovaikutustaitojen heikkoa kehitystä. Eräät primitiivirefleksit

(esim.  haku-  ja  imu-refleksi)  aiheuttavat  suun  lihaksien  jännittymistä,  jolloin  puheen

artikulointi saattaa olla vaikeaa.

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.

ylivilkas,  jota saa koko ajan komentaa odottamaan vuoroaan,  jonka täytyy liikkua koko

ajan. 
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Miten  pieni  lapsi  kokee  sitten  nämä  viivästyneen  tai  poikkeuksellisen  kehityksen

ongelmat?  Lähtökohtaisesti  vanhemmat  hoitavat  vauvaikäistä  lastaan  kehityksestä

riippumatta  rakkaudella  ja  lämmöllä,  jolloin  lapsi  ei  koe  erityisempää  haittaa  hitaasta

poikkeavasta  kehityksestä.  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  tuskastua  tilanteesta.  Kommunikointivaikeudet  lisäävät

helposti  leikkitilanteiden hankaluutta,  kun ei  ymmärrä esim. leikin  sääntöjä oikein  tai  ei

osaa  ilmaista  itseään.  Joko  vetäytyy  ryhmäleikeistä  tai  tuskastuu  ja  lyö  tai  mottaa

leikkikaveriaan.  On  mahdollista,  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 saman ikäisten vertailujoukko

saa  joko  itsetunnon  kohoamaan  asioiden  edetessä  hyvin  ja  lapsen  menestyessä

vertailutilanteissa. Mutta jos lapsi 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 >muistin ongelmia, kirjoitus- ja lukivaikeutta.

 Heikko  oppimiskyky  koulussa  >  huonot  arvosanat  >  opettaja  moittii  laiskaksi  >

sanktiot  koulussa  >kiistat  koulussa  opettajan  kanssa  >  rangaistuksia  koulussa  >

syrjäytymisriski  

 Negatiivinen palaute koulusta > vanhemmat moittivat laiskaksi > sanktiot ja kiistat

kotona 

 Vaikeuksia  selvitä  opinnoista>  vaihtoehtotekeminen  voittaa  helposti  liian  työlään

opiskelun> syrjäytymisriski kasvaa

Kouluympäristössä on helppo havaita, että pojilla esiintyy enemmän ongelmia kuin tytöillä.

Mutta  asia  ei  välttämättä  ole  niin  yksinkertainen.  Pojat  ja  tytöt  ovat  tässäkin  asiassa

erilaisia. Kun pojat eivät esimerkiksi opi lukemaan, niin tämä havaitaan nopeasti.  Tyttöjen

parempi kielellinen prosessointikyky saattaa ”lakaista”  heidän ongelmansa ”maton alle”.
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Ainakin  alaluokilla  tyttöjen  parempi  kielellinen  kyky  mahdollistaa  kouluaineiden  varsin

hyvän sujuvuuden, jolloin ongelmaa osataan harvoin tulkita oppimisvaikeudeksi. Ainut viite

siitä saattaa olla se seikka, että näiden oppimistulosten taustalla saattaa olla tavattoman

suuri  työmäärä!  Vaikka  tytöt  oppivat  yleensä  kyllä  lukemaan  poikia  nopeammin  ja

paremmin,  kaikki  tytöt  eivät  silti  pidä  lukemisesta.  Tytöt  oireilevat  myös  enemmän

psyykkisesti. Tytöt esimerkiksi joko vetäytyvät ryhmästä (tai heitä ei hyväksytä ryhmään)

tai alkavat oireilla itsetuhoisesti. 

Nuori ammatillisissa opinnoissa  

Aikaisemmat  opiskelutulokset  ja  –  kokemukset  vaikuttavat  luonnollisesti  nuorten

suuntautumiseen  ammatillisiin  opintoihin.  Oppimisvaikeudet  ovat  nimenomaan

tulevaisuuden valinnanmahdollisuuksia rajoittavia.  Kouluajoista lähtien vaivannut heikko

itsetunto ei yleensä poistu nuoren aikuistuessa, vaan suhtautuminen kaikkeen vaikeaan on

helposti  torjuvaa,  ”en  osaa  kuitenkaan”  ajatusten  saattelemaa.  Oppimisvaikeuksista

kärsivillä ilmenee helposti monia käytännön ongelmia opiskeluissaan, kuten:

• ongelmia opinnoista suoriutumisessa

• opintojen venyminen ja keskeytyminen 

• pojilla suurempi opintojen keskeyttämis- ja syrjäytymisriski, kuin tytöillä 

• tytöt  selviävät usein opinnoistaan poikia paremmin mutta joutuvat tekemään muita

tyttöjä  enemmän työtä.  Tämä joka elämän alalla  tarvittava ”turha” aivotyö saattaa

altistaa tytöillä usein esiintyviin psyykkisiin häiriöihin

• Sosiaaliset ongelmat, ongelmat virkavallan kanssa

Tytöt pärjäävät siis usein ammatillisissakin opinnoissa poikia paremmin, mutta ongelmia

saattaa  jo  esiintyä.  Tytöillä  kova  työmäärä  kompensoi  vielä  ehkä  ongelmia,  mutta

stressitason nousu saattaa aiheuttaa jo ongelmia.

Yliopistot ja korkeakoulut

Yliopisto-opiskelu  sujuu  harvoin  oppimishäiriöisiltä  pojilta,  koska  jo  sisäänpääsy

yliopistoihin  vaatii  hyviä  oppimisvalmiuksia.  Tytöt  saattavat  päästä  sisään  hyvien

kielellisten  valmiuksiensa  avulla,  mutta  heillä  voi  olla  suuria  vaikeuksia  sada  yliopisto-
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opiskelunsa loppuun. Usein lopputyöt jäävät tekemättä. Psyykkisten oireiden kirjo saattaa

olla toinen merkittävä yhteinen tekijä tytöillä. 

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. Työnteko voi olla 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. 

Oppimishäiriöisten aikuisten eritysominaisuudet johtavat helposti mm:

• heikommat urakehitysmahdollisuudet

• heikomman tulokehityksen

• vähäisemmän valinnanmahdollisuuden työpaikkojen suhteen

• he vaihtavat usein työpaikkaa. Tämä tapahtuu joko siksi, että työt eivät suju, tai että

hän luulee,  että muut ajattelevat,  että työt  eivät  suju riittävän hyvin.  Hän ei  kestä

arvostelua  ja  loukkaantuu  helposti  esimiehensä  työtä  koskevista  ohjeista  tai

neuvoista. Hän saattaa tulkita neuvot helposti moitteiksi.  

Oppimisvaikeuksisille  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.”  Hänen  ajatuksensa  kulkivat  kyllä  loogisesti,  mutta  hitaasti,

jolloin kaikki nopea keskustelu oli melkeinpä mahdotonta, joten hän tietoisesti vältti niitä

tilanteita.

Oppimishäiriöiset saattavat hieman ristiriitaisestikin olla erittäin seurallisia, puheliaita ja 

hauskoja. Selityksenä tähän voi olla lisääntynyt muiden miellyttämisen tarve. 

Alitajuntaisesti hän viestittää: ”minä olen hauska veikko, hyväksykää minut”.

Määrätyn  tyyppinen  aistiongelmatilanne  voi  johtaa myös  vilkkauteen,  joka voi  joissakin

tilanteissa  aiheuttaa  positiivisiakin  seurauksia,  esim.  vilkkaan  ja  iloisen  seurustelun  ja
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puheliaan ja jopa joidenkin mielestä liikaakin äänessä olevan yksilön. Myyntiala saattaa

olla hyvä työympäristö näille puheliaille ja kontaktia ottaville yksilöille. 

Jos  yksilön  taustalla  on  vahva  Moro-refleksi,  kontaktinotto  vieraisiin  ihmisiin  voi  olla

vaikeaa, ja hän saattaa olla erittäin ujo tai arka. Hänellä voi olla vaikea solmia sosiaalisia

suhteita  vastakkaiseen sukupuoleen,  ja  nämä kontaktit  voivat  olla  hyvin  stressaavia  ja

vaikeita. 

Oppimishäiriöinen voi olla helposti johdateltavissa ja manipuloitavissa. Hän ei osaa tuoda

omia  mielipiteitään  esille  jämäkästi  jolloin  on  riski  ajautua  tahtomattaan  ongelmallisiin

tilanteisiin  ja/tai  jopa  kriminaaliin  toimintaan.  Nuorisojengit  ovat  aina  osanneet  käyttää

näitä hyväksyntää haluavia ja hieman” tahdottomia” lapsia ja nuoria hyväkseen.

Työpaikan,  että yksityiselämän kontaktin  ja  kommunikoinnin vaikeudet  johtavat  helposti

yhä laskevaan itsetuntoon, masentuneisuuteen ja jopa itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Hän

välttelee  vuorovaikutustilanteita,  jotta  ei  joudu  perustelemaan  tai  kommentoimaan

monimutkaisia kokonaisuuksia. Hän ei luota omiin kykyihin ja mahdollisuuksiinsa, voi lisätä

esim. masennusriskiä. Tilanne saattaa johtaa helposti myös päihteiden käyttöön, joka voi

vähäisenä määränä jopa parantaa arkuutta ja ujoutta, mutta väärinkäytön riski on suuri. 

Jos oppimishäiriöt johtuvat aistiongelmista (tasapainon-, kuulonerottelun-, visuaalisista- tai

refleksijärjestelmän  ongelmista  jne.),  aiheuttavat  ne  helposti  jatkuvaa  korkeaa

stressitasoa, joka voi olla osasyynä stressipohjaisiin sairauksiin ja/tai psyykkisiin oireisiin ja

ongelmiin.  Useilla  on  mm.  päänsärkyjä  tai  migreenityyppisiä  oireita  tai  mystisiä

selkäkipuja,  jotka  poistuvatkin  kuntoutuksen  myötä,  ja  jotka  näin  ovat  tulkittavissa

stressioireiksi.  Psyykehoidossa  tämä  olisi  osattava  huomioida  ja  ohjattava  potilas

tehoavaan kuntoutukseen lääkehoidon lisäksi tai vaihtoehdoksi.

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.    

Neuraali stressi aiheuttaa psyykkistä kuormaa

Aivojen ylimääräinen työ aiheuttaa neuraalia stressiä, joka kuormittaa psyykettä. Kuulon

ongelmat  kuormittavat  ehkä  naisia  hieman miehiä  vähemmän,  koska  naisilla  kumpikin
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aivopuolisko  prosessoi  auditiivista  tietoa.  Näin  eräs  kuulonerottelukyvyn  vaikeuden

merkittävä  aiheuttaja,  vasenkorvaisuus,  ei  ehkä  heikennä  siinä  määrin  naisten  kuulon

erottelua.  Muut  aistit,  kuten  tasapaino,  tuntoaisti,  näkö  ja  refleksijärjestelmä  ja  sen

kehittymättömyys  aiheuttavat  todennäköisesti  tasapuolisesti  vaikeuksia  ja  neuraalia

stressiä sekä miehille että naisille, ja saattavat ilmetä ja näkyä myöhemmin psyykkisenä

oireiluna. Jostakin syystä naisilla esiintyy mm. korkeiden paikkojen kammoa tai erilaisina

fobia-tyyppisiä oireita miehiä useammin. Tämä psyykeongelmien laaja esiintyminen näkyy

myös käytännössä. Lähes jokainen meille aikuisiässä terapiaan tullut nainen on kärsinyt

psyykkisistä  oireista  ja  ollut  näiden  ongelmien  vuoksi  myös  psykoterapiassa  tai

psykiatrisessa hoidossa. Miehillä tämän tapainen hoitohistoria on hyvin harvinainen. Tämä

tilastollinen ero saattaa johtua myös siitä, että naiset yksinkertaisesti hakeutuvat miehiä

herkemmin hoitoon.

 

Talouden hoito

Lääketieteellisesti  on  mielenkiintoista  oivaltaa  mahdollisuus,  että  monien  psyykkisten

fobioiden  ja  oireilujen  taustalla  saattaakin  olla  nämä  ”piilossa”  olevat  aistijärjestelmän

ongelmat.  Tästä on myös tieteellistä  näyttöä.  Lydia  Retief,  (1)  tutki  agorofobia-potilaita

(torikammo, pelko fobiakohtauksesta) havaiten, että kaikilla agorofobiasta kärsivillä löytyi

myös  useita  primitiivirefleksijäänteitä,  joita  ei  havaittu  kontrolliryhmillä.  Nämä

taustastressiä merkittävästi nostavat aistiongelmat saattoivat siis nostaa stressitason niin

korkealle, että kyseinen fobia puhkesi.

Monien  psyykkisten  ongelmien  taustalta  saattaa  löytyä  siis  aistitoiminnan

epätarkoituksenmukaista  toimintaa.  Jos  haluaa  tutkia  mahdollisten  aistiongelmien

vaikutusta  potilaan  tilaan,  lääkärin  tai  terapeutin  taustahaastattelu  (anamneesi)  voisi

käsitellä huolella myös kouluaikoja, kuten esimerkiksi:

 joutuiko hän tekemään koulussa tai töissä enemmän työtä kuin muut? 

 millainen itsetunto hänellä on ollut? (oppimisen ja aisti-integraatio-ongelmaisilla on

yleensä heikko itsetunto)
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 onko uuden oppiminen työlästä? 

 lukeeko mielellään vapaa-aikoina?

 minkälainen keskittymiskyky hänellä on?

 tasapainon hallinta ja motoriikka?

Jos potilaalle useimmat kysytyt  osa-alueet ovat ongelmallisia,  saattaa taustalta hyvinkin

löytyä aistijärjestelmän ongelmia, jotka voidaan havaita tutkimuksilla ja usein kuntouttaa

tarkasti  kohdistuvan  harjoitusohjelman  avulla.  Tuolloin  päästään  mahdollisesti  lähelle

hänen  ongelmansa  joitakin  taustasyitä,  jolloin  pitkäaikainen  kuntoutuminen  on  pelkkää

seurannaisongelmien lääkehoitoa todennäköisempää.

Yllättäen ilmenevät oppimisvaikeudet

Jos aikuisiällä  oppimisvaikeudet  tulevat  uutena ilmiönä,  on syytä  mennä aina lääkäriin.

Silloin on tarkastettava aivojen toiminnalliset ongelmat ja niihin on etsittävä lääketieteellistä

syytä.  Syy  voi  olla  verenkierron  ongelmissa,  tai  jokin  muu  seikka  heikentää  aivojen

toimintaedellytyksiä.  Nopea  diagnoosi  ja  hoito  voi  estää  tilanteen  pahentumisen  ja

onnistunut hoito voi parantaa vaivan. 

Seuraavassa muutama tyypillinen ei kehityksellinen taustasyy:

 verenkierron ongelmat 

 aivoissa ilmenevä taudit tai sairaudet (tulehdukset, kasvaimet, kalkkeutumat jne.)

 ympäristötekijöistä johtuva stressi (avioero, läheisten sairaudet tai muu voimakas

stressi)

 psyykkiset ongelmat 

Lähteitä: 

 Retief, Lydia, A Psychophysiological Aproach to Panic Disorder, 1990, Columbia Pacific University
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Ravinnon merkitys oppimiseen

Modernissa  yhteiskunnassa  eläminen  pakottaa  tehokkaaseen  ravintotalouteen,  jossa

kasvavalle  väestölle,  joka  sijaitsee  usein  kaukana  ravinnon  kasvatusalueista,  tarvitaan

runsassatoista viljelyä, joka toivottavasti olisi myös monipuolista ja laadukasta. Ravinnon

merkityksestä oppimistuloksiin on keskusteltu paljon ja se on alue, missä useilla tahoilla on

myös suuria kaupallisia intressejä.

Juomat

Joissakin oppimiskykyä parantavissa harjoitusohjelmissa pyydetään juomaan vettä. Mihin

tämä saattaa perustua?

Williams,  (1992)  kirjoitti  artikkelissaan  tapauksista,  joissa  muisti  parantui  merkittävästi

pelkästään  huolehtimalla  riittävästä  nesteen  (veden)  saannista  Tämän  selittää

mahdollisesti se yksinkertainen tosiseikka, että solujen häiriötön toiminta tarvitsee vettä.

Kehon painosta on vettä 45-75% ja aivojen painosta jopa 90% (viite 1). Kehon nestekierto,

kuona-aineiden poisto ja jopa aivojen normaali aineenvaihdunta tarvitsevat tasapainoisen

veden saannin ja sen normaalin pysymisen kehossa. 

Mikä sitten häiritsee tätä vesikiertoa? Kova fyysinen toiminta tai kuumassa ilmanalassa

riittävän pitkään oleskelu saa ainakin aikaiseksi  hikoilua,  ja  jos ei  huolehdita riittävästä

veden juomisesta, on seurauksena kehon kuivuminen. 

Ehkä  salakavalampi  kehon  kuivumiseen  vaikuttava  aine  on  ns.  diureetit  eli

nesteenpoistajat.  Diureetti  on ravintoaine tai lääke, joka tarvitsee kehosta poistuakseen

enemmän vettä, kuin se itse sisältää. Tietämättämme käytämme tai lapsemme käyttävät

aineita,  jotka toimivat  aivan,  kuin vastaavat  lääkeaineet,  eli  poistavat  kehosta nestettä.

Sellaisia ovat esim. alkoholi ja kahvi, lieviä diureetteja ovat mm. tee ja kaakaojuomat. 

Krapula-aamun  kova  jano  selittyy  myös  veden  poistumisesta  kehosta  (siis  ennen

nukkumaan menoa, juo pari lasillista vettä, ehkä olosi on aamulla parempi). Kova kahvin
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juonti voi aiheuttaa nestehukasta johtuen jopa päänsärkyä. Ravintoloissa tarjoillaan kahvin

kanssa joskus lasillinen vettä, joka onkin aivan oikein kehon nestetasapainon kannalta.

Sokeri-  ja  suolapitoiset  elintarvikkeet  taas  sitovat  vettä  kehoon  estäen  sen  "vapaan"

käytön aineenvaihdunnassa.

Stressitilanteet  aiheuttavat  hikoilua,  jolloin  nestettä  vapautuu  kehosta.  Tähän

stressihikoiluun  perustuu  esim.  ihon  pinnan  sähkönjohtavuuden  muutosta  (kosteutta)

mittaava  valheenpaljastuskone.  Sähkön  kulku  iholla  on  siis  parempi  mitä  enemmän

stressaantuessaan  hikoilee.  Oppimishäiriöistä  kärsivät  lapset  saattavat  elää  jatkuvassa

korkeassa  taustastressissä,  jolloin  on  todennäköistä,  että  he  mm.  hikoilevat  sen  takia

muita enemmän. Heidän on siksi ensiarvoisen tärkeää juoda säännöllisesti, mieluiten vettä

kuin sokeripitoisia limonadeja tai mehuja.

Charles Krebs ehdottaa, että sopiva veden juomisen määrä olisi n. 20 ml / yhtä painokiloa

kohti, eli 2 dl / 10 kg tai 1 litra / 50 kg painoista kehoa kohti. Liika on kuitenkin aina liikaa,

veden juomisessakin.  Nimittäin  Bristolin  yliopistossa  tehdyssä  kokeessa  havaittiin,  että

janoonsa juoneiden suorituskyky parani kyllä 10% juomattomia verrokkeja paremmaksi,

mutta jos joi ennen koetta vain varmuuden vuoksi, vaikka ei ollutkaan jano, suoritustaso

putosi 15% (viite 2) 

Sokeripitoiset virvoitusjuomat

Tekniikka ja talous lehti raportoi 13.10.2014 Internetjulkaisussaan USA:ssa tehdystä 

tutkimuksesta, jossa tutkittiin rottakokeilla tyypillisen nuorten suosiman sokeripitoisen 

virvoitusjuoman vaikutusta rottien kognitiiviseen kykyyn. (18) Tulos oli jopa yllättävän 

selvä. Tutkimuksessa havaittiin, että sokeripitoiset juomat lisäsivät muistiongelmia. Koska 

rottien hermostollinen toiminta on monella tavalla verrattavissa ihmisen hermoston 

toimintaan, on tämä koetulos luonnollisesti huolestuttava. Seuraavassa lyhyt yhteenveto:
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The results of a memory test conducted. "Effects of Sucrose and High Fructose Corn Syrup Consumption 

on Spatial Memory Function and Hippocampal Neuroinflammation in Adolescent Rats," Hsu et al.(19), “The

brain is especially vulnerable to dietary influences during critical periods of development, 

like adolescence,” said Scott Kanoski, assistant professor of biological sciences at USC Dornsife,

(viite 20)

Etelä-Kalifornian yliopiston tutkijat antoivat murrosikäisille rotille makeutettuja juomia, 

joissa oli joko sokeria tai fruktoosimaissisiirappia. Verrokkiryhmä sai vain vettä. Juomisen 

jälkeen murrosikäiset joutuivat tekemään oppimis- ja muistitehtäviä. Kävi ilmi, että 

makeutusaineet turvottavat aivojen Hippokampusta (=muistiprosessoinnin tärkeä 

aivoalue). Erityisesti rottien, jotka saivat limonadeissa käytettävää fruktoosimaissisiirappia,

hippokampus paisui ja aiheutti Alzheimerin taudin ja dementian oireita. Siirappi aiheutti 

avaruudelliseen hahmottamiseen keskittyvällä aivojen osalla hermotulehdusta. Biologian 

professori Scott Kanoski kertoo tutkineensa länsimaisen ruokavalion vaikutusta ihmisten 

kehitykseen. Yksinkertaiset sokerit ja tyydyttyneet rasvahapot saavat ihmisten painon 

kasvamaan ja vähentävät glukoosin sietoa. Rottakokeiden perusteella näyttää myös siltä, 

että sokerit haittaavat myös kognitiivisia kykyjä. Tekniikka&Talous (viite 18) 

Tutkijat totesivat ongelmien ilmenevän nimenomaan teini-ikäisillä rotilla, ja totilla tehdyt 

kokeet antavat usein vahvaa viitettä kuinka kyseinen ruoka-aine vaikuttaa ihmisiin. 

Aikuisilla rotilla tämä muistiongelmaa ei havaittu. Kun tiedetään, että teini-ikäiset 

ihmislapset ovat esim. kolajuomien suurkukuttajia, olisi viisasta saada nuoret muuttamaan 
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juomatottumuksiaan. Eräs tapa vaikuttaa siihen on vaikuttaa niiden saatavuuteen esim. 

poistaa virvoitusjuoma-automaatit koulujen ala-auloista.

Energiajuomat

Viime vuosina on kauppoihin tullut paljon niin kutsuttuja energiajuomia, jotka ovat nuorten

keskuudessa tulleet erittäin suosituiksi. Ne sisältävät usein kuitenkin runsaasti sokeria ja

kofeiinia,  jolla  on  diureettinen  vaikutus  (kofeiinin  nestettä  poistava  vaikutus).  Näistä

juomista on alkanut kehittyä nuorison keskuudessa todellisia elintapajuomia, jolloin niiden

aiheuttamat  ongelmatkin  lisääntyvät.  Niitä  hörpitään,  koska  on  ”COOLIA”  juoda  niitä.

Tämä  on  kuitenkin  hyvin  epäilyttävä  kehityksen  suunta.  Esimerkiksi  vuonna  2009

Suomessa  valtion  ravitsemusneuvottelukunta  suosittaakin,  että  alle  15-vuotiaille  ei

annettaisi  lainkaan  kofeiinipitoisia  juomia.  Tämä  perustellaan  sillä,  että  nämä  juomat

aiheuttavat  lapsilla  ärtymystä,  levottomuutta,  unihäiriöitä  ja  jopa  riippuvuutta  (viite  17).

Lisäksi  näiden juomien happamuus liottaa hammaskiillettä  aiheuttaen peruuttamattomia

hammasvaurioita. Kun katsele nuorten porukoita, noita energiajuomia tuntuu olevan hyvin

monella. Onko tässä jälleen yksi lisääntyneen lasten levottomuuden aiheuttaja?

 Voiko maito aiheuttaa ADHD oireita?

Tanskalainen Anne Catherine Färgemann (Dietican Nordic Laboratories and the Nordic

Clinic) luennoi Pisassa, Italiassa pidetyssä tieteellisessä seminaarissa syyskuussa 2008.

Hän  kertoi,  että  runsas  maidon  juominen  saattaa  liittyä  ADHD  oireisiin  (3).  He  ovat

nimittäin  havainneet,  että  maidon  pilkkoutuessa  ruuansulatusjärjestelmässä  erilaisiksi

peptideiksi, eräs niistä vastaa hyvin läheisesti Serotoniinia. Heidän teoriansa mukaan tämä

peptidi  siis  korvaa  Serotoniinia  hermostossa,  jolloin  hermoviestin  välittämisessä  tulee

ongelmia.  Aivojen  tapa reagoida hermostolliseen  ongelmaan on lisätä  aktiviteetteja  =>

ADHD oireita. Heidän mukaansa n. 2 viikon tauko maidon juonnissa voi rauhoittaa lapsen,

mikäli tämä on syynä lapsen ADHD-oireisiin. Jos maidon juominen aiheuttaa ADHD-oireita

ja maidon juominen lopetetaan, pitää luonnollisesti vähentynyt kalkin saanti korvata jollakin

toisella kalkkia sisältävällä elintarvikkeella tai kalkkivalmisteella.
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Jotta oppimiskyky ei heikkene vaan paranisi, mitä pitää juoda, syödä ja

mitä pitää välttää?

Tässäkin  yhteydessä  pätevät  samat  opit,  kuin  muussa  ruokaa  käsittelevässä

valistuksessa:  Vältä  hivenaine-  ja  vitamiiniköyhää  (teollista?)  ruokaa  sekä  huolehdi

kuitujen, kivennäisaineiden ja vitamiinien riittävästä saannista. On myös viisasta välttää

verensokeria  hyvin  nopeasti  kohottavia  elintarvikkeita,  kuten  rasvaiset  ruuat,  peruna,

pastat,  vehnäjauhopohjaiset  makaronit,  leivät  ja  pullat,  makeiset  ja  makeat  juomat

(virvoitusjuomat, hedelmämehut). Siihen on ainakin kaksi syytä: 

1.  Kun  verensokeri  kohoaa  nopeasti,  aktivoituu  insuliinijärjestelmä  laskemaan  veren

sokeritasoja  vastaavasti,  jolloin  voi  tulla  hyvin  väsynyt  ja  uupunut  olotila,  jopa  tilanne,

missä  verensokeri  laskee  alle  ns.  hyvän  tason  (hypoglykemia).  Tuolloin  ei  ole

parhaimmillaan myöskään oppimaan uutta.

2.  Toinen  syy  on  aineenvaihduntaan  ja  nimenomaan  rasva-aineenvaihduntaan  liittyvä.

Rasvaisen ruuan vaikutusta oppimis- ja ongelmanratkaisukykyyn on myös tutkittu. Osmo

A. Wiio referoi tiedepalstan artikkelissaan (4) että kanadalaiset tutkijat Gordon Winocur ja

Carol Greenwood olivat havainneet, että rasvaista (40% rasvaa) ruokaa syöneiden rottien

kyky  selvitä  ongelmanratkaisuista  ja  muistitehtävistä  oli  vähärasvaista  (10%  rasvaa)

ruokaa  saaneisiin  verrokkirottiin  verrattuna  huonompi.  Tutkijoiden  mukaan  länsimaissa

monet  lapset  saavat  usein  tuon  40%  kaloreistaan  rasvana,  joka  tuntuu  heikentävän

ainakin  rottakokeissa  aivojen  toimintaa.  On  ajateltu,  että  rasva  vaikuttaa  aivojen

glukoositason ja sitä kautta insuliinin määrään, joka taasen vähentää veren sokeria, joskus

liiankin alhaiseksi (Hypoglykemia).  Tämä nopea verensokerin vähennys voi liittyä sitten

vielä  nykyisin  yleistyneeseen  ylipaino-ongelmaan.  Nimittäin  verensokeri,  joka  laskee

nopeasti  kehon  oman  insuliinin  avulla,  muuntuu  rasvahapoksi  verenkiertoon  ja

”parkkeeraa” lopuksi vararavinnoksi eli  käytännössä rasvaksi kehon rasvavarastoalueille

(mahanalue  ja  sisäelinten  ympärille,  reidet,  takapuoli,  naisilla  rinnat…).  Lisäksi

ylipainoisilla on monia sairausriskejä sekä kohonnut tulehdusherkkyys.

Paul  Thompson  (UCLA)  on  tutkinut  liikalihavuuden  vaikutuksia  aivojen  kehitykseen.

Tutkimalla  aivojen  rakenteita  kerroskuvien  perusteella  eri-ikäisillä  sekä  eri  painoisilla

ihmisillä, hän on havainnut, että liikalihavilla aivojen massa on n. 8% pienempi, ja jossakin
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määrin  ylipainoisilla  ero  oli  vielä  4% kuin  normaalipainoisilla.  Aivomassaa  oli  hävinnyt

monilta  tärkeiltä  alueilta,  kuten esimerkiksi  muistin,  suunnittelun,  liikkeidenohjauksen  ja

tarkkaavaisuuden  aivoalueilta.  Tämä havaittu  väheneminen on selvästi  enemmän,  kuin

ikääntymisen  seurauksena  ns.  normaali  aivojen  massan  lievä  väheneminen.  (IS

verkkolehti 28.8.09)) 

Dr. Beatrice A. Golomb (profesor of medicine, University of California, San Diego, School

of  Medicine) on  havainnut  2014  mm.  että  elintarviketeollisuudessa  käytössä  oleva

teollisesti  käsitelty  rasva  (ns.  transrasva)  heikentää  transrasvaa  sisältävien

elintarvikkeiden  kuluttajilla  muistin  toimintaa.  Transrasvoja  syntyy  ruokaöljyn

kovetusprosessissa.  Samalla  sen  säilyvyys  paranee,  mikä  on  tärkeä  ominaisuus

valmisruokateollisuudessa.   Tutkijat tutkivat 1000 hengen tutkimusryhmää, ja havaitsivat

selvän  korrelaation  transrasvankulutuksella  ja  muistitestin  heikentyneellä  tuloksella.  He

havaitsivat, että muistikokeissa transrasvatuotteita syöneet saivat jopa 10% heikomman

muistituloksen vertailuryhmään nähden. 

Dr. Beatrice A Colomb who led the study, said: “Trans fats were most strongly linked to 

worse memory, in young and middle-aged men, during their working and career-building 

years. From a health standpoint, trans fat consumption has been linked to higher body 

weight, more aggression and heart disease.As I tell patients, while trans fats increase the 

shelf life of foods, they reduce the shelf life of people.”In the memory test, people were 

shown 104 cards, each with a word on it.They had to say whether each was a new word, 

or one they had seen before.The results showed that for each extra gram of trans fats that 

men consumed each day, they recalled around one less word.The difference in memory 

performance between those who ate the most trans fats and those who ate the least was 

10%.  Foods that commonly contain trans fats include:

 Frozen pizza.

 Snack foods.

 Fast foods.

 Baked goods.

 Margarine.

Dr. Golomb continued:

248



“Foods have different effects on oxidative stress and cell energy. In a previous study, we found 

chocolate, which is rich in antioxidants and positively impacts cell energy, is linked to better word 

memory in young to middle-aged adults.

In this study, we looked at whether trans fats, which are pro-oxidant and linked adversely to cell 

energy, might show the opposite effect. And they did.” (viite 21)

Yllä  mainituista  seikoista  johtuen  lapsia  tulisi  totuttaa  jo  nuorina  syömään  terveellistä

ruokaa.  Vaikka arjessa teollisesti  valmistettu ruoka on houkutteleva sen helppouden ja

nopeuden takia, kannattaa lapsille ja nuorille tehdä ruoka perusraaka-aineista: viljatuotteet

kokojyväpohjaisia, lihaa, kalaa tai vaikka soijapohjaisia elintarvikkeita (soija sisältää paljon

proteiinia), värikkäitä vihanneksia (eri väriaineet vihanneksissa lisäävät vastustuskykyä eri

sairauksia  vastaan!),  marjoja  ja  hedelmiä  (kokonaisina,  ei  mehuina).  Lapsuuden

ruokatottumukset siirtyvät nimittäin helposti heidän aikuisuuteensa, ja totuttuja tapoja on

hyvin vaikea muuttaa.

Koululaisten suosiossa oleva pikaruoka sisältää usein paljon rasvaa ja suolaa, mutta vain

vähän kivennäisaineita, vitamiineja ja kuituja. Monet välipalat ja virvoitusjuomat sisältävät

yleensä  pääsääntöisesti  vain  suuria  annoksia  sokeria.  Tyypillinen  hampurilaisateria

(hampurilainen, ranskalaiset perunat ja makea juoma) sisältääkin paljon rasva ja sokeria,

ja sisältää näin ollen vain paljon "tyhjää" energiaa. 

Sokeripitoisten välipalojen syöminen esim. oppituntien välillä  suklaapatukan tai  makean

välipalan  muodossa  saattaakin  aiheuttaa  joillekin  lapsille  myös  näitä  hypoglykemia-

tyyppisiä oireita, jossa veren sokeri ensin nousee nopeasti ja insuliinin ansiosta lopulta

laskee  alle  normaalitason  aiheuttaen  uneliaisuutta,  ärtyneisyyttä  ja  heikkoa

keskittymiskykyä. 

Hyperaktiivisen lasten sokerinkulutus korreloi  usein heidän oireitaan. Tämän voi selittää

se, että sokeri stimuloi myös mm. serotoniinin ja tryptofaanin lisääntymistä aivoissa (5).

Useissa  kouluissa  on  nykyisin  suklaa-  ja  jäätelöautomaatteja  tai  makeiskioskeja

auloissaan.  Ravintotietoon  perustuen  parempia  myyntiartikkeleita  voisivat  olla  esim.

tuoreet  hedelmät  tai  kokoviljasämpylät.  Näiden  "luonnollisten"  elintarvikkeiden  ansiosta

veren  sokeri  kohoaa  hitaasti  ihannetasolle  ja  pysyy  siellä  pitempään  antaen  sopivasti

potkua päivän touhutukseen. Mainittakoon, että hedelmistä puristettu tuoremehu on usein

varsin makeaa, ja ei siltä osin juurikaan poikkea muista sokeripitoisista virvoitusjuomista.
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Lisäaineet

Lisäaineiden  käytöllä  pyritään  yleensä  parantamaan  tuotteiden  säilyvyyttä,  lisäämään

niiden värien pysyvyyttä tai parantamaan tai vahvistamaan niiden makua. Osa lisäaineista

on  alun  perin  aivan  samoja,  kuin  luonnossakin  tavataan,  mutta  kustannussyitä  niiden

teollisessa tuotannossa niihin lisätään lukuisia kemiallisia yhdisteitä, jolloin ne muuttuvat

synteettisiksi  ja  osa  on  puhtaasti  kemiallisesti  luotuja  yhdisteitä.  Lisäaineet  koodataan

teollisuudessa  sovituilla  merkintätavoilla,  esimerkiksi  E  +  numerosarja,  jotka  on

tuoteturvallisuuslain  mukaan  merkittävä  tuotteiden  pakkauksiin.  Ongelma  on  se,  että

kuluttajat eivät luonnollisestikaan ymmärrä tätä koodikieltä. 

Elintarviketeollisuuden  käyttämien  lisäaineiden  ja  väriaineiden  on  epäilty  aiheuttavan

lisääntyvää  levottomuutta,  keskittymisen  ongelmia,  unihäiriöitä  ja  ärtyisyyttä.  Teollisesti

valmistetun ja  pitkään säilötyn  ruuan vitamiinitasot  ovat  valmistusprosessin  takia  usein

tuoreista  elintarvikkeista  valmistettuun  ruokaan  verrattuna  alhaisemmat,  (Krebs:

Werbach.M , luento 1995). (viitteet 5, 6 ja 11) WHO:n raportissa 2010 (viite 13) käydään

läpi vahvoja todisteita myös siitä, kuinka uppopaistettu ruoka ja prosessoitu punainen liha

korreloi hyvin vahvasti mm. sydänkuolemien kanssa. 

Eräs  kiistellyimmistä  lisäaineista  on  ollut  Natriumglutamaatti  E621  (englanniksi

monosodium  glutamate  MSG)  on  glutamiinihapon  natriumsuola,  jota  käytetään  maun

vahvistajana,  eli  ns.  aromivahventeena.  Se on alun perin  ollut  Aasiassa  leväpohjainen

mauste, joka on vahventanut ruuan makua, mutta 1956 Japanissa kehitettiin sille teollinen

valmistusmenetelmä, ja tähän aromia vahvistavaan lisäaineeseen törmää nykyisin useissa

teollisesti valmistetuissa ruuissa. Toimittaja Elina Hytönen (viite 14) on kirjoittanut Natrium

glutamaatista mm. seuraavaa: 

Kului  muutama  vuosi,  ja  ihmiset  alkoivat  valittaa  saavansa  tästä  keinotekoisesta

natriumglutamaatista päänsärkyä, migreeniäkin, kasvojen punoitusta, pyörrytystä, nenän

tukkoisuutta,  tunnottomuutta  suun  ympärillä,  polttelua,  kihelmöintiä,  pahoinvointia,

närästystä,  rintakipua,  astmaoireita,  hikoilua,  sydämen  rytmihäiriöitä,

keskittymisvaikeuksia,  sekavuutta  ja  paniikkikohtauksia.  Lapsilla  se  näytti  aiheuttavan

ylivilkkautta ja käytöshäiriöitä. Englannissa alettiin puhua MSG-syndroomasta, jonka sai,

kun  kävi  kiinalaisessa  ravintolassa  (jotka  tietysti  jo  käyttivät  tehdasvalmisteista

natriumglutamaattia, koska se on vahvaa ja halpaa).
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Tutkimukset  viittaavat  siihen,  että  natriumglutamaatti  myös  lihottaa.   Se  kuuluu  nk.

obesogeeneihin,  kemikaaleihin  jotka  ovat  hormonihäiritsijöitä.  Ne  muuttavat  kehossa

kantasoluja rasvasoluiksi ja kasvattavat jo olemassa olevia rasvasoluja isommiksi.  Näin

keho  alkaa  reagoida  kaloreihin  epäterveellä  tavalla,  eli  nämä  kemikaalit  voivat

moninkertaistaa  huonon  ruokavalion  vaikutukset.  Obesogeenejä  on  tähän  mennessä

tunnistettu  parikymmentä.  Niitä  ovat  myös  aspartaami,  genisteini   (soijatuotteissa),

fruktoosi,  lyijy,  nikotiini,  bisfenolit(BPA),  DDT,  ftalaatit  (muovinpehmentimiä)  jne.

Obesogeeneja  epäillään  osasyylliseksi  –  hiilihydraattipainotteisen  ruokavalion  ohella  –

muun  muassa  diabetesepidemiaan:  20  vuotta  sitten  maailmassa  oli  30  miljoonaa

diabeetikkoa, nyt heitä on 250 miljoonaa.

Glutamaatti kuuluu pieneen ryhmään aivojen välittäjäaineita, joita sanotaan eksitatorisiksi

eli kiihottaviksi aminohapoiksi. Natriumglutamaatilla on neurotoksisia ominaisuuksia ja se

voi aiheuttaa eksitotoksia eli liiallisesta kiihottamisesta johtuvia vaurioita, jotka muistuttavat

ihmisen  hermoston  rappeutumisoireita  (prof.  T.Greenamyre,  Cerebrovasc  Brain  metab

rev,  1993  ja  Neurobiol  Aging,  1989).  Toisin  sanoen  suuremmat  määrät

natriumglutamaattia  alkavat  tuhota  aivosoluja.  Tätä  pidetään  yhtenä  syynä  lasten

ylivilkkauteen  ja  vanhuusiän  dementiaan.  Esimerkiksi  ADHD-oireita  potevien  lasten

aivoista  on  tutkimuksissa  löydetty  kaksi  ja  puoli  kertaa  normaalia  enemmän

natriumglutamaattia.

Neurofysiologi  Russell  Blaylock  (kirjan  Excitotoxins,  the  Taste  that  Kills,  2002,  tekijä)

sanoo, että lisäämällä tehdasvalmisteista MSG:tä ruokaan me nostamme keinotekoisesti

elimistön glutamaattimäärän tasolle, jolla on neurotoksisia vaikutuksia. Hänen mukaansa

natriumglutamaatti voi olla syypää lasten hermoston vaurioihin jo sikiövaiheessa. ”Näyttää

siltä,  että  näiden  eksitotoksiinien  aiheuttama  häiriö  siinä  kehitysvaiheessa,  jossa  aivot

muodostuvat, voi johtaa aivojen viestireittien vääristymiseen, ´johtojen väärinkytkentään´.

Tästä  voi  seurata  vakavia  käytöshäiriöitä  kuten  ylivilkkautta,  aggressiivisuutta,

keskittymiskyvyn häiriöitä ja huonoa oppimiskykyä.”

Elintarviketeollisuuden tehtaissa ruoka-aines – liha, kala, vihannes, hedelmä, maito, moni

viljakin… – joutuu kovaan käsittelyyn, jossa se kadottaa makunsa, värinsä ja tuoksunsa.

Sellaisenaan kukaan ei haluaisi sitä ostaa eikä syödä. Siksi  se rakennetaan uudestaan

haluttavammaksi.  Siihen  lisätään  värit,  maut,  tuoksut,  sen  massaa  kasvatetaan  ja

parannetaan  emulgointi-  ja  sakeuttamisaineilla,  siihen   lisätään  vielä  vettä  painon
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kasvattamiseksi,  jos  se  on  esim.  lihatuote,  ja  lopulta  säilöntäaineita,  ettei  se  pilaannu

kaupassa.

Suomalainen laatulehti  Suomen Kuvalehti  julkaisi  2010 artikkelin Natrium Glutamaatista

todeten että:

Natriumglutamaatti on nyt yleinen puheenaihe, mutta lisäaineiden vaarallisimmasta päästä

se ei ole. Ursula Schwab kehottaa välttämään suuria määriä bentsoehappoa (mehuissa),

nitriittiä (lihajalosteissa) ja atsovärejä. Atsovärit eivät ole Suomessa yleisiä, mutta varsinkin

lapset saavat usein liikaa bentsoehappoa ja nitriittiä. Schwab kertoo, että pieni lapsi saa jo

kahdesta  nakista  viikon  nitriittiannoksen  täyteen.  Liikaa  käytettynä nitriitti  voi  aiheuttaa

ihottumaa, vatsavaivoja ja päänsärkyä.  Puolesta litrasta tiivistemehua saattaa saada jo

liikaa  bentsoehappoa,  josta  voi  seurata  nuhaa,  päänsärkyä  ja  ihottumaa.  Ylivilkkailla

lapsilla oireet voivat pahentua. (viite 15)

On siis itsestään selvää, että ruoka kannattaa tehdä itse mahdollisimman puhtaista raaka-

aineita, jolloin kemiallinen altistus jää vähäiseksi. Toki maustamisessakin kannattaa pitää

järki  tallella.  Esimerkiksi  suola  nostaa  verenpainetta,  ja  jatkuvasti  voimakassuolaista

ruokaa syövillä verenpaine on jatkuvasti korkealla. 

Keinotekoiset makeutusaineet sekoittavat verensokeritasapainoa

Jo vuosien ajan on epäilty keinotekoisten makeutusaineiden aiheuttavan jollakin tavalla

ongelmia  kehon aineenvaihdunnassa.  On havaittu  selvä paradoksi,  missä käytännössä

jotkut ihmiset, jotka ovat pyrkineet välttämään tehokkaasti lihottavia sokeripitoisia tuotteita,

ovat  kuitenkin  lihoneet  entistä enemmän.  On ajateltu,  että he mahdollisesti  sitten vain

syövät liikaa tai epäterveellisesti, joka sitten lihottaa heitä. Loppukesästä 2014 julkaistiin

tästä aiheesta  lisävalaistusta  antavaa tutkimustietoa.  The new York Times ja  the  Wall

Street Jurnal raportoivat  17.9.2014 laajalti  the Nature (18 September 2014) julkaisussa

esiteltyä  tutkimusta,  jossa  oli  havaittu  keinotekoisten  yleisesti  käytössä  olevien

makeutusaineiden  aiheuttavan  käyttäjissä  laihtumisen  sijasta  lihomista,  eli  päinvastoin

kuin  on  tarkoitus.  Tutkimuksessa  havaittiin  näiden  keinotekoisten  makeutusaineiden

nostavan  verensokeritasoa.  Nämä  poikkeuksellisen  korkeat  verensokeriarvot  ovat

pitkittyneenä  esimerkiksi  diabetes  2-tyypin  (ns.  aikuistyypin  diabetes)  riskitekijänä.

Tutkimuksessa  havaittiin,  että  keinotekoisten  makeutusaineiden  aiheuttavan  muutoksia

osalla  tutkimushenkilöistä  ruuansulatuskanavien  bakteereihin.  Tämä  muutos  ilmeisesti

aiheutti sitten verensokeritasojen kohonneet arvot. Sama ilmiö havaittiin sekä hiirillä että

252



ihmisillä  tehdyissä  kokeissa.  Korkea  veren  sokeri  käynnistää  taas  vuorostaan

insuliinituotannon,  jonka  tarkoitus  on  laskea  verensokeri  ns.  normaalitasolle.  Tässä

prosessissa verensokeri muuntuu verenkierrossa rasvahapoksi,  joka varastoituu kehoon

vararavinnoksi,  eli  kansan kielellä  valkoiseksi  läskiksi.  Näin laihtumisen sijasta  ihminen

lihoikin.

Miten  tämä  vaikuttaa  oppimiseen  ja  keskittymiseen?  Suurestikin,  nimittäin  kun

verensokerit kohoavat, niin insuliiniprosessi voi laskea sen hyvinkin alas, jolloin ihminen on

väsynyt  ja  uupunut.  Tämä  tilanne  taas  ei  auta  millään  tavalla  oppimisessa  ja

keskittymisessä.

Alla muutamia otteita The Wall Street Jurnal 17.9.2014 julkaistusta artikkelista.

Research Shows Zero-Calorie Sweeteners Can Raise Blood Sugar

The  WalStreet  Jurnal:  The  artificial  sweeteners  in  diet  soda,  yogurt  and  other  foods

consumed by millions can raise the blood sugar level instead of reducing it, according to

new experiments in mice and people.

The  research  shows  that  zero-calorie  sweeteners  such  as  saccharin,  sucralose  and

aspartame can alter the population of bacteria in the gut and trigger unwanted changes

such as higher blood glucose levels—a risk factor for diabetes. 

"The scope  of  our  discovery  is  cause  for  a  public  reassessment  of  the  massive  and

unsupervised use of artificial sweeteners," said Eran Elinav, a physician and immunologist

at Israel's Weizmann Institute of Science and lead author of the study, which appeared

Wednesday in the journal Nature.

Though  many  people  consume  artificial  sweeteners  instead  of  sugar  to  control  their

weight, the scientific evidence that they work is mixed. Some studies have indicated that

the sweeteners  can  help  lead  to  weight  loss,  while  others  suggest  they  contribute  to

weight gain.

In  one  experiment,  the  researchers  found  that  mice  whose  diets  included  saccharin,

sucralose or aspartame had significantly higher blood-glucose levels than mice whose diet

included sugar, or no sugar at all. 
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They transplanted bacteria from artificial-sweetener-fed mice or sugar-fed mice into other

mice that were bred to have no gut bacteria of their own and that had never consumed a

sweetener product.  They found that the bacterial  transfer from the sweetener-fed mice

raised  the  blood  sugar  levels  in  the  transplant  recipients—suggesting  that  the  gut

microbes had triggered the higher sugar levels in mice fed fake sweeteners.

Was  the  same  link  true  for  people?  Dr.  Elinav  and  his  colleagues  examined  the

relationship between long-term consumption of artificial sweeteners and various metabolic

measurements in some 380 nondiabetic people.

They found that the bacteria in the gut of those who regularly ate fake sweeteners were

notably different from those who didn't. In addition, there was a correlation between the

sweetener consumption and a susceptibility to glucose intolerance, which is a disturbance

in the blood glucose level.

Correlation, however, doesn't necessarily mean causation. In the next experiment, seven

volunteers who normally didn't consume fake sugar were asked to consume products high

in the sweeteners. After four days, four of them had significantly higher blood-sugar levels

as well as altered populations of bacteria in their gut—an outcome similar to what was

seen in mice.

Researchers aren't sure about the exact mechanisms causing the imbalance in the gut

bacteria populations. But they found that several types of bacteria that changed after the

consumption of artificial sweeteners previously had been associated with Type 2 diabetes

in humans.

"We've been wondering why people who consume [artificial] sweeteners don't always lose

weight," said Judy Wylie-Rosett, a nutrition expert at Albert Einstein College of Medicine in

New York, who wasn't involved in the Nature research. "This is a very intriguing study

because it's the first one that looks at gut microbes."

Artificial sweeteners have been around for more than a century. But no one thought to

embark  on  this  type  of  study  before  because  scientists'  understanding  of  how  gut

microbes respond to different foods and the metabolic changes they induce is still in its

infancy. (viite 16)
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Kahvi, tee ja muut piristeet

Aasiassa  on tuhansia  vuosia  tiedetty  teen  positiivisista  vaikutuksista,  ja  viime  vuosina

tieteellinen tutkimuskin on löytänyt niitä. Vihreällä teellä on havaittu olevan mm. seuraavia

tutkittuja vaikutuksia (viite 24):

 hidastaa Alzheimerin taudissa hermoston toimintaa heikentävän plakin kertymistä

aivoihin 

 parantaa  vanhempien  ihmisten  muistin  toimintaa,  samoja  aineita  on  havaittu

olevan myös mm. punaviinissä, kahvissa ja kaakaossa. Tutkijat totesivat, että:

”Participants who consumed chocolate, wine, or tea had significantly better mean

test scores and lower prevalence of poor cognitive performance than those who

did not. Participants who consumed all 3 studied items had the best test scores

and the lowest risks for poor test performance” (viite 25)

 teellä on positiivinen vaikutus sekä mielialaan että suorituksen laatuun (viite 26)

 tee rentouttaa mielialaa ”When theanine is given to people, their brains exhibit

more α-waves, which are indicative of relaxation without drowsiness”(viite 27)

 positiivinen vaikutus psyykkiseen tasapainoon (viite 28) 

Kofeiini on myös lievä neurostimulantti ja aiheuttaa joillakin lapsilla yliaktiivisuutta. 

Mainittakoon että kofeiinia  (kahvia)  sekä joitakin amfetamiinijohdannaisia  (Ritalin  esim.)

käytetään myös yliaktiivisten lasten hoitokeinona.  Hoitofilosofia  on sellainen,  että lääke

lisää välittäjäaineiden määrää hermojen synapsisissa yhteyksissä, jota lapsi muuten ehkä

lisäisi itse jatkuvalla liikkumisellaan. Useilla potilailla hoito toimii. Tämän hoidon ongelma

on  se,  että  vaikutus  on  lääkkeen  keston  pituinen  ja  että  lääke  saattaa  aiheuttaa

välittäjäaineiden oman tuotannon vähentymistä, mistä seuraa ”down” ilmiö ja kierre käyttää

lääkettä  yhä  uudestaan.  Tähän  liittyen  olemme  havainneet  päinvastaisen  ilmiön

tapahtuvan  aistimusjärjestelmän  (sensomotorisella)  kuntoutuksella,  jolloin

välittäjäainetuotantoa  stimuloivien  lääkkeiden  käyttöä  (lääkärin  kanssa yhteistyössä)  on

voitu  alentaa  tai  lopettaa  kokonaan.  Voidaan  ehkä  tehdä  varovainen  arvio,  että
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kuntoutuksella  olisi  vastaava  välittäjäainetuotantoa  tasapainottava  vaikutus.  Kaipaisin

asiasta tutkimusta.

 Mineraalit ja kivennäisaineet

Monet mineraalit,  kuten esim. kalsium, rauta, magnesium ja sinkki  ovat aivojen solujen

välittäjäainetuotannon  tasapainoisen  toiminnan  kannalta  tärkeitä  ravinteita.  Krebs

mainitsee,  että esim.  raudan tason nostaminen normaalille  tasolle  parantaa esim.  ÄO-

testien tulosta (viite 1).  Krebs mainitsee myös, että oppimisvaikeuksista kärsivillä lapsilla

on  havaittu  olevan  usein  myös  alhainen  sinkin  taso.  Sinkki  osallistuu  sekä  tärkeiden

oppimiskykyyn  ja  keskittymiskykyyn  vaikuttavien  välittäjäaineiden  tuotantoprosessiin  ja

että sillä on toinen erittäin merkittävä tehtävä, nimittäin myrkyllisten raskasmetallien, kuten

esim. lyijyn, elohopean ja kadmiumin poistaminen verestä. Krebs mainitsee Pfeiferin, C.C,

(1978)  havainneen  eräässä  tutkimuksessa,  että  kun  koeryhmällä  oli  veriarvoissaan

korkeita  raskasmetallipitoisuuksia  ja  samalla  alhainen  sinkin  taso.

Raskasmetallipitoisuudet  laskivat  selvästi,  kun  ruokailutottumuksia  muutettiin

terveellisemmäksi sekä sinkin ja vitamiinien saantia tehostettiin (viite 1).

Vuosikausia  on  keskusteltu  aiheesta,  heikentävätkö  kohonnet  raskasmetallipitoisuudet

esim. ÄO-tuloksia. Erot ÄO-testeissä ovat olleet varsin pieniä, 4-7 pisteen luokkaa ((10).

Ahonen 2000). Krebs mainitsee, että useat tutkijat (esim. Thatcher,R.W., 1985; Moon, C.

1985; Marlowe, M,1984; Niidleman,H.L.,1990) ovat kuitenkin sitä mieltä, että kohonneet

raskasmetallipitoisuudet  ovat  vaaraksi  lapsen  oppimiskyvyn  kehitykselle.

Pitkittäistutkimuksissa on havaittu varsin selvästi, että esim. lyijypitoisuus 6-8 vuoden iässä

oli  yhteydessä  12-13-vuotiaana  mitattuihin  koulusaavutuksiin  ja  käyttäytymisessä

tarkkaavaisuuteen  ja  levottomuuteen  Eräs  syy  voi  olla  se,  että  lyijy  vaikuttaa  esim.

hermoimpulssien kululle välttämättömien entsyymien aktiivisuuteen, ja sitoutumalla solujen

mitokondrioihin  se  vaikeuttaa  solun  aineenvaihduntaprosessissa  tarvittavan  hapen

saantia.  Ahonen  mainitsee,  että  eläinkokeissa  varsinkin  pikkuaivot  ovat  osoittautuneet

vaurioherkiksi. 

Kannattaako  vitamiini  ja  mineraalitasapainoa  täydentää  lisäravinteilla?  Jos  katsotaan,

kuinka maanviljelijät hoitavat tuotantoeläimiä, antaa se hieman viitettä siitä, kuinka ihmisiä
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pitäisi hoitaa. Nimittäin yksikään karjankasvattaja ei jätä huolehtimatta karjansa vitamiini-

ja kivennäisaineiden saannista.  Muuten eläimet sairastuvat ja tuotanto kärsii.  Sama on

ihmisten  laita.  Jos  emme  saa  riittävästi  ja  laajakirjoisesti  mineraaleja  ja  vitamiineja,

sairastumme  ja  voimme  huonosti.  Kun  samoilla  pelloilla  on  harrastettu  maanviljelyä

useiden sukupolvien ajan, on maaperä jo todennäköisesti hyvin köyhtynyt mineraaleista.

Jos vitamiinien saanti on yksipuolisen ravinnon takia vähäistä, kannattaa vakavasti harkita

lisäravinteiden  ja  vitamiinien  ottamista.  Markkinoilla  on  mm.  lääkärikeskuksia  tai

asiantuntijoita, jotka voivat tehdä myös mineraalitasapainoanalyysin. Mutta lisäravinteiden

kanssa  tulee  olla  maltillinen,  yliannostukset  saattavat  olla  jopa  vaarallisia.  Kaikki

lisäravinteet  eivät  myöskään  imeydy  kunnolla,  joten  kannattaa  hankkia  vitamiinit  ja

mineraalit luotettavalta taholta. 

Rasvahapot

Aivot koostuvat n. 60 % rasva-aineista, joista osa on sellaisia rasvahappoja, joita keho ei

pysty itse tuottamaan (esim. ns. n3-luokan rasvahapot, eli omega-3 rasvahapot). 

Tarpeellisten rasvahappojen tasapainoinen saanti on siis tärkeää lapsen kehitykselle ja ne

ovat  tärkeänä  osatekijänä  mm.  visuaalisen  järjestelmän,  aivojen  välittäjäaineiden

tuotantoprosessissa  sekä  solujen  rakenneaineena.  Siksi  useat  ravintoasiantuntijat

suosittelevat  erilaisten  öljy-  ja  aminohappovalmisteiden  käyttöä  lisäravinteina.   Dr

Jacqueline Stordy havaitsi esimerkiksi, että kun jotkut eivät saaneet vauva-aikana äidin

maidosta  riittävästi  tärkeitä  n-3  sarjan  rasvahappoja,  ilmeni  näillä  lapsilla  enemmän

hämäränäön ja oppimisen ongelmia. Myös ylivilkkailla ADHD-lapsilla on havaittu olevan n-

3  sarjan  (tai  omega-3  toiselta  kutsumanimeltään  DHA  =  dekosaheksaeenihappo)

rasvahappojen  puutetta.  Stordy  kertoo,  että  eräässä  tutkimuksessa  tutkittiin  kolmen

kuukauden ajan motorisista vaikeuksista kärsiviä lapsia (15 kpl dyspraxia-lapsia). Heille

annettiin  kalaöljyrikasta  lisäravinnetta,  jonka  seurauksena  heidän  motorinen

koordinaatiokykynsä  ja  tasapainon  hallintansa  parani  selvästi  kokeen  aikana.  Stordy

mainitsee myös, että eräs rasvahappojen puutoksen oire saattaa olla jatkuva jano, jonka

tiedetään olevan eläinkokeissa viitteenä rasvahappojen puutteesta. 
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On viitteitä siitä, että jos äiti ei saa tarpeeksi raskausaikana näitä rasvahappoja, lapsella

saattaa  ilmetä  myöhemmin  mm.  hermostollisia  tai  psyykkisiä  oireita  (depressioita,

maanisdepressioita,  aggressiivisuutta)  tai  oppimisen  ja  keskittymisen  ongelmia.

Vastaavasti  kalaa  ja  muita  Omega-3  rasvahappoja  saaneiden  äitien  lapsilla  on  esim.

vähemmän ongelmia kielellisessä kehityksessä.  Näitä n-3-luokan rasvahappoja  keho ei

siis  pysty  tuottamaan  itse,  vaan  niiden  rakennusaineet  on  saatava  ravinnosta.  Näitä

happoja lapsen on siis saatava ravinnostaan myös syntymän jälkeen. Tähän aiheeseen

liittyen seuraavassa referaatti Laura Lounasheimon kirjoittamasta artikkelista:

Omega-3-rasvahappoihin  kuuluva  dokosaheksaeenihappo  DHA myötävaikuttaa  vauvan

näön kehitykseen, ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA hyväksyi tämän

terveysväitteen helmikuussa. 

Tämän terveysväitteen kohderyhmiä ovat 0 - 12 kuukauden ikäiset korvikeruokitut vauvat

ja kiinteitä ruokia syövät 6 - 12 -kuiset imetetyt vauvat. 

Lasten  kehitykseen  ja  terveyteen  liittyviä  terveysväitteitä  käsittelevä  asiantuntijapaneeli

totesi,  että  korvikeruokittujen  täysiaikaisten  vauvojen  näön  kehitys  oli  parempi  niillä

vauvoilla,  joiden  korvikkeen  sisältämästä  rasvasta  ainakin  0,3  prosenttia  oli  DHA:ta.

Kyseinen  määrä  on  paneelin  mukaan  helppo  liittää  osaksi  normaalia  tasapainoista

ruokavaliota. Vertailuryhmien vauvat saivat korviketta ilman DHA-lisää tai olivat imetettyjä.

Paneeli  korosti,  että  DHA-rikastettu  korvike  ei  tuonut  lisähyötyä  täysimetettyyn

kontrolliryhmään  verrattuna.  Tämä  todennäköisesti  siksi,  että  äidinmaito  sisältää  jo

omega-3 ja omega-6-rasvahappoja! (viite 22)

N-3 luokan rasvahappoja saa erityisen runsaasti kalastaa, äyriäisistä ja levästä. Sitä on

myös  mm.  pellavasiemenissä,  munassa,  sisäelimissä  ja  joissakin  liharuuissa.  Lisäksi

markkinoilla on tarjolla laaja kirjo erinimisiä Omega-3 öljykapseleita. 

Markkinointikoneistot  (lääketehtaat  ja  lääkealan  markkinointiorganisaatiot)  viestittävät

kuitenkin  mielestäni  liian  ylioptimistisia  odotuksia  monien  öljyvalmisteiden  vaikutuksista

oppimis-  ja  keskittymiskykyyn.  Olen  itse  ollut  kuuntelemassa  Dr  Jacqueline  Stordyn

luentoa Englannissa, missä hän painottaa, että näistä öljyvalmisteista on apua silloin, kun

näiden  varastot  aivoissa  ovat  hyvin  matalat,  mutta  monet  maahantuojat  antavat

mainoslauseissaan  tätä  selvästi  optimistisempia  odotuksia  oppimisen  ja  keskittymisen

ongelmissa.  Toisaalta  on  muistettava,  että  näistä  öljyvalmisteista  on  hyötyä  myös
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muuhunkin  terveyteen,  kuin  vain  oppimisen  alueelle,  joten  jos  vaikka  oppimiskyky  ei

parane, niin lapsen veriarvot saattavat olla rasvakoostumukseltaan ainakin paremmat. 

Vitamiinit

Myös  vitamiineilla,  kuten  esimerkiksi  B6-vitamiinilla  on  merkittävä  osuus  aivojen

välittäjäaineiden, kuten esim. serotoniinin toimintasynteesissä. Serotoniini on välittäjäaine,

joka  rauhoittaa  mieltä.  Yliaktiivisilla  lapsilla  on  usein  Serotoniini-taso  epänormaalin

alhainen. Sitä voidaan nostaa joko keinotekoisilla Serotoniinituotantoa ja/tai synapseissa

Serotoniinimäärää  lisäävillä  lääkeaineilla,  tai  voidaan  yrittää  luonnollista  tapaa,  eli

huolehtia  kivennäisaine-  ja  vitamiinitasapainosta.  Krebs  mainitsee,  että  eräässä

tutkimuksessa (Coleman,M. Et al.,  1979) havaittiin B6 vitamiinilla olevan jopa parempia

rauhoittavia  vaikutuksia  yliaktiivisissa  lapsissa  kuin  Ritalin  lääkityksellä!  Ritalin-lääkken

vaikutus kestää vain n. 3 tuntia ja josta vanhemmat raportoivat olevan piristeille tyyppisiä

sivuoireita, kuten masentuneisuutta ja ärtyisyyttä. B6-vitamiinin rauhoittava vaikutus tuntui

siis säilyvän Ritalin-lääkitystä pitempää (Ritalinista on myös pitkäaikaisemmin vaikuttava

versio,  nimeltä  Concerta).  Myös  käytöshäiriöisillä  sekä  esim.  aikuisiän  skitsofreniassa

saattaa olla normaalia enemmän ongelmana B3 ja B6 vitamiinivaje. 

Joskus  perusongelma  ei  olekaan  vitamiinien  saanti  vaan  niiden  imeytyminen.  Kun

päivittäinen  normaaliannostelu  on  n.  12-18  mg voi  joku  tarvita  jopa  850-1800  mg B3

vitamiinia,  saadakseen tarvitsemansa minimimäärän sitä.  Jos Sinusta tuntuu,  että jokin

vitamiini  ei  imeydy  kunnolla  verenkiertoon,  saattaa  se  olla  seurausta  jostakin  muusta

ongelmasta  tai  sairaudesta,  joka  tulisi  selvittää.  Tähän  tarvitaan  aina  huolellinen

lääkärintarkastus ja imeytymisongelmien tutkimuksiin tarvitaan verikokeita ja imeytymisen

seurantaa  pidemmältä  ajalta.  Jos  epäilet  siis  imeytymisongelmia,  älä  ryhdy  missään

nimessä  omaksi  "asiantuntijaksi"  ilman  riittävää  tietoa,  vaan  käänny  mieluummin

koulutettujen ”oikeiden” ammattilaisten puoleen. 

Vitamiinit A, C ja E ovat niin ikään tärkeitä aivojen hyvän toiminnan ja aineenvaihdunnan

kannalta.  Krebs  mainitsee,  että  eräässä  tutkimuksessa  (Schauss,  A.G.)  todettiin

käytöshäiriöiden vähenevän 47 % vain sillä,  että joka aterialla tarjoiltiin vaihtoehtoisena

juomana tuoreista appelsiineista puristettua mehua. Ennen tutkimusta tutkittavilla oli juuri
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A, C ja E-vitamiinitasot alhaisia. C-vitamiini on raudan kanssa esim. tärkeä Serotoniinin ja

Dopamiinin rakennusaine, joiden tason nousu saattaa selittää rauhoittumisen 

D-vitamiinipuutos voi heikentää oppimistuloksia

Verkkolehti Uusi Suomi uutisoi 3.8.2009 seuraavan uutisen: 

Usean Euroopan maan yhteistyönä tehdyssä tutkimuksessa on saatu alustavia viitteitä

siitä, että D-vitamiinin puute voi liittyä älyllisten toimintojen heikentymiseen.

Tutkimuksessa kartoitettiin 3 400 keski-ikäiseltä ja iäkkäältä mieheltä, miten elimistön D-

vitamiinipitoisuus oli yhteydessä aivojen kognitiivisiin toimintoihin. Miehet suorittivat kolme

kognitiivisia eli tiedollisia taitoja kartoittavaa testiä.

D-vitamiinipitoisuuden  mittarina  käytettiin  elimistön  D-vitamiinitilannetta  parhaiten

kuvastavaa seerumin 25(OH)D3-pitoisuutta, jonka riittävänä arvona pidetään 50-75 nmol/l.

Journal  of  Neurology,  Neurosurgery  and  Psychiatry  -lehdessä  julkaistuista  tuloksista

ilmeni,  että  miehet,  joiden  25(OH)D3-pitoisuus  oli  suuri,  menestyivät  kognitiivisissa

testeissä paremmin kuin miehet, joiden vitamiinipitoisuus oli pieni.

Selvin yhteys D-vitamiinitilanteen ja tiedollisten taitojen välillä oli, kun 25(OH)D3-pitoisuus

laski  alle 35 nmol/l.  D-vitamiinipitoisuuden havaittiin kuitenkin liittyvän enää vain yhden

kognitiivisen  testin  tulokseen,  kun  analyysissä  otettiin  huomioon  muita  tulosta

mahdollisesti sekoittavia tekijöitä.

Koska  D-vitamiinin  puute  on  aikuisilla  yleistä,  tarvittaisiin  tutkijoiden  mielestä

tulevaisuudessa  lisäkokeita  selvittämään,  olisiko  D-vitamiinilisistä  apua  tiedollisten

toimintojen heikentymisen estoon. Tutkimuksesta kertoi Uutispalvelu Duodecim.

Kuinka  tulisi  sitten  toimia? Parasta olisi  tietysti  monipuolinen  ravinto,  kokoviljatuotteita,

kuituja,  vihanneksia,  hedelmiä  ja  lihaa oikeassa suhteessa.  Toinen kysymys  on,  mistä

sellaisia  vitamiini-  ja  kivennäisaineista  rikkaita  ruoka-aineita  oikein  saa?   Teollisen

maatalouden  köyhdyttämässä  maaperässä  on  jäljellä  enää  vain  murto-osa  niistä

ravinteista,  mitä  niissä  on  ollut  esim.  100  vuotta  sitten.  Esimerkiksi  pohjoismaissa

maaperän  humuspaksuus  on  hyvin  ohut,  ollen  ohuimmillaan  vain  alle  kymmenen

senttimetriä,  kun  eteläisen  Euroopan  mustan  mullan  alueilla  humuskerros  on  monta
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kymmentä  metriä!  Puhdas  pohjoismainen  ruoka  ei  siis  välttämättä  olekaan  kovin

ravintorikasta. 

Entä  hedelmät  sitten,  eikös  niissä  ainakin  ole  vitamiineja  tallella?  Hedelmät  tuotetaan

nykyisin myös hyvin teollisesti  ja ne laivataan vastaanottajille niiden ollessa vielä aivan

raakoja.  Ne  kypsytetään  erilaisilla  kypsymisprosessia  säätelevillä  kaasuilla  suurissa

teollisuusvarastoissa,  joista ne toimitetaan sitten kauppaportaalle  ”sopivan”  raakoina.  ja

hedelmät  kypsyvät  lopullisen  myyntikuntoon  sitten  siellä  kaupan  hyllyllä.  Näin

kypsytetyissä hedelmissä saattaa vitamiinien määrä olla myös varsin alhainen. 

Nykytilanne huomioon ottaen ei ehkä olekaan kovin huono ajatus täydentää vitamiinien ja

hivenaineiden  saantia  lisäravinteilla.  Tässäkin  tulisi  suosia  mahdollisimman  paljon

luonnosta  peräisin  olevissa  valmisteissä,  jotka  ihmisen  (nisäkkäiden)  geneettinen

järjestelmä on kehittynyt  vuosimiljoonien  aikana käyttämään.  Markkinoilla  on luonnosta

peräisin olevia valmisteita, jotka soveltuvat myös lapsille.  Mutta muista, yliannostelua ei

saa tehdä!

Hyödyllisiäkin ruoka-aineita on

Onneksi tutkimus on tuonut mielenkiintoisia tuloksia varsin tavanomaisten ravintoaineiden 

vaikutuksesta. 

Monet puhuvat hiilihydraattien lihottavasta vaikutuksesta samalla unohtaen, että esim. 

aivot tarvitsevat jatkuvasti tasaisen verensokerin saadakseen energiaa siitä, ja 

hiilihydraatit ovat juuri sitä ”polttoainetta” mitä aivot tarvitsevat. Kuten ja mainittiin, 

kokoviljatuotteet, kasvikset ja vihannekset sekä prosessoimattomat hedelmät ovat hyviä ja 

luonnollisia hiilihydraattien lähteitä. Lisäksi kun ne ovat mahdollisimman vähän teollisesti 

prosessoituja, ne sisältävät paljon terveyttä edistäviä aineosia.

Kaakaosta on esitetty, että sen sisältämät kemialliset koostumukset, flamonoidit, voivat 

tehostaa aivojen toimintaa. Tutkijat (Birckman, 2014, viite 23) havaitsivat nimittäin, että 

esimerkiksi vanhempien ihmisten muistijärjestelmien toimita palautui 30-40-vuotiaiden 

tasolle säännöllisellä kaakaon juomisella. Samoja flamonoideja saadaan myös useista 

muistakin elintarvikkeista (esim. vihreä tee, ja hedelmistä ja vihanneksista). 

    ”The study, published in Nature Neuroscience, found a high-flavanol diet could restore 

aspects of older people’s memory back to that of a typical 30- or 40-year-old (Brickman et 

al., 2014). They were randomised into two groups, one of which was given a high-flavanol 

diet (900mg of flavanols per day) and the other given a low-flavanol diet (10mg per day).
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At the end of the three-month period of the study, participants on the high-flavanoid diet 

showed improvements on memory tests.

Professor Scott A. Small, one of the study’s authors, explained the results:

“If a participant had the memory of a typical 60-year-old at the beginning of the study, after

three months that person on average had the memory of a typical 30- or 40-year-old.”

Flavanols are also found in tea leaves, and certain fruits and vegetables, although the 

exact amounts and forms vary widely.

The researchers cautioned that people should not eat more chocolate as the critical 

flavanoids are not present at the required levels — the dietary supplement used in the 

study was specially formulated.

Naturally, this is only a small trial, but the results are promising and the researchers are 

planning a larger study.” Lähde PSYPLOK (viite 23)

Pähkinöiden tiedetään edistävän terveyttä, koska ne sisältävät ns. terveellisiä öljyjä, 

runsaasti antioksidantteja, mineraaleja ja vitamiineja. Saksanpähkinöiden on havaittu 

esimerkiksi tehostavan oppimista. (viite 24) Tutkijat kirjoittavat mm.: 

“Across the age groups — from 20- to 90-years-old — people who ate more walnuts had 

improved cognitive performance.

In those over 60, though, the results were particularly encouraging, with boosts in learning 

and memory of around 7% on average.

Dr. Alfonso Ang, the study’s co-author, said: “It isn’t every day that research results in 

such simple advice – eating a handful of walnuts daily as a snack, or as part of a meal, can 

help improve your cognitive health.”(viite 29) 
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Logiikka ja looginen päättelykyky

Aivot  työstävät  jatkuvasti  ympäristöstä  tulevaa  tietoa  ja  tekevät  loogisia  päätöksiä.

Looginen  päättely  on  syy-seuraus  analyysi,  jossa  tapahtumaketjun  eteneminen  ja

lopputulos voidaan päätellä ennakkoon.  Useammissa tapauksissa se on kuitenkin täysin

automaattinen  prosessi.  Yksinkertaisimmillaan  se  on  esimerkiksi  päätöksentekoa,

kierränkö vesilätäkön  jalkakäytävän  tai  kadunpuolelta;  toisella  puolella  voi  kastua jalat,

mutta  toisella  puolella  jää  auton  alle.  Oikaisenko  puiston  nurmikon  yli  vai  kierränkö

kävelytien kautta; toinen reitti on nopea, mutta likaa kengät ja toinen reitti on hidas, mutta

voin myöhästyä jne. Monimutkaisemmassa tilanteessa mukana on monia muuttujia, joiden

tapahtumien lopputulos pitää päätellä ”päässä”, ja toimia sitten parhaalla tavalla.  Tässä

monimutkaisemmassa päättelytyössä eri yksilöillä on eroavaisuuksia: yhdellä aivot voivat

”leikata täysin kiinni”, eli ei suoriudu päättelytyöstä lainkaan.  Toinen suoriutuu siitä joten

kuten,  mutta  kolmas yksilö  saattaa selviää  siitä  helposti.  Seuraavaksi  herää  kysymys,

mistä johtuu tämä eroavaisuus, ja voiko päättelykykyä parantaa?

Kliinisessä  klinikkaympäristössä  on  osoitettu,  että  loogista  päättelykykyä  voidaan

merkittävästi kehittää kohdennetulla harjoittelulla. On todennettu, että kun tämä harjoittelu

tehdään pienillä lapsilla,  nämä lapset menestyvät  koulussa ja elämässään hyvin.  Mutta

ennen  kuin  tähän  voidaan  edetä,  on  sille  luotava  edellytykset.  Aistien  on  kyettävä

välittämään esteettä tietoa, hermoston on integroiduttava hyvin sekä lapsen kehityksen

kaavan ongelmat on korjattava (esim. refleksikehityksen keskeneräisyys). Toisin sanoen

tämän  kirjan  tähän  asti  esitetyt  kehitykselliset  osa-alueet  tai  seikat  tulisi  varmistaa

mahdollisimman normaaleiksi.

Vietimme  1990-luvun  alussa  jonkin  aikaa  Harry  Wachsin  klinikalla  USA:ssa  hänen

yksityisopetuksessaan Washingtonissa (The Vision and Conceptual Development Center,

Washington  DC,  USA),  USA:ssa.  Harry  Wachs  on  visuaalisen  harjoittelun,  logiikan  ja

laaja-alaisen  kuntoutuksen  hyvin  arvostettu  pioneeri  USA:ssa,  ja  hän  opetti  meille

konkreettisesti mm. loogista harjoittelua sekä tutustutti useisiin käytännön hoitotapauksiin.

Keskustelimme paikalla  olleiden  vanhempien  kanssa,  ja  suoraan  sanoen  emme olleet

uskoa  silmiämme  ja  korviamme.  Näimme  esimerkiksi  erään  lapsen  pelaavan  varsin

vaikeita loogisia harjoituksia ja tekevän se jälkeen vaativia koordinaatioharjoituksia, sekä
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olevan  täydellisessä  vuorovaikutuksessa  terapeutin  kanssa.  No  eihän  siinä  sinänsä

mitään.   Mutta kun kuulimme äidin kertomana lapsen olleen sinne ensimmäistä kertaa

tullessa  hyvin  arka  ja  pelokas,  ja  menneen tapansa  mukaan  tuolin  alle  sikiöasentoon

käpertyneenä ja  pysyvän  siellä.  Lapsella  oli  autismi-diagnoosi.  Muutos  oli  häkellyttävä.

Autismille tyypillisiä oireita ei ollut silminnähtävästi enää jäljellä. 

Harry selitti, että heillä käy paljon autisteja ja että nyt nähty harjoittelun vaikutus on hyvin

tyypillinen. Autisteilla saattaa jokin suoriutumisen osa-alue olla erityisen hyvin kehittynyt,

kuten  esimerkiksi  loistava  muisti  tai  erinomainen  matemaattinen  kyky.  Ongelma  onkin

usein siinä, että joillakin osa-alueilla suoriutuminen on sitten perin heikkoa, ja että näiden

osa-alueiden  yhteistyö  tuntuu  olevan  puutteellista  tai  vaikeaa,  jolloin  arkielämästä

suoriutuminen  ei  sitten  läheskään  aina  onnistu.   Tässä  tarvitaan  juuri  näiden

kehityksellisten edellytysten täyttymistä,  jolloin autistikin  saattaa pärjätä arkielämässään

lähtötilannettaan paremmin. Tämän kuntoutuksen lopputuloksen me näimme omin silmin

Harry Wachsin klinikalla, ja tässä esimerkkitapauksessa logiikkaharjoitteluun pääsemiseksi

oli tehty merkittävästi perustyötä edellytysten saavuttamiseksi. 

Unkarilaisia pidetään matemaatikkoina. Onko kansanluonteessa jotakin poikkeavaa? Itse

tutustuin  jo  1980-luvulla  Unkarissa  kouluissa  käytössä  oleviin  loogisen  päättelykyvyn

harjoittelun peleihin ja välineisiin. Nämä pelit olivat Unkarissa jo tuolloin laajalti käytössä

päiväkodeissa ja kouluissa, kun samaan aikaan meillä Suomessa esimerkiksi ei tiedetty

niistä  juuri  mitään.  Tämä  aikainen  harjoittelu  uskoakseni  kehitti  koko  kansakunnan

matemaattista osaamista tasolle, mistä tuo matemaatikko kansa-maine on kiirinyt. Ei ollut

ihme, että maailmankuulu päättelypeli Rubikin kuutiokin tuli Unkarista. 

Logiikan harjoittelu on melko yksinkertaista, ja opettajilla alkaa Suomessakin olla jo siihen

hyvät  välineet  ja  valmiudet.  Se  on  aivan  samanlaista  askel-askeleelta  etenevää

opettamista  kuin  esimerkiksi  matematiikka,  joka  jatkuu  pitkänä  jatkumona.  Logiikan

harjoitteluun löytyy onneksi myös yllättävä lastenkin suosima apukeino, nimittäin loogiset

pelit.  Pelaamalla  oikealla  tavalla  kehitettyjä  logiikkapelejä,  lasten looginen  päättelykyky

kehittyy huomaamatta. 
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Stressi - ystävä vai vihollinen?

Vastaus:  Lyhytaikainen  stressi  parantaa  toimintakykyä  mutta  pitkäaikainen  stressi

heikentää  oppimis-  ja  keskittymiskykyä  sekä  uuvuttaa  henkisesti,  että  fyysisesti,  ja

jatkuessaan aiheuttaa monia ongelmia ja jopa sairauksia.

Stressijärjestelmä  on  ihmiselle  lyhytaikaisesti  lisätehoa  antava  toimintajärjestelmä.  Kun

vireystilaa  tulee  jostakin  syystä  nostaa,  aktivoituu  ihmisen  keho  automaattisesti

hormonijärjestelmän  avulla  lisäten  ja  keskittäen  verenvirtausta  tärkeille  kehon  alueille

(aivoihin  ja  keskikehon  alueilla),  kehon  aineenvaihdunta  kiihtyy  ja  aistimusjärjestelmä

herkistyy.  Ihmisen valppaustaso ja  suoriutumiskyky  siis  parantuvat.  Stressitilassa myös

kivun tuntemus vähenee ja kipukynnys  nousee.  Stressijärjestelmä on siis  kuin ihmisen

”selviytymisvakuutus”,  jossa  fysiologinen  suorituskyky  ja  toimintataso  aina  tarvittaessa

paranevat perusolotilaan verrattuna.

Kun  otetaan  aikafunktio  mukaan,  voidaan  puhua  lyhytaikaisesta  ja  pitkäaikaisesta

stressistä.  Lyhytaikainen  stressi  saa  ihmisen  toimimaan  siis  tehokkaasti  ja  aistit

terävöityvät, ja jos stressinsietokyky on hyvä, ei sillä yleensä ole suuriakaan vaikutuksia

ihmisen jaksamiseen tai terveyteen. Jos jostakin syystä stressitaso ei laskekaan, vaan jää

jatkuvasti korkealle tasolle, alkaa siitä ilmetä pikkuhiljaa erilaisia stressioireita, jotka ovat

mm.  vireystason  laskua,  keskittymiskyvyn  heikkenemistä,  väsymystä,  haluttomuutta,

aineenvaihdunnan häiriöitä, jopa psyykkistä oireilua kuten esim. masennusta, maniaa tai

erilaisia fobia-tyyppistä käyttäytymistä. 

Kohonnen Stressin on havaittu heikentävän myös muistin toimintaa, joka on voitu todentaa

koetilanteissa,  joissa  oli  aiheutettu  tutkimusryhmälle  keinotekoisesti  korkea  stressitaso.

Tuolloin koehenkilöiden muisti  oli  myös vastaavasti heikentynyt  (viite 5). Koetilanteessa

New Yorkin yliopiston koeryhmälle annettiin luettavaksi tekstiä, jonka jälkeen ryhmä jaettiin

kolmeen  osaan.  Stressitila  aiheutettiin  annostelemalla  koehenkilöille  kortisoli-

stressihormonia.  Yksi  ryhmä  ei  saanut  stressihormonia  lainkaan,  yksi  ryhmä  sai

keskivaikean  stressin  verran  hormonia  ja  viimeinen  ryhmä  sai  korkean  stressin

aiheuttavan  määrän  hormonia.  Jonkin  ajan  kuluttua  ryhmät  saivat  koetehtävän,  jossa

kysyttiin  aiemmin  luetun  tekstin  yksityiskohdista.  Muistitehtävästä  suoriutui  parhaiten
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hormonia saamaton ryhmä, toiseksi parhaiten vähemmän hormonilla stressattu ryhmä, ja

huonoiten korkean stressin koeryhmä. Muistikyky palautui normaaliksi kahdelle kortisoli-

stressihormonia saaneelle stressitason laskiessa. 

Stressin  on  havaittu  vaikuttavan  muistiin  myös  toisella,  vieläkin  vakavammalla  tavalla.

Neurotieteen  alueella  on  havaittu  nimittäin  pitkäaikaisen  stressin  kutistavan  jopa

hippokampusta,  mikä  on  mm.  lyhytmuistijärjestelmän  aivoalue,  jota  tarvitaan  jatkuvasti

erilaisissa  muistiprosesseissa,  ja  sen  ongelmat  heijastavat  välittömästi  sekä

suoriutumiseen että psyykkiseen ja emotionaaliseen tasapainoon. Pitkäaikainen kohonnut

stressi tuntuu häiritsevän tai estävän jollakin tavoin hippokampuksen uusiutumisprosessia,

jolloin se pikkuhiljaa siis pienenee. Tämä tilanne on havaittu ihmisillä, jotka ovat joutuneet

pitkäaikaiseen, hyvin stressaavaan ympäristöön, kuten esim. rintamasotilailla. 

Pitkäaikaisesti jatkuva stressitilanne on siis hyvin haitallinen sekä fyysisen että psyykkisen

kehityksen kannalta. Yhteenvetona voidaan todeta, että pysyvällä ja jatkuvalla stressillä

voi olla mm. seuraavia negatiivisia vaikutuksia toimintaan ja käyttäytymiseen:

 heikentää muistin toimintaa 

 heikentää keskittymiskykyä  

 vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä 

 vaikeuksia ylläpitää laadukasta toimintaa 

 käyttäytymisen ongelmia

Kohonneen stressin fysiologisia vaikutuksia kehoon ovat mm.:

 aiheuttaa hälytysreaktion kehossa, jolloin aineenvaihdunta ja verenvirtaus 

kiihtyvät ja verenvirtaus keskittyy selviytymisen kannalta kehon tärkeille osille

 hormonitoiminta virittyy ns. kriisijärjestelmään, jolloin myös aivojen 

välittäjäainetasot ovat taistelutilanteeseen tarkoituksenmukaiset, mutta 

oppimiskyky heikkenee

 useissa hormonitoiminnoissa hypo-vaikutus (alhainen hormonitaso), esim. 

kasvuhormoni, kilpirauhashormoni

 aistimusjärjestelmä herkistyy
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 kivun tuntemus vähenee, kipukynnys kasvaa

 suoriutuminen paranee lyhyellä aikavälillä

 stressin vaikutuksesta heikentynyt immuniteetti lisää alttiutta tartuntatauteihin ja 

allergioihin 

 kohonnut riski psyykkisille oireille

 pitkäaikainen stressi on myös osallisena sydän- ja verisuonitautien kehityksessä

Tämä kohonnut stressitilanne tuntuu nykymaailmassa olevan hyvin yleinen haitta. Se voi

johtua ympäristötekijöistä,  työkiireestä,  sosiaalisista ongelmista tai  sitä voi  pahentaa tai

jopa  olla  pääasiallisena  syynä  ns.  ihmisen  sisäiset  stressitekijät.  Pohdin  seuraavassa

näiden  sisäisten  stressitekijöiden  luonnetta  ja  vaikutusta  ihmisen  stressiin  ja

stressinsietokykyyn.

Stressiä lisääviä seikkoja voi olla luonnollisesti lähes mitkä tahansa vaikeat tai yllättävät

seikat,  tapahtumat tai  toimintakykyä haittaavat asiat tai  olotilat.  Jotta näihin vaikuttaviin

seikkoihin  saadaan  jonkinlainen  järjestys,  luokittelen  stressin  aiheuttajat  ulkoisiksi  tai

sisäisiksi syiksi.  Ulkoisia syitä ovat kaikki ne syyt,  jotka lisäävät stressiä ihmisen kehon

ulkopuolelta, esim. mekastavat naapurit, liikenteen melu tai jokin muu ns. ulkoinen syy.

Jos ihmisen kehon ulkopuolelta  tulevat  stressitekijät  poistetaan,  jää  jäljelle  ns.  sisäiset

stressitekijät,  jotka  voivat  olla  emotionaalisia  (tunnetiloihin  ja  tunnemuistiin  liittyviä),

sairauksiin,  vammoihin  tai  aistien  kehitykseen  ja  toimintaan  liittyviä  syitä.  Pohdin

seuraavassa näiden sisäisten stressitekijöiden aiheuttamaa tilannetta ja esitän teoreettisen

stressimallin, johon on yhdistetty näitä sisäisiä stressiä aiheuttavia ilmiöitä.

Stressimalli

Alla  esitetyssä  mallissa  (stressimalli,  ns.  alhaisen  taustastressin  tilanne,  kuva  1)

pystyakseli  kuvaa  stressitasoa  nousevin  ”stressiarvoin”.  Kuvaajaan  on  piirretty  kaksi

horisontaalista linjaa.  Alempi linja kuvaa taustastressiä (lepostressitasoa) ja toinen ylempi

linja  kuvaa  sitä  maksimaalista  stressitasoa,  jonka  jälkeen  stressin  lisääntyessä

keskittymiskyky  ja  tehtävään  orientoituminen  ja  suoriutumisen  laatu  heikkenevät

merkittävästi.  Toisin  sanoen  sen  linjan  ylittävä  stressi  pilaa  tekemisen  tai  työn  laatua.

Urheilussa  tämä  ”ylisuuri”  stressitilanne  voi  näkyä  suorituksen  omituisena
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epäonnistumisena.  Koululaisilla  se  näkyy  vastaavasti  esimerkiksi  koetilanteen

epäonnistumisena,  vaikka  on  lukenutkin  ja  osannut  kotona  koealueen.  Suoriutumisen

kannalta siis stressinsietokyky on merkittävä tekijä, jolloin yksilö venyy hyviin suorituksiin

vaativissa olosuhteissa. Tätä tilannetta kuvaa kuva1. 

Stressimallin horisontaaliseen akseliin on liitetty erilaisia aistimusjärjestelmän osia, kuten

esimerkiksi kuulo-, tasapaino-, näkö-, tunto-, haju- ja makuaistit. Jos jokin tai useat näistä

aisteista toimivat jostakin syystä alisuoriutuvasti (hypo) tai yliaktiivisesti (hyper), heikentää

se  aivojen  mahdollisuutta  toimia  tarkoituksenmukaisesti  ja  rationaalisesti.  Tuolloin

kompensointiteorian  mukaisesti  aivot  siis  automaattisesti  kompensoivat  heikommin

suoriutuvia  osatekijöitä,  joka vaatii  aivoilta  (ja  koko keholta)  suurempaa aktivaatiota  ja

työmäärää, kuin hyvin kaikilla osa-alueilla toimiva aistimusjärjestelmä.        
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Selviytyäkseen lisääntyvästä työmäärästä nousee kehon stressiaktivointi  automaattisesti

korkeammalle  (hälytys)tasolle  jolloin  taustastressitaso  nousee  ja  vastaavasti

stressinsietokyky vähenee. 

Hyvässä  normaalitilanteessa,  kun  ihmisellä  ei  ole  ulkopuolelta  tai  oman  psyykkisen

tasapainon tai kehon toiminnasta johtuvaa kohonnutta stressiä,  taustastressi/lepostressi

on  alhainen.  Tuolloin  ihmisellä  on  vastaavasti  hyvä  stressinsietokyky,  jota  tarvitaan

vaikeiden tai  yllättävien tilanteiden varalle.  Käytännössä yksilö kestää siis varsin paljon

ärsytystä ja kehon valppaustason nousua, eli kohonnutta stressiä, ennen kuin yläraja tulee

vastaan. Tämän tason jälkeen suoriutuminen alkaa kärsiä yhä kohoavan stressin takia. 

Jokaisella  ihmisellä  voidaan  sanoa  olevan  jollain  tavoin  määriteltävissä  oleva

maksimaalinen stressinsietokyky,  jonka ylimenevän stressitason seurauksena tehtävissä

ja  toiminnassa  suoriutuminen  heikkenee.  Tämä  voitaisiin  mitata  vaikka  stressihormoni

kortisolin  tasona  veressä  (tai  syljestä,  mistä  se  on  helpointa  mitata)  sekä  erilaisilla

suoriutumisen  testeillä.  Tätä  maksimitasoa  ei  ehkä  voida  muuttaa,  mutta  alinta

taustastressin tasoa voidaan, jolloin stressinsietokyky kasvaa!

Krooninen Neuraali Stressisyndrooma

Jos ihmisen kohonnut stressitila johtuu aistijärjestelmän epänormaalista kehityksestä ja/tai

epänormaalista toimintatasosta ja jos aistien yli- tai alisuoriutuminen on pysyvää, nostaa

tilanne aivojen aktivaatiotasoa jatkuvasti korkeammalle tasolle selvitäkseen edes jollakin

tavoin  (aina  parhaalla  mahdollisella  tavalla  annettujen  edellytysten  mukaan)  erilaisista

elämäntilanteista. Stressimalli kuva 2 kuvaa tilannetta, jossa on sisäisten stressitekijöiden

takia jatkuva kohonnut taustastressi.  Tässä tilanteessa stressinsietokyky on vastaavasti

heikko.
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Tämä jatkuvaa  kohonnutta  stressitasoa  ylläpitävä  tilanne  on  ihmiselle  hyvin  raskas  ja

uuvuttava olotila, jossa suoriutuminen vaatii paljon ponnisteluja ja stressinsietokyky tuntuu

olevan  rajoitettu.  Tämä  olotila  havaitaan  mm.  useilla  oppimisen  ja  keskittymisen

ongelmista  kärsivillä  lapsilla  ja  aikuisilla.  Tälle  sisäisten  stressitekijöiden  jatkuvalle

olemassaololle annan nimityksen: Krooninen neuraali stressisyndrooma, KNS. Krooninen,

koska se on jatkuvasti ”päällä”. Neuraali, koska se johtuu pääasiassa aivojen ns. sisäisien

toimintamekanismien  heikosta  toimintatasosta  ja/tai  niiden  heikosta  integraatiosta.

Syndrooma,  koska  se  on  useiden  osa-alueiden  lopputulos.  Seuraavassa  stressimallin

kuvassa  on  esitetty  tämä  krooninen  neuraali  stressisyndrooma  stressimallin  kuvaajan

avulla.  Tässä  mallissa  on  esitetty  kohonnut  taustastressi,  joka  vähentää  vastaavasti

stressinsietokykyä. Malli kuvaa hyvin arkipäivän tilanteita, joissa kohonneen taustastressin

takia pienikin ylimääräinen ärsyke tai keskittymistä heikentävä huomion kiinnittyminen pois

oleellisesta  saaden  ihmisen  stressaantumaan  ja  suoriutuminen  kyseiseen  tehtävään

heikkenee (stressitaso nousee nopeasti yli hyvän toimintatason stressirajan).
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Jos kohonnut  jatkuva stressi  johtuu ns.  kehityksellistä syistä,  niin  tätä ”päälle  jäänyttä”

korkeaa  stressitilannetta  voitaisiin  kutsua  siis  nimellä  Krooninen  Neuraali

Stressisyndrooma,  KNS,  koska  kyseessä  on  hermoston  epätarkoituksenmukainen

organisoinnin tai toimintatason aiheuttama jatkuva kohonnut stressitaso. 

Useat  ylläluetellut  pitkäaikaiset  stressin  vaikutukset  aiheuttavat  myös  suoraan  tai

välillisesti  eriasteisia  oppimisen  ja  keskittymisen  ongelmia.  Siksi  onkin

tarkoituksenmukaista pohtia keinoja vaikuttaa alentavasti stressitekijöihin. Perusongelma

onkin  silloin  määritellä:  mikä  tai  mitkä  seikat  aiheuttavat  ensisijaisesti  ja  toissijaisesti

neuraalia stressiä ja kuinka voimme vaikuttaa niihin? Kun löydetään perussyyt stressiin,

voidaan saavuttaa pitkäkestoinen hoidon vaikutus. 

Jos  yksilöllä  on  aistimusjärjestelmän  toimintaa  haittaavia  aistiyliherkkyyksiä  tai  –

alisuoriutumia  tai  esim.  refleksijärjestelmän  poikkeavaa  kehittymistä,  aiheuttavat  ne

helposti  kompensatorista  neuraalia  toimintatarvetta,  jotka  aiheuttavat  sitten  kohonnutta

neuraalia  stressiä.  Nämä  ongelmat  voidaan  määritellä  tutkimuksella  ja  useimmissa

tapauksissa ongelmiin  voidaan puuttua terapialla,  lääkehoidolla  tai  muilla  toimenpiteillä.

Hoitotoimenpiteiden pitäisi kuitenkin olla aina sen laatuisia, joilla saadaan pysyviä tuloksia

aikaiseksi.  Lyhytaikaisesti  vaikuttavat  lääke-  tai  terapiahoidot  ovat  vain  väliaikainen

ratkaisu.

Väkivalta lapsena aiheuttaa stressiä myöhemmin

Syksyllä  2009  luin  mielenkiintoisen  artikkelin  (25.9.2009  HS.fi  nettilehdestä),  missä

referoitiin  New  Hampshiren  yliopiston  professori  Murray  Strausin  havaintoja,  kuinka

väkivaltaista  kasvatusta  kokeneet  lapset  pärjäävät  heikommin  älykkyysosamäärä-

testeissä. Hän toteaa, että läimäytyksiä saaneiden amerikkalaislasten älykkyysosamäärä

jää alhaisemmaksi kuin niiden, joita ei kuritettu fyysisesti. HS.fi kirjoitta:

”Havainto on tutkimuksessa, jossa testattiin satoja 2–4- ja 5–9-vuotiaita lapsia eri puolilla

Yhdysvaltoja.  Uudessa  testauksessa  neljän  vuoden  kuluttua  havaittiin,  että  läimäyksiä

kokeneiden lasten älykkyysosamäärä jäi  alhaisemmaksi:  nuoremman ikäryhmän viisi  ja

vanhemman 2,8 pistettä. 

Ero  suureni,  jos  vanhemmat  turvautuivat  ruumiilliseen  kurittamiseen  usein.  Sellaisen

toistuva kokeminen hidasti lapsen älyllistä kehitystä, mutta jo harvatkin kerrat vaikuttavat,

tutkijat muistuttivat. 
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Näitä havaintoja täydennettiin tiedoilla, joita kerättiin kymmenistä muista maista. 

Selityksiä voi olla ainakin kaksi. Ruumiillinen kuritus on stressaavaa ja voi tuottaa lapsille

pysyvää ahdistusta, varsinkin, kun sitä koetaan yleensä monta kertaa viikossa, jotkut jopa

vuosia. 

Toisaalta  monet  rikkaat  länsimaat  ovat  todiste  toisenlaisesta

vaikutuksesta: niissä kuritetaan lapsia vähemmän ruumiillisesti,

ja  maiden  asukkailla  on  myös  korkeampi  keskimääräinen

älykkyysosamäärä.” (HS.fi 25.9.2009, Päivi Repo)

 Lisäksi Strauss (kuva oikealla) on havainnut, että näillä lapsilla

myöhemmin  aikuisena  esiintyy  muita  enemmän  mm.

seksuaalisia ongelmia. 

Hän kirjoittaa: ”Children who are spanked or given some form

of physical punishment by their parents may be more likely to have sexual problems as

adults, a new study finds. An analysis of four studies by Murray Straus, co-director of the

Family  Research  Laboratory  at  the  University  of  New Hampshire-Durham,  found  that

children who suffer physical punishment in the form of spanking, hitting or slapping are

more likely to engage in risky sexual behavior as adults, it is reported by USA Today.”

Tässäkin tilanteessa sekä varhaislapsuuden kokemukset, että niiden aiheuttama voimakas

taustastressin vaikutus saattaa olla eräs myöhempien ongelmien aiheuttaja.

Syyskuussa 2014 PLOS One tiedejulkaisu julkaisi tutkimusartikkelin, nimeltä: DNA 

Methylation Signatures Triggered by Prenatal Maternal Stress Exposure to a Natural 

Disaster: Project Ice Storm (viite 2). Artikkelissa raportoitiin havainnosta, missä odottavan 

äidin kokema korkea stressi näkyi myöhemmin jopa DNA muutoksena lapsen DNA:ssa. 

Helsingin Sanomat referoi julkaisua 1.10.2014 seuraavasti (viite 3): 

”Tammikuun 9. päivänä koko Montrealin keskusta pimeni. Koska jäämyrskyä seurasivat 

kovat pakkaset eikä ihmisillä ollut sähköä, armeija ja vapaaehtoisista kootut joukot 

kiersivät kodista kotiin etsimässä paleltumisvaarassa olevia ihmisiä.

Viisi kuukautta jäämyrskyn jälkeen McGillin yliopiston tutkijat keräsivät tutkimusrekisteriin 

naisia, jotka olivat olleet tapahtuman aikana raskaana. Heiltä kyseltiin koettelemuksista, 

joita he olivat joutuneet kestämään katkoksen aikana, minkä tarkoituksena oli selvittää 
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objektiivista stressiä. Tämän lisäksi subjektiivista stressiä mitattiin soveltuvilla 

stressitesteillä.

Kolmetoista vuotta myöhemmin 36 tuolloin kohdussa ollut lasta kutsuttiin jatkotutkimuksiin.

Heiltä selvitettiin dna:n metylaatiota, eli mekanismia, jolla geenien ilmentyminen 

vaiennetaan kemiallisesti.

Metyyliryhmät tarttuvat geeniin ja estävät sen lukemisen. Aiempien tutkimusten perusteella

tiedetään esimerkiksi, että äidin raskausaikana syömä ravinto tai kokema stressi 

vaikuttavat geenien metylaatioon.

Tulokset osoittivat, että geenien metylaatio oli yhteydessä objektiiviseen stressiin, kuten 

kuinka monta päivää äiti oli joutunut olemaan ilman sähköä, mutta ei subjektiiviseen 

stressikokemukseen.

Tutkimus on tärkeä lisä raskaudenaikaisen stressin vaikutusten ymmärtämisessä, sillä 

tähän asti subjektiivista ja objektiivista stressiä on ollut tutkimuksissa erittäin vaikea 

erottaa toisistaan. Toisekseen tutkimus osoittaa, että raskaudenaikaisen stressin 

geenijälkiä ei tarvitse etsiä lasten aivoista, vaan metylaation voi osoittaa immuunisoluista 

ja monista muista kudoksista.”

Tämä tutkimushavainto on erittäin merkittävä, ja oikeastaan jopa järkyttävä. Se kertoo, että

emotionaalinen stressi kopioituu syntymättömälle lapselle jopa DNA tasolle. Tämä peritty 

stressitekijä voi laukaista lapsessa myöhemmin odottamattomia reaktioita, ahdistusta ja 

psyykkisiä ongelmia. Toisin sanoen, on entistä tärkeämpää huolehtia, että äideille ei tule 

voimakasta stressiä odotusaikanaan, esim. perheväkivallan muodossa!

Stressi vaikuttaa myös kuulemiseen

Opettajat ja vanhemmat ovat usein ihmetelleet,  miksi lapset eivät kuule oikein tai eivät

pysty  keskittymään kuuntelemaan sanoja  tai  asioita  siten,  että he voisivat  kirjoittaa  ne

oikein tai muistaa asian.  Vaikuttaa siltä, että asia menee täysi ”ohi korvien”, sarjamuisti ei

toimi  tai  sanahahmojen  ääntäminen  tuottaa  vaikeuksia.  Kuten  kuuloa  käsittelevässä

kappaleessa  selvitettiin,  kuulossa  on  useita  kuulemiseen  liittyviä  yksityiskohtia,  jotka

saattavat  heikentää  kuulonerottelukykyä.  Mutta  sitten  on  vielä  muitakin  seikkoja,  joka

saattaa heikentää kuulemista. Tiedelehti (viite 1) raportoi nimittäin kokeesta, joka saattaa

valaista näitä ”muita seikkoja”. 
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Yalen  yliopiston  tutkija  Takayuki  Iton  johtama  tutkimusryhmä  oli  tehnyt  koeasetelman,

missä  koehenkilöiden  suupielet  käännettiin  joko  ylöspäin  tai  alaspäin  samalla,  kun

koehenkilöt kuuntelivat tietokoneen tuottamia sanoja had ja head sekä niiden välimuotoja.

Suupielet ylöspäin käännettynä kuuntelija oli taipuvainen tulkitsemaan kuulleensa head, ja

kun  suupielet  olivat  alaspäin  venytettynä,  tulkinta  oli  useimmiten  had.  Toisin  sanoen,

suupielet  alaspäin  he  kuulivat  sanat  eri  lailla.  Käytännössä  siis  kuulon  tarkkuus  ja

erottelukyky heikkenivät siten, että he eivät erotelleet sanoja enää niin selvästi toisistaan. 

Itse  tulkitsen  tämän  kokeen  siten,  että  kun  suupielet  olivat  ylöspäin,  aivoissa  oli

rauhallinen,  alhaista  taustastressiä  vastaava  tilanne.  Mutta,  kun  suupielet  käännetään

alaspäin,  aktivoituvat  välittömästi  aivojen  stressijärjestelmän  rakenteet  ja  järjestelmät,

jolloin  pakene  –  taistele  aktivaatiojärjestelmä  saa  ylivallan,  ja  muut,  kuin  sanojen

kuuleminen ovat etualalla aistien toiminta- ja aktivaatiojärjestelmässä. Stressaantuneella

lapsella tämä olotila voi olla siis vallitseva.

Lapsuusiässä koettu stressi estää aivojen kasvua

Tutkijat  (Walsh  et  al.,  2014,University  of  Cambridge)(viite  4)  julkaisivat  2013  laajan

tutkimuksen, missä osoitettiin, että lapsuusajalla koettu perheongelmien aiheuttama stressi

näkyi myöhemmin teini-ikäisten aivojen vähäisempänä harmaan alueen massana (harmaa

alue  =  prosessointialue)  etenkin  pikkuaivojen  alueella.  Tämä  ennustaa  kokemuksen

mukaan muillekin aivoalueille heikompaa kasvua sekä psyykkisiä ongelmia.

Hieman taustaa omalle analyysilleni: 

Emotionaalinen  tilanne  aiheuttaa  aivoissa  joko  mielihyvänodotuksen  tai  valppauden,

vaarantilanteen odotuksen tai jotakin siltä väliltä. Aivojen automaattinen toiminta vaikuttaa

koko  kehossa  lihaksistoon  ja  hermostoon  kunkin  tilanteen  mukaisesti.  Lisäksi  aivojen

toiminta  on  kaksisuuntaista.  Tunnetila  säätelee  lihaksia,  kuten  myös  naaman  lihaksia,

mutta lihasten liikkeet  säätelevät myös tunnetiloja, mitä kokeessa käytettiin siis hyväksi

(hymy tai suupielet alaspäin = stressitilanne).

Kun tilanne on stressitön, on odotettavissa jokin miellyttävä asia tai tapahtuma, aivojen

välittäjäaineet  ovat  senlaatuisessa  kombinaatiossa,  että  tässä  tilanteessa  ihminen  on

myös varsin valmis ottamaan vastaan uutta tietoa ja todennäköisesti muistaa sen varsin
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hyvin. Oppimiskyvyn kannalta tämä tila on siis hyvin optimaalinen. Yhtenä lihasjännitteenä

tässä hyvän mielen tilanteessa on siis se, että suupielet kääntyvät ylöspäin. 

Tilanne tuntuu muuttuvan täysin, kun ihminen pelästyy tai on jännittynyt esimerkiksi vaaran

signaaleista. Aivojen automaattinen tilanne muuttaa välittäjäainekombinaation sellaiseksi,

että  aistit  herkistyvät  havaitsemaan  pienimmänkin  vaaran  signaalin,  kuulo,  näkö  ja

pintatunto  herkistyvät  ja  kiputuntoaisti  vaimenee,  jotta  kipu  ei  heikentäisi  taitelukykyä.

Ihminen on valmis taisteluun. Tässä tilanteessa suupieletkin ovat ennemmin alaspäin, kuin

ylöspäin. Psykologiassa tilannetta kutustaan pakene-taistele reaktioksi.

Nyt  kun  tulkitaan  Takayukin  työryhmän  havaintoja,  onkin  ilmeistä,  että  juuri  tämä

hermostollinen  takaisinkytkentä,  eli  suupielien  kääntäminen  alaspäin  aiheuttaa aivoissa

vaaransignaaleja vastaavan välittäjäaihe kombinaation, ja aivoihin muodostuu välittömästi

pakene-taistele tila, joka on siis hyvä taistelun kannalta, mutta heikko kielellisen tulkinnan

kannalta. Oma havaintomme laajentaa ongelmakentän tätäkin laajemmaksi, eli tämä tila

on  havaintoni  mukaan  huono  nimenomaan  muistamisen,  oppimisen  ja  keskittymisen

kannalta. Käyttäytymisen ongelmatkin kuuluvat usein kuvaan. 

Tämä pieni koe on mielestäni tavattoman tärkeä, koska siinä konkreettisesti koetilanteella

osoitettiin stressin vaikutus kuulemisen prosesseihin. 

Itse  olemme havainneet  saman asian  käytännössä  lukemattomia  kertoja.  Kun ihmisen

sisäisien  stressitekijöiden  vaikutusta  erilaisten  harjoitusten  ja  terapian  avulla  on  voitu

laskea,  on  nimenomaan  keskittyminen  ja  oppimiskyky  parantunut.  Koenumerot  ovat

parantuneet  ja  lapset  ovat  alkaneet  lukea  läksyjään  ilman  vanhempien  jatkuvaa

painostusta.  Vaikutus  on  usein  suorastaan  hämmästyttävä.  Takayukin  työryhmän

koeasetelma  selittää  stressin  vaikutusta  kielellisen  hahmottamisen  osa-alueella,  mutta

omien kokemustemme mukaan stressin vaikutus on käytännössä laaja kaikilla oppimiseen

liittyvillä osa-alueilla.  Ja kun stressitekijöihin vaikutetaan, on korjaantuminen vastaavasti

laajamittaista. 

Sensomotorisessa lähestymistavassa keskeisintä onkin juuri kaikkien stressiä aiheuttavien

seikkojen identifiointi, ja näiden kaikkien osa-alueiden mahdollisimman hyvä hoitaminen.

Tämän toimintamallin joskus hämmästyttävänkin hyvät hoitotulokset saattavat johtua juuri

tämän  neuraalin  stressin  vähentymisen  aiheuttamasta  normaalitilan  oppimiskyvyltään

hyvän  tilanteen  aikaansaamisesta.  Jos  asiakkaalla  on  aina  ollut  ongelmia  tasapainon,

kuulon  tai  kehittyvän  refleksijärjestelmänsä  kanssa,  on  hänellä  ollut  mahdollisesti  aina
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tämä pakene-taistele tila enemmän tai vähemmän päällä.   Vastaavasti,  kun tilalle tulee

rauhallinen ja hyvin keskittyvä olotila, on muutos mahdollinen. 

Luulisin, että taustastressin laskiessa vaikutukset näkyvät myös niillä kaikilla osa-alueilla,

mitä on lueteltu tämän stressikappaleen alussa. Lopuksi kiinnittäisin huomiota myös ns.

terveydellisiin  seikkoihin.  Kun  taustastressi  laskee,  normalisoituu  moni  sisäinen

ohjausjärjestelmän osa-alue, kuten hormonitoiminta, aineenvaihdunta ja esim. verenpaine

laskee. Käytännössä havaitaan usein, että terapian aikana lapset usein kasvavat nopeasti

(ehkä kasvuhormonitaso on ollut stressin takia alhainen) ja puberteetti saattaa tulla niille,

joilla  se  on  ollut  myöhässä.  Vanhemmat  ja  opettajat  toteavatkin  lasten  ikään  kuin

”kypsyvän”  terapian  vaikutuksesta.   Lasten  psykologin  tai  neuropsykologin,  raportissa

onkin  ollut  usein  maininta  ”ikäänsä  nähden  kypsymätön”  tai  ”niin  ja  niin  monta  vuotta

jäljessä  ikätasoonsa”,  jne.  Käytännössä  he  ottavat  nyt  siis  ikätasoisiaan  kehityksessä

kiinni. 

Itse kutsunkin sensomotorista harjoittelua ns. normalisoivaksi harjoitteluksi, jonka tarkoitus

on  siis  normalisoida  kaikkien  aistien  toimintaa  ja  integroida  ne  mahdollisimman

tarkoituksenmukaisesti  toimimaan.  Lisäksi  painotamme  terapian  lopussa  paljon

koordinaatiokyvyn ja logiikan harjaannuttamista, joka kehittää aivoja aina vain parempaan

ajattelun  ja  tekemisen  suorituskykyyn.  Tällä  kehityksellä  ei  oikeastaan  ole  rajaa,  ja

harjoittelulla voimme siis saavuttaa aina parempia suoritustasoja. Musiikin ja esim. shakin

mestarit ovat siitä eläviä esimerkkejä, he kehittyvät koko ikänsä paremmiksi!

Meiltä  on  myös  kysytty  joskus,  että  onko  harjoittelu  epäeettistä?  Onko  epäeettistä

harjoittaa  lasta  oppimaan  tavalla,  joka  saattaa  johtaa  siihen,  että  lapsi  oppii  muita

paremmin ja  suoriutuu ryhmäänsä paremmin tehtävistä? Ensinnäkin  koska fysiologisen

harjoittelun tarkoitus on normalisoida vaikeasta lähtötilanteesta aistitoimintoja,  ei  se ole

mielestäni millään tavalla epäeettistä tai väärin muita kohtaan. Eikä ole varmasti väärin,

että lapsesta kehittyy jopa muita nokkelampi ja nopeaälyisempi. Ongelma on enemmänkin

tässä nyky-yhteiskunnassa se,  että niin  harva tuntuu enää olevan ”normaali”.  Kysykää

vaikka opettajilta. On siis täysin hyväksyttävää, että vanhemmat ovat huolissaan lastensa

kehityksestä ja ongelmatilanteissa vievät heidät terapeutin luokse. 

Olemme itse olleet  hyvin huolissamme tästä laaja-alaisesta oppimisen ja keskittymisen

ongelmista kouluissa. Siksi kehitimme kouluihin ja päiväkoteihin jo aikaisemmin mainitun

Sensomoottori® kehitystä edistävän sensomotorisen harjoitusohjelman. Ohjelma soveltuu
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niin kotiin kuin kouluun tai päiväkotiinkin. Se voi korjata ns. lieviä kehityksellisiä ongelmia,

mutta vakavimmissa tapauksissa kannattaa kääntyä ajoissa osaavan terapeutin puoleen.

Aikaista asioihin  puuttumista puoltaa myös tämä neurofysiologinen tosiasia,  että lasten

hermojärjestelmät  ovat  hyvin  mukautuvat  (plastiset),  jolloin  lasten  kuntoutus  on  hyvin

tehokasta ja ennustettavaa. On enemmänkin poikkeavaa, jos terapia ei lapsilla auta. 

Mutta mitenkä on kuntoutuksen mahdollisuus, jos ei olekaan enää lapsi? Mikä on tilanne

aikuisten kanssa? Onhan meillä Suomessakin n. 1 000 000 (yksi miljoona) ihmistä, joka on

siis  n.  20% väestöstä,  joilla  on  ainakin  lieviä  oppimisen  ongelmia.  Näistä  miljoonasta

suurin osa on aikuisia. 

Stressi kappaleen viitteitä

 Tiede 2009 nro 3, sivu 8

 Published: September 19, 2014 DOI: 10.1371/journal.pone.0107653,  Internetositteessa: 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi

%2F10.1371%2Fjournal.pone.0107653

 Helsingin Sanomat:  http://www.hs.fi/ulkomaat/a1412129355288?

ref=tf_iHSisboksi630-a  &  utm_campaign=tf-

hs  &  utm_source=iltasanomat.fi  &  utm_medium=tf-

desktop  &  utm_content=frontpage  &  jako=5250a2dc80fb415502d6aa0da3063df4

 General and specific effects of early-life psychosocial adversities on adolescent grey 

matter volume 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158214000023 
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Oppimisvaikeuksien kuntoutuksesta

Keskitymme  tässä  kappaleessa  niin  sanottuihin  normaalilapsiin,  lapsiin  ilman

kehitysvammaa,  aivojen  rakenteeseen  vaikuttavia  kromosomipoikkeamia  tai  muita

oppimiskykyyn  vaikuttavia  sairauksia  tai  vammoja.  Tämä  siksi,  että

kuntoutusmenetelmistä,  niiden  tutkimustuloksista  ja  vaikutuksista  kerrottaessa  ns.

normaalilapsilla hermoston aktivaation vaikutukset ovat samantapaisia ja ennustettavia ja

kuntoutuksen  lopputulosta  arvioitaessa  eri  terapioiden  vaikutuksien  erittely  on  jollakin

tavalla  mahdollista.  On itsestään selvää,  että näitä menetelmiä saa ja  pitääkin  käyttää

myös  eriasteisten  kehitysvammojen  tai  epätäydellisesti  kehittyneiden  lasten

kuntoutuksessa.

Oppimisvaikeus on lievä, jos eri standarditesteissä suoriutuu keskitasoa heikommin, mutta

esim.  oppimismenestys  ei  kärsi  vaikeudesta  vielä  siinä  määrin,  että  lapsi  joutuisi

erityisopetukseen, jäisi sen vuoksi luokalle tai että hän tarvitsisi erityistä tukea pysyäkseen

muiden  tasolla.  Kuitenkin  lievässäkin  tapauksessa  lapsi  joutuu  ponnistelemaan  muita

enemmän saavuttaakseen saman opiskelumenestyksen ja hänen vaikeammista aineista

selviytyminen  ylemmillä  luokilla  on  jo  kyseenalaista  ainakaan  hyvällä  arvosanatasolla.

Lievissä kielellisissä vaikeuksissa vaikutus näkyy esim. siinä, että lapsi ei lue mielellään,

hänen  muistinsa  ei  ehkä  ole  aivan  hyvä,  kielten  opiskelu  on  työlästä  tai  hänellä  on

vaikeuksia matematiikassa ja/tai nimenomaan matematiikan sanallisissa tehtävissä.  

Vakavammissa oppimisen ja/tai keskittymisen vaikeuksissa lapsella on selviä vaikeuksia

lukemisessa  ja/tai  kirjoittamisessa,  käsiala  voi  olla  erityisen  heikkoa,  hänen  on  vaikea

keskittyä pitkäjänteisesti tekeillä olevaan asiaan, hänen on vaikea istua paikallaan ja hän

on  häiriöaltis  tai  joskus  jopa  ns.  ylivilkas.  Jokin  aisti  voi  olla  erityisen  yliherkkä  tai

alisuoriutuva. Monesti lapsi ei selviä koulutyöstä ilman koulun tai kodin erityisapua ja/tai

lapsi siirretään pienryhmiin tai erityisopetuksen piiriin.
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Neuropsykologinen kuntoutus

Oppimisvaikeuksien kuntoutus Suomessa on perinteisesti perustunut neuropsykologiseen

lähestymistapaan.  Se  on  psykologian  erityisala,  joka  syntyi  sotien  jälkeen  tarpeeseen

kuntouttaa aivoihin vammautuneita sotilaita ja siviileitä. Sittemmin siitä kehittyi metodi mm.

kuntouttaa oppimisen ongelmaisia.  Siinä tutkitaan ensin laajalla tutkimuspatteristolla millä

osa-alueilla  oppimisen  vaikeudet  ovat.  Sen  jälkeen  aloitetaan  ongelma-alueiden

harjaannuttaminen vaikeuksien taso ja  laajuus  huomioon ottaen sopivan vaikeusasteen

harjoituksilla,  jolloin  vaikeuksia  tuottavia  ongelma-alueita  yksinkertaisesti  harjoitetaan

paremmiksi.  Toisaalta suunnitellaan myös keinoja,  joilla  asiakas voi hyödyntää vahvoja

osa-alueitaan ja näin parantaa usein heikkoa itsetuntoaan ja tehostaa oppimistaan (viite

1).

Toimintaterapia

Toinen  perinteinen  lähestymistapa  Suomessa,  varsinkin  lasten  kanssa,  on  ollut

toimintaterapian  erityisalan  sensorisen  integraation  terapian  (SI)  käyttö  oppimisen

ongelmien  hoidossa.  Siinä  kuntoutus  tehdään  aina  toiminnan,  leikin  avulla.  SI-terapia

toteutetaan  runsaasti  aistikokemuksia  sisältävässä  ja  toimintamahdollisuuksia

tarjoavassa terapiaympäristössä.  Terapiatila  houkuttelee  lasta  aktiiviseen  toimintaan

vaatien häneltä kuin huomaamatta runsasta kehon aistien käyttöä.  Terapiassa käytetään

monipuolisesti sensorisen integraation terapian välineistöä (erilaisia koko kehon käyttöön

eri tavoin houkuttelevia isokokoisia terapiavälineitä, kuten keinuja, liukuja, suuria renkaita

ja kookkaita tyynyjä/palikoita).  Terapeutti muokkaa terapiaympäristöä koko ajan niin, että

vahvistamista  vaativat  kehityksen  alueet  tulevat  käyttöön.   Toiminnan  haasteellisuus

porrastetaan  vastaamaan  lapsen  kykyjä  ja  terapian  tavoitteita  niin,  että  lapsi  joutuu

yrittämään  ja  ponnistelemaan,  mutta  siten  että  hän  onnistuu.  (Lähde:  Sensorisen

Integraation Terapiayhdistyksen kotisivut)
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Oppimiskinesologia

Uusina menetelminä esimerkiksi  useissa kouluissa on käytetty mm. oppimiskinesologia

(Aivojumppa-Brain  Gym®).  Aivojumppaliikkeet  jakautuvat  kolmeen ryhmään:  keskilinjan

liikkeet,  energia  harjoitukset  ja  pidentävät  liikkeet.   Aivojumppaharjoitukset  tai

aivojumppaliikkeet viittaavat 26 alkuperäiseen aivojumppaliikkeeseen, jotka vahvistavat ja

luovat hermoratayhteyksiä luonnollisella tavalla eli liikkeen avulla, jolloin aivojen ja kehon

toiminta on kokonaisvaltaisempaa. (lähde: Suomen kinesologiayhdistys ry:n kotisivut).

Neurofysiologinen kuntoutus, Sensomotorinen tutkimus ja harjoittelu

Nina  Alopaeus  ja  Veli  Laurinsalo  ovat  tuoneet  1990  luvun  alussa  Suomeen

Sensomotorisen  kuntoutuksen  nimikkeen  ja  tämän kirjan  lähestymistapa  oppimisen-  ja

keskittymisen  ongelmiin  on  nimenomaan  sensomotorisen  kuntoutuksen  viitekehys.

Sensomotorinen lähestymistapa on varsin uusi tutkimustapa ja terapiamuoto oppimisen

ongelmien kuntoutuksessa. Sen historia ja kehittyminen sellaiseksi, kun se nyt on, lähtee

nimenomaan  tarpeesta  kuntouttaa  oppimisvaikeuksia  ja  siihen  on  kerätty  tehokkaiksi

havaittuja  menetelmiä  oppimisongelmien  hoitamisessa.  Se  on  joustava  ja  muuntuva

tutkimus-  tai  harjoituskokonaisuus,  johon  lisätään  tarvittaessa  uusia  tutkimus-  ja

hoitomenetelmiä,  jotka  tutkitusti  auttavat  oppimis-  ja  keskittymisongelmien

kuntoutuksessa. Kuntoutuksen nimi on ideoitu Ruotsista, Mjölbyn kaupungissa toimineesta

Sensomotorisk Centrum i Mjölby terapiaklinikan nimestä, jossa kävimme opiskelemassa

tätä kuntoutusta -90 luvun alussa. 

Sensomotorisella tutkimuksella pyritään kartoittamaan oppimisen ongelmien fysiologisia ja

kehityksellisiä  taustasyitä  ja  selvittämään  se  kehityksen  vaihe,  missä  kehityksen

”sivuraide”  on  alkanut.  Tutkimus  tehdään  kaikille  aistialueille,  joilla  tutkitaan  aistien

toimintaa  ja  varhaiskehitystä  ja  suunnitellaan  kuhunkin  tilanteeseen  soveltuvia  fyysisiä

harjoituksia.  Tutkimuksen  arvioinnissa  pyritään  ymmärtämään  koko  fyysisen  sekä

psyykkisen kehityksen kokonaisuus. Jotta aivojen toimintamekanismeja voitaisiin muovata

tarkoituksenmukaisemmiksi,  on  harjoittelun  oltava  intensiivistä,  ja  siksi  sensomotorinen

harjoittelu  tehdään  päivittäin  kotona.  Kuntoutuksen  harjoitukset  on  suunniteltu  riittävän
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yksinkertaisiksi,  jotta  asiakas  pystyy  toteuttamaan  ne  yksin  tai,  kun  on  kyse  lapsista,

vanhempien  avustuksella/valvonnassa  päivittäin.  Kirjalliset  ohjeet  seuraavat  mukana.

Lisäksi asiakasta kannustetaan soittamaan tarvittaessa lisäohjeita. 

Ongelman syy kuntoutetaan

Sensomotorinen  kuntoutus  on  ongelmakeskeinen  menetelmä.  Tällä  tarkoitan  sitä,  että

menetelmässä  käytetään  kaikkia  erilaisia  tehokkaita  menetelmiä,  millä  kyseiseen

ongelmaan  (esim.  oppimisvaikeudet)  voidaan  vaikuttaa.  (Menetelmäkeskeinen

hoitofilosofia tarkoittaisi sitä, että yhdellä menetelmällä hoidetaan vain näille menetelmille

soveltuvia  tapauksia.)   Sensomotorinen  lähestymistapa  perustuu  siihen,  että  ongelma-

alueita ei pyritä kiertämään käyttämällä pääasiallisesti vahvempia osaamisen osa-alueita,

vaan  hyväksikäyttäen  viimeisimpiä  kuntoutustieteen  metodeja  jokainen  ongelma-alue

pyritään  fyysisen  harjoittelun  avulla  saamaan  mahdollisimman  normaalin  kehityksen

mukaiseksi.  Tässä  lähestymistavassa  hyväksikäytetään  keskeisesti  aivojen  suurta

muokkautuvuutta, plastisiteettia, joka mahdollistaa aivojen kehittymisen ja muuntumisen. 

Kaikki aistit hoidetaan

Lyhyesti  sanottuna:  Jos  ei  kuule  oikein,  kuuloaistia  harjaannutetaan  siten,  että

kuulonerottelukyky  paranee.  Jos  tasapainoaisti  on  epätarkka,  tasapaino  harjoitellaan

paremmaksi. Jos katse harhailee riveillä lukiessa, silmien hallintaa harjaannutetaan. Jos

kehossa  on  erilaisia  jännitteitä,  niiden  syyt  selvitetään  ja  hoidetaan.  Jos  lapsen

hermorakenteet eivät ole integroituneet tarpeeksi, pyritään sitä tehostamaan kohdentavalla

harjoituksella  jne.  Näin  aivotoimintaa  ylikuormittavien  ja  neuraalia  stressiä  aiheuttavien

ongelmien korjaantuessa oppimis- ja keskittymiskyky yleensä paranee ja vaihtoehtoisten

aistikanavien  käytön  tarve  vastaavasti  vähenee.   Merkittävä  ero  useisiin  muihin

kuntoutusmenetelmiin  on  se,  että  sensomotorisessa  tutkimuksessa  ja  harjoittelussa

puututaan myös kuulojärjestelmän ongelmiin sekä oppimis- ja keskittymiskykyä häiritseviin

varhaisiin ns. primitiivisiin reflekseihin. Ja juuri nämä osa-alueet ovat usein hyvin paljon

oppimisen ongelmia aiheuttavia.

Lyhyt hoitoaika

Eräs tärkeä ero moniin muihin kuntoutusmenetelmiin saattaa olla myös hoitojakson pituus.

Sensomotorinen harjoittelu kestää yleensä vain n. 9-12 kk, jonka aikana voidaan saada

fyysinen  varhaiskehityksen  poikkeamat  korjattua,  ja  tämän  normalisoinnin  avulla
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oppimisen  ongelmiin  saadaan  apu.  Meillä  on  paljon  kokemusta  myös  siitä,  että  tämä

normalisointi  tuntuu  auttavan  myös  psyykkisen  tasapainon  saavuttamisessa.

Taustastressin  lasku,  hahmotuskyvyn  parantuminen,  itsetunnon  parantuminen,

oppimistulosten  ja  suoriutumisen  parantuminen,  sosiaalisten  suhteiden  helpompi

hoitaminen jne. selittävät varmasti ainakin osaa siitä.  On myös huomattava eräs tärkeä

seikka,  nimittäin  tämä normalisointiprosessi  antaa muille  terapiamuodoille  merkittävästi

paremmat vaikutusmahdollisuudet.

  Yleensä 4-5 käyntikertaa klinikalla riittää

Sensomotorinen hoito on myös erittäin kustannustehokasta,  koska terapeutilla  käydään

vain  4-5  kertaa  noin  vuoden  aikana,  kun  useissa  muissa  kuntoutusmuodoissa

tapaamiskertoja  hyvään  lopputulokseen  pääsemiseksi  on  satoja  useamman  vuoden

aikana, jolloin kokonaiskustannukset ovat myös moninkertaiset!

Sensomotorinen harjoittelu sopii myös aikuisille

Aikuisten oppimisvaikeuksia on pidetty perinteisesti erityisen vaikeasti hoidettavina. Ehkä

tuolloin  lähdetään  siitä,  että  aikuisten  aivotoimintoja  ei  enää  pystytä  tehokkaasti

muuttamaan. Toisaalta harva aikuinen jaksaa aloittaa useita vuosia kestävän perinteisen

kuntoutuksen,  varsinkin,  jos  on  pärjännyt  jollain  tavoin  jo  ongelmansa  kanssa.

Käytännössä  olemme  kuitenkin  havainneet,  että  ne  aikuiset,  jotka  jaksavat  tehdä

Sensomotorisen  harjoittelun  tunnollisesti  ja  kokonaan,  yleensä  myös  hyötyvät  siitä

selvästi.

Tutkimukset tehdään terapeutin vastaanotolla ja harjoitukset tehdään siis päivittäin kotona,

lapsilla  vanhempien  avustuksella  ja/tai  valvonnassa.   Yleensä  tutkimuksia  tarvitaan

perustutkimus ja sen jälkeen kontrollitutkimukset n. 2-3 kk:n välein. Kontrollitutkimuksia on

keskimäärin 3-4 kpl, jolloin aikaa kuluu n. 9-12 kk. Vaikeissa tapauksissa hoitoaika saattaa

olla luonnollisesti tätä selvästi pitempi, mutta harvoin yli 18 kk. 

Kuinka menetelmät löydettiin? Tutustuimme näihin menetelmiin ensimmäisen kerran, kun

tuolloin  lastentarhanopettajana  toiminut  Nina  Alopaeus  halusi  löytää  uusia  hoito-  ja

kuntoutusmenetelmiä 1980-luvulla. Hän oli hoitanut lapsia, jotka olivat käyneet ulkomailla

terapiassa,  ja  saaneet  selkeän  avun.  Kukaan  Suomessa  ei  kuitenkaan  tuntenut  näitä

menetelmiä. Sattuman kautta hän kuuli,  että Ruotsissa olisi sellainen paikka, nimeltään
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Sensomotorisk Centrum i Mjölby, missä sitten kävimmekin opintomatkoilla lukuisia kertoja

tulevien vuosien varrella. 

Sensomotorisk Centrum i Mjölby

Sensomotorinen  harjoittelu  sen  laajassa

merkityksessä  juontaa  siis  juurensa

Ruotsiin,  Mjölbyn  kaupunkiin.  Siellä

kaupungin päättäjät halusivat tutkia 1980-

luvulla  mahdollisuuksia

oppimisvaikeuksien  hoitamiseksi,  ja

kaupunki  palkkasi  erityisopettaja  Håkan

Carlssonin  (kuva  oikealla)  tutkimaan,

mitä uusia menetelmiä voitaisiin käyttää.

Tämän  toimeksiannon  seurauksena

Carlsson  perusti  1985  Mjölbyn

kaupunkiin  Sensomotorisk  Centrum  i

Mjölby-  nimisen  oppimisvaikeuksiin

keskittyneen  instituutin.  Tuohon  aikaan

Ruotsissa  keskusteltiin  uusista

havainnoista  oppimisvaikeuksien

kuntoutuksessa  ja  Håkan  Carlsson  tutustui  mm.  englantilaiseen  psykologiin  Peter

Blytheen, joka on Englannissa sijaitsevan INPP- klinikan perustaja. 

The Institute for Neuro Physiological Psychology , INPP, UK, 1975

Peter  Blythe,  psykologi,  oli  tutkinut  havaintoaan,  nimittäin  varhaisten  refleksien

(primitiivirefleksien)  löytymistä  oppimisvaikeuksista  kärsivillä  lapsilla  ja  tasapaino-

ongelmien  vaikutusta  oppimiseen.   Håkan  Carlsson  tutustui  näihin  Peter  Blythen

kehittämiin  uusiin  tutkimus-  ja  hoitomenetelmiin  ja  otti  ennakkoluulottomasti  uudet

menetelmät käyttöönsä.

Carlsson  havaitsi  kerta  toisen  jälkeen  saman,  mitä  Peter  Blythe  (INPP)  oli  havainnut

Englannissa, nimittäin, että oppimisvaikeuksista kärsivillä lapsilla löytyy lähes aina lieviä

varhaisrefleksijäänteitä, joita heillä ei ”normaalin” neurologisen ymmärryksen mukaan sen

ikäisenä enää pitäisi olla.
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Peter Blythen kehittämä tutkimus - ja hoitomenetelmällä nämä refleksijäänteet havaittiin ja

pystyttiin  usein myös hoitamaan, jonka seurauksena lasten oppimis-  ja  keskittymiskyky

parantui merkittävästi.

Perinteisesti ns. tavallisilla ja terveillä lapsilla tehtävässä neurologisessa tutkimuksessa ei

edes  haeta  perinteisen  käsityksen  mukaan  vakaviin  neurologisiin  ongelmiin  liittyviä

signaaleita,  eli  varhaisheijasteita  (primitiivirefleksejä).  Kun  nyt  on  havaittu,  että

oppimisvaikeuksista kärsivillä lapsilla ilmenee näitä samoja signaaleja (refleksijäänteitä),

vaikkakin usein varsin lievinä, tiedetään mitä etsitään, jolloin ne on myös helpompi löytää.

                Kuvassa Sally Goddard ja Peter Blythe

Peter  Blythe  on  kouluttanut  maailman  laajuisesti  terapeutteja  ja  lastenlääkäreitä  ja

neurologeja tekemään hänen kehittämäänsä tutkimus- ja hoitomenetelmää, joka onkin jo

levinnyt  kaikille  mantereille.  Me  kävimme  INPP  peruskoulutuksessa  sekä

jatkokoulutuksessa (tietotaso ammatilliseen opetustarkoitukseen, NDT) 

Håkan  Calsson  tutustui  myös  tanskalaiseen  Kjeld  Johansseniin,  joka  oli  tutkinut

auditiivisten ongelmien ja poikkeavuuksien yhteyttä oppimisvaikeuksiin.  Johanssen mm.

havaitsi, että vasemman korvan johtavuus (dominanssi) korreloi eniten oppimisvaikeuksien
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kanssa, kun verrataan kätisyyttä, jalkaisuutta, silmien ja kuulon puoleisuutta. Johansson

työskenteli koulussa ja hän oli havainnut, että monet oppimisen ongelmista kärsivät eivät

kuule hyvin. He pyytävät toistamaan ohjeet tai ymmärtävät ne väärin tai eivät muista niitä.

Kuitenkin lääkärin tutkimuksen mukaan yleensä nämä samat lapset kuulevat ”normaalisti”

ja  kuulo  on  lääkärin  mukaan  kunnossa.  Nämä  lapset  eivät  Johanssonin  havainnon

mukaan  kuitenkaan  aina  erottele  kuulemaansa  hyvin,  hyvin  usein  heillä  oli  myös

oppimisen ongelmia.          

Baltic Dyslexia Research Lab, Danmark, 1975

Johanssen perusti tutkimuskeskuksensa 1975

ja  tutki  tätä  ilmiötä  ja  teki  väitöskirjansakin

aiheesta.  Johanssen  kehitti  sitten

harjoittelumenetelmän  kuulonerottelukyvyn

parantamiseksi,  jota  kutsutaan  mm.  nimellä

ADT (Auditory Discrimination Training) tai JST

(Johanssen Sound Therepy). 

Tässä  menetelmässä  tehdään  ensin

kuulokynnystutkimukset sekä kuulohavaintojen

puoleisuustutkimukset,  minkä  avulla  tehdään

kuuloa  harjaannuttavaa  musiikkimateriaalia,

jota  asiakas  kuuntelee  päivittäin.

Kokemuksemme  mukaan  lasten

kuulokynnystasoihin  voidaan  vaikuttaa  tällä

intensiivisellä harjoittelulla, jossa kuulohermon

ja  kuuloaivoalueen  hellävaraisella

aktivisoimisella  voidaan  vaikuttaa  halutulla

tavalla tämän hermoston toimintaan.

Håkan Carlson otti siis tämänkin menetelmä käyttöönsä ja kuntoutustulokset olivat jälleen

hyviä,  ja  harjoittelun  myötä  lasten  kuulonerottelukyky  ja  oppimiskyky  paranivat.  Itse

olemme käyttäneet menetelmää n. 20 vuotta, ja havaintomme ovat samanlaisia. 
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Carlson tutustui lukuisiin maailman johtavimpiin tutkijoihin ja terapeutteihin ja otti heidän

menetelmiään ennakkoluulottomasti käyttöönsä. 

Mainittakoon vielä erityisesti Harry Wachs (USA), joka on kehittänyt visuaalista harjoittelua

(Developmental  Optometry)  ja  laajakirjoista  motoriikan,  logiikan  ja  pitkälle  menevän

ajatusprosessoinnin harjoittelua. 

 Vision & Conceptual Development Center in Washington 

Itse  kävimme  Harry  Wachsin  klinikalla  Wasigtonissa  yksityisopinnoissa  1990  luvun

alussa.Klinikalla  näimme  käytännössä,  miten  mm.  autisteja  kuntoutettiin  intensiivisellä,

päivittäin toteutetulla terapeutin tekemällä intensiivikuntoutuksella. Terapian tulokset olivat

suorastaan hämmästyttäviä.  

Harry Wachs (1924-2016)  on ollut toisena kirjoittajana erinomaisessa kirjassa Thinking

Goes to School , mitä suosittelen kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Hän on kehittänyt  myös luonnollista

älykkyyttä  mittaavan  testin,

nimeltään  ”the  Wachs  Analysis  of

Cognitive Structures testing”.  

Hänen  harjoittelufilosofiansa

heijastuu  nykyisin  lähes  kaikissa

ajatusprosessointia

harjaannuttavissa harjoituksissa, joita

tapaamme eri  puolilla  Eurooppaa  ja

USA:ta. 
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Håkan Carlssonin työn tärkeyttä ja merkittävyyttä voidaan tuskin painottaa tarpeeksi. Hän

kokosi  yhteen  sen  hetken  parhaita  hoitomenetelmiä  ja  loi  ennakkoluulottoman  ja

laajakirjoisen hoitokokonaisuuden, joka koostuu useista testatuista ja käytännössä hyviksi

havaituista menetelmistä. Tätä kokonaisuutta kutsumme nyt siis nimellä: Sensomotorinen

Kuntoutus. Carlsson kertoi 2007, että hän on hoitanut Ruotsissa näiden vuosien aikana yli

3000 lasta ja kouluttanut lukuisia terapeutteja, kuten meidätkin, siinä ohessa. 

Itse olemme hoitaneet n. 20 vuoden aikana Suomessa yli 1200 lasta, nuorta ja aikuista.

Kokemuksen mukaan suurin osa hyötyy harjoittelusta, mutta aina löytyy joukossa niitäkin,

jolle  tämä  menetelmä  ei  tuo  toivottua  apua.  Silloin  taustalla  saattaa  olla  vakavampia

neurologisia  ongelmia,  mihin  sensomotorisessa  harjoittelussa  ei  pystytä  kovinkaan

tehokkaasti vaikuttamaan. Mahdollisia varhaisia aivovaurioita, mikä selittäisi kuntoutuksen

hitaan etenemisen,  ei  erota  helposti  ns.  ”terveiden”  tapausten joukosta.  (Ei  niitä  erota

usein  kokenut  lääkärikään.)  Vain  toteutunut  kuntoutuksen  tulos  antaa  lopulta  viitteitä

mahdollisista ongelmien taustasyistä Oppimishäiriöiden taustasyyt ovat kuitenkin yleensä

varsin  stereotyyppisiä,  samantapaisia:  kielen  ymmärtämisen  ja  tuottamisen  vaikeudet

(usein  kuulonerottelukyvyn  ongelmat),  muistin  ongelmat  (kuulonerottelukyvyn  ja  kuulon

poikkeavan  lateralisoitumisen,  eli  väärälle  aivopuoliskolle  siirtyneen  auditiivisen

prosessoinnin  ongelmat),  tasapainon  vaikeudet  (aiheuttaa  mm.  motorisia  ongelmia,

kohonnutta  neuraalia  stressiä  sekä  silmien  käytön  vaikeutta),  vauva-ajan  varhaisen

kehityksen  osa-alueiden  keskeneräisyyttä  (seurauksena  mm.  motoriikan  ja/tai

keskittymiskyvyn ongelmat). 

Jos harjoittelu tehdään huolella, käytännössä on kuitenkin hyvin harvinaista, että siitä ei

olisi apua. Tämä selittyy varmaankin sillä, että harjoittelussa tehostetaan ja tarkennetaan

kaikkien  aistien  toimintaa  sekä  parannetaan  aivojen  integrointia  ja  eriytymistä  sekä

tehostetaan hermoyhteyksien toimintaa. Se on siis eräänlaista aivojen huippuvalmennusta.

Kuntoutuksen heikoin lenkki on ehkä se, että harjoittelun päävastuu jää aina vanhemmille,

tai  aikuisilla  itselle,  ja  kaikissa  perheissä  ei  aina  ole  valmiuksia  toteuttaa  päivittäistä

harjoittelua.  Tuolloin  harjoittelun  tuloksetkin  jäävät  luonnollisesti  vähäisiksi.  Lisäksi

perheiden  sisäiset  ongelmat,  kuten  esimerkiksi  avioerot  tai  muut  perheen  ongelmat

heijastuvat helposti tällaiseen säännölliseen tekemiseen perustuvaan harjoitteluun. 
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Aikuisten oppimisvaikeudet ja niiden kuntoutus

Aikuisena  oppimisen  vaikeus  hankaloittaa  monella  tavoin  elämää.  Vaikka  maailmasta

selviää  nykyisin  varsin  hyvin  ilman  sujuvaa  lukutaitoa,  saattaa  arkielämässä  kohdata

tilanteita,  missä  nopea  ja  sujuva  lukutaito  olisi  enemmän  kuin  tarpeen.  Lukihäiriöisille

lomakkeet  ovat  vaikeita ymmärtää ja  täyttää tai  esim. käyttöohjeet  saattavat  olla  lähes

mahdottomia ymmärtää. Työtehtävät ovat nykyisin jatkuvassa muutosprosessissa ja myös

aikuiset  joutuvat  opiskelemaan  uusia  menetelmiä  ja  koneita/ohjelmia.  Tuolloin  heikko

oppimiskyky tekee uuden opiskelusta vaikean prosessin.

Aikuisten oppimisvaikeudet juontavat juurensa yleensä jo lapsuudesta, jolloin taustalla on

usein  tuskallisten  kouluvuosien  vaikeat  kokemukset.  Itsetunto  on  näillä  aikuisilla  usein

varsin heikko, mikä ei kannusta uralla etenemisessä. ”Miksi yrittää opiskella, kun siitä ei

kuitenkaan tule mitään” suhtautuminen on varsin tyypillistä. 

Aikuisilla  oppimisen  vaikeudet  ovat  periaatteessa  aivan  samanlaisia,  kuin  lapsilla  ja

nuorillakin.  Usein  heillä  on  heikko  lukutaito  ja  muisti.  Joillakin  on  vaikea  keksittyä

oleelliseen (ADD) tai hän on sen lisäksi vielä ylivilkas (ADHD).  Joku voi olla kielellisesti

lahjakas ja omata hyvän lukutaidon, mutta ei silti pysty keskittymään ja siksi oppimiskyky

on huono. 

Taustasyynä usein on jo aiemmin selitetyt varhaisen lapsuuden kehitykselliset ongelmat. 

Nämä  aivojen  ja  aistien  toimintaan  vaikuttavat  ns.  kehitykselliset  poikkeamat  tai

vajaatoiminnot ovat yleensä kuitenkin sen verran lieviä, että kyse ei ole lääketieteellisen

arvion mukaisesta vammasta tai puutteesta, ja näin ollen ne tulevat harvoin huomioiduksi

normaalissa  lääkärintarkastuksessa.  Tai  jos  motoriikan  ja  hahmottamisen  ongelmat

havaitaan, saatetaan niitä pitää vain henkilölle kuuluvina yksilöllisinä ominaisuuksina, eikä

niihin  kiinnitetä  sen  enempää  huomiota.  Lääkäri  löytää  oppimisen  ja  keskittymisen

ongelmaisilta  harvoin  patologisia  syitä  ja  oppimisvaikeuksiin  usein  liittyvät

käyttäytymishäiriöt saatetaan siirtää helposti psykologian tai psykiatrian alueille. Kuitenkin

kliinisen  klinikkatyöskentelyn  perusteella  olemme  havainneet,  että  edellä  luetellut
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suhteellisen lievät aistimusjärjestelmän ongelmat ovatkin useissa tapauksissa ensisijaisia

syitä näihin oppimisen ja keskittymisen ongelmiin, ja mahdolliset käytöshäiriöt tasoittuvat

usein  kuntoutuksen  edetessä.  Mielestäni  mahdolliset  psyykkiset  ongelmat  useimmissa

tapauksissa  pahenevat  nimenomaan  oppimisen  ongelmien  aikaansaamasta  heikosta

itsetunnosta ja useiden elämän alojen heikosta suoriutumisesta, kuin päinvastoin.

Tapauksissa,  joissa  potilaalla  on  historiassaan  selviä  oppimisen,  lyhytmuistin  tai

keskittymisen  ongelmia,  ja  hänellä  on  kehittynyt  esimerkiksi  psyykkisiä  ongelmia

aikuisikäisenä, lääkärin tulisi mielestäni pohtia mahdollisuutta ohjata asiakas muun hoidon

rinnalla  myös  tarkoituksenmukaiseen  oppimisvaikeuksien  kuntoutukseen.  Tämä

todennäköisesti  laskisi  potilaan  stressitasoa  ja  antaisi  paremmat  mahdollisuudet  muun

hoidon tehoamiseen.

Käsiteltäessä  aikuisia  oppimisvaikeuksista  kärsiviä  on  ryhmä  jaettava  heti  kahteen

alaryhmään,  miehiin  ja  naisiin.  Tämä  siksi,  että  oppimishäiriöiset  naiset  selviävät

elämässään  keskimäärin  miehiä  paremmin  useimmissa  elämän  aloissa,  mutta  naisilla

havaitaan enemmän psyykkistä stressiä ja he hakeutuvat useammin psykologiseen ja/tai

psykiatriseen hoitoon. 

Merkittävin  ero  miesten ja  naisten välillä  tuntuu olevan  auditiivisessa/kielellisessä  osa-

alueessa. Naisten tiedetään hahmottavan kielellisiä asioita kummallakin aivopuoliskollaan

(painottuen  kuitenkin  enemmän  vasemmalle  aivopuoliskolle),  kun  taas  pojilla/miehillä

useimmiten (n.80 % miehistä) vain vasen aivopuolisko prosessoi pääsääntöisesti kielellisiä

asioita,  jolloin  auditiivinen  tasapaino-ongelma  (vasenkorvaisuus)  vaikuttaa  pahemmin

nimenomaan  miehiin.  Tästä  johtuu  mahdollisesti  naisten  parempi  verbaali

kommunikointikyky, sekä se tosiseikka, että auditiivinen dysleksia ei ole niin yleinen tytöillä

kuin  pojilla,  ainakaan  ongelman  vakavammassa  muodossa.  Toisaalta  tyttöjen  parempi

suoriutuminen  kielellisissä  tehtävissä  peittää  helposti  alleen  tyttöjen  oppimisen

/hahmottamisen ongelmaa.

 Kun pojilla on edellä mainittuja auditiivisia puoleisuuseroja, tuntuu hän "vammautuvan"

lukihäiriöstään jo hyvin varhaisessa vaiheessa tavattoman helposti. Yleensä taustalla on jo

ongelmat  kouluajoilta,  kun koulu  ei  sujunut,  kun ei  muistanut  lukemaansa,  ei  halunnut

myöskään lukea,  jolloin ei  pystynyt  saavuttamaan ikänsä mukaisia oppimistavoitteitaan,

lukioon  pääseminen  tai  siellä  pärjääminen  oli  ehkä  vaikeaa,  kielten  opettelu  oli  ehkä

todella työlästä. Jatkokoulutuspaikoissakin lukeminen tuotti ehkä tuskaa. 
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Pojilla/miehillä oppimisen ongelmat tuntuvat olevan eräs syrjäytymiseen ja jopa kriminaalin

käyttäytymiseen johtava, jos ei varsinainen, niin ainakin osasyy. Tähän arvioon päästään,

koska oppimishäiriöiset  tuntuvat  olevan  muuhun yhteiskuntaan  verrattuna yliedustettuja

esim. nuorisovankiloissa. Heikko suoriutuminen koulussa ja opiskeluissa, heikko vähänkin

monimutkaisempien asioiden, ajan ja taloudellisten määreiden hahmottaminen ei ainakaan

paranna nuorten työmarkkinoille pääsyä. Ei ihme, että kriminaalit "elinkeinot" ovat sitten se

ala, jossa voi jollakin tavalla menestyä, kunnes lopulta jää kiinni. 

Yhteenvetona vielä tyypillisiä oireita miehillä:

 selviä lukemisen ja kirjoittamisen ongelmia

 huono käsiala

 heikko keskittymiskyky

 vaikeiden asioiden tajuamisen ongelma

 heikko taloudellisten määreiden hallinta. Hän voi tehdä paljon impulssiostoja,

laskuja jää maksamatta, vaikea suunnitella kodin menoja tuloja vastaaviksi. 

 muistamisen ongelmat

 vieraiden kielten oppimisen ongelmat 

 yleinen saamattomuus 

Pojat  syrjäytyvät  usein  jo  opiskeluaikana  alemmille  opiskelutasolle  ja  menestyvät

opinnoissaan usein keskimääräistä heikommin ja hakeutuvat työmarkkinoille suhteellisen

nopeasti.  Lukihäiriöiset  miehet  kokevat  ehkä naisia  enemmän kaiken  lukemisen,  myös

kyselylomakkeet ja luettavat lyhyetkin ohjeet erittäin vaikeiksi ja käsittävät ohjeet ja asiat

helposti  väärin.  Ajan ja  paikan taju  on usein  heikompi.  Hän voi  tulla  vääränä päivänä

vastaanotolle,  tai  unohtaa  koko  käynnin.  Elämästä  ja  asioista  puuttuu  usein

suunnitelmallisuus, joka heijastuu oppimisvaikeuksista kärsivän kaikessa toiminnassa. 

Keskittymisen  vaikeus  aiheuttaa  sen,  että  pitkät  kokoukset  tai  tilaisuudet  ovat  todella

vaikeita  ja  kuluttavia,  eikä  kokouksesta  ehkä  muista  paljoakaan,  kun  koko  ajan  pitää

keskittyä  esim.  paikallaan  istumiseen.  Lisäksi  hän  saattaa  huomioida  jatkuvasti

tilanteeseen  toisarvoisia  asioita  tai  seikkoja,  kuten  esimerkiksi  minkälainen  kynä
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esitelmöitsijällä  on,  minkälainen  salkku  naapurilla  on  jne..  Mutta  itse  asiasta  ei  sitten

muistakaan juuri mitään.

Impulsiivisuus ja nopeat, joskaan ei aina niin harkitut teot ovat tyypillisiä oppimishäiriöisille

miehille.  Käyttäytymisessä  voi  olla  myös  ominaista  sellaisten  tilanteiden  välttely,  jossa

joutuu  nopeasti  kommentoimaan  tai  vastaamaan  kysymyksiin  tai  ottamaan  kantaa

nopeasti  johonkin  asiaan  (auditiivinen  hitaus,  tarvitsee  enemmän  aikaa  miettiäkseen

asioita, korostuu varsinkin miehillä). Koska hän on hidas ajatustensa prosessoinnissa, on

hän ehkä miettinyt  relevantin  vastauksen olettamiinsa kysymyksiin  valmiiksi.  Jos eteen

tuleekin yllättävä kysymys, voi ajatus lukittua ja vastaus tulla ”myöhässä”.  Muut jatkavat

ehkä jo asiaa eteenpäin tai ovat siirtyneet jo seuraavaan asiaan, kun relevantti vastaus

selkeytyy hänelle valmiiksi sanottavaksi. 

Hän voi olla helposti ylipuhuttavissa, hänellä ei ole aina omaa jämäkkää tahtoa, hän tekee

helposti muiden töitä jne. koska hän ei ehkä kykene nopeasti (ja jämäkästi) kieltäytymään

ja mahdollisesti perustelemaan mielipidettään. 

Nämä  ”ominaisuudet”  rajoittavat  mahdollisesti  hänen  työurallaan  etenemistä,  vaikka

älylliseltä  tasoltaan  hän  voisi  menestyä  paremmin.  Hän  voi  katkeroitua  elämälleen  ja

ympäristölleen,  koska tajuaa toki oman älyllisen tasonsa, mutta ei pysty hyödyntämään

oppimisvaikeuden vuoksi älyllisiä ominaisuuksiaan. Ja sehän ”syö miestä (tai naista)”. 

Tyttöjen/naisten piilossa olevat oppimisen ongelmat

Monilta tahoilta on viitteitä siitä, että tytöt/naiset pystyvät käyttämään oikean aivopuoliskon

symmetristä kielellistä aluettaan ikään kuin tukemassa vasemman aivopuoliskon kielellistä

työtä.  Ehkä  siksi  oppimishäiriöiset  tytöt  pärjäävät  kielellisen  lahjakkuutensa  avulla

peruskoulun  ja  lukionkin  kovasti  työtä  tekemällä,  ja  pääsevät  yliopistoonkin.  Eräs

tunnusmerkki näille ns. piilossa oleville oppimisvaikeuksille on se, että muihin oppilaisiin

verrattuna he joutuvat tekemään moninkertaisen työn saavuttaakseen vastaavia tuloksia. 

Tytöt ja naiset tuntuvat reagoivan oppimisen ongelmiin miehiä useammin psyykkisin oirein.

Vastaavasti kun oppimisen ongelma on lieventynyt, psyykkiset ongelmat ovat lieventyneet.

Suur-Helsingin Sensomotorisessa Keskuksessa meillä on ollut useita tapauksia, joissa jo
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lähellä  psykoosia  olevat  tyttölapset  ovat  muuttuneet  merkittävästi  normaalimpaan

suuntaan kuntoutuksen  aikana.  Viisas  psykiatri  kannusti  potilastaan  tekemään huolella

sensomotoriset harjoitukset huomattuaan sen helpottavan potilaansa tilaa. 

Naisilla oppimis- ja keskittymishäiriöt vakavimmalla asteella ilmenevät samalla tavoin kuin

miehilläkin, mutta lievemmissä tapauksissa tytöt/naiset oireilevat, kuten kappaleen alussa

jo todettiin, usein miehiä vähemmän. Tyttöjen ja naisten oppimishäiriöt ovatkin usein ikään

kuin  piilossa.   Selvitäkseen  yhtä  hyvin  kuin  muut  hän  joutuu  tekemään  vain  paljon

enemmän työtä, pääsevät ylioppilaiksi ja jatkavat jopa korkeakouluihin todennäköisemmin

kuin  vastaavassa  tilanteessa  olevat  pojat.  Tästä  johtuen  tytöt  kärsivät  helposti

kohonneesta  stressistä  ja  tähän  ongelmaan  helposti  liittyvästä  heikosta  itsetunnosta.

Tämä saattaa ilmetä sitten miehiä enemmän uupumisena ja /tai  psyykkisenä oireiluna.

Asiaa tuskin lieventää naisille usein vielä siirtyvä vastuu lapsista ja kodista. 

Ympäristölle  saattaa olla  suuri  yllätys,  jos  testissä ilmennee oppimisvaikeutta  viittaavat

testitulokset.  ”Hän  on  aina  niin  ahkera  ja  tekee  niin  paljon  työtä”,  voi  olla  tyypillinen

ympäristön kommentti. Mutta siinä se sudenkuoppa onkin. Näiltä tytöiltä odotetaan kovaa

työntekoa,  eikä kukaan huomaa, että työnteon tulos ei vastaa siihen käytettyä aikaa ja

vaivaa,  mikä paljastaisi  oppimisvaikeuden.  Sitten ihmetellään,  että taas ne tytöt  oireille

noita tyttöjen psyykejuttuja.

Kun tämä valtava ja uuvuttava työnteko ilmenee sitten psyykkisenä oireiluna, ajatellaan,

että onhan hän aika herkkä ja kovin stressaantunut, ja oireileekin aika helposti. Voi käydä

niinkin, että näitä oppimisen ongelmia ei osata edes epäillä näiden psyykkisten oireiden

mahdollisena tausta-aiheuttajana. Jos naispotilaalla on työuupumusta ja riittämättömyyden

tunnetta,  ja  jos  hän  taustahaastattelusta  kertoo  kouluajan  oppimisen  ja  keskittymisen

vaikeuksia, voisi yksi rinnakkainen hoitolinja olla puuttuminen oppimisen ja keskittymisen

vaikeuksien taustasyihin, siis laadukas terapia. Näin vähennettäisiin hänen jokapäiväistä

stressiään ja selviytymisen vaikeuttaan ja tehostettaisiin muiden hoitojen vaikutusta.

Yhteenvetona todetaan, että:

Tyttöjen/naisten oppimisen ”ongelma” saattaa näkyä 

 monimutkaisten asioiden prosessoinnissa

 loogisen päättelykyvyn puolelta

294



 luetun ”oikein” ymmärtämisessä

 levottomuus

 arka ja pelokas, hiljainen syrjäänvetäytyvä

 aina korkea taustastressi ja siis alhainen stressinsietokyky

 lukee kyllä sujuvasti, mutta välttelee opiskelua

Nämä ongelmat eivät välttämättä häiritse koulumenestystä siten, että ympäristö vielä tätä

havaitsisi ja kuten jo todettiin, tyttöjen kyky työskennellä ahkerasti saattaa kompensoida

näitä  ongelmia.   Nämä  ongelmat  voivat  kuitenkin  vaikeuttaa  myöhemmin  esimerkiksi

ammatillista koulutusta tai ammatissa suoriutumista. 

Toisaalta, jos koulu on mennyt  hyvin, ei mikään edes viitta oppimisen tai keskittymisen

ongelmiin.  Voidaanko nyt  sitten edes puhua ”oppimisen ongelmasta”,  jos tyttö kirjoittaa

loistopaperit  koulusta.  Hyvillä  koulupapereilla  pääsee  sitten  joko  hyviin  töihin  taikka

korkeakouluihin,  jossa  ongelmat  saattavat  vasta  ilmetä.  Useat  asiakkaamme  ovat

kertoneet  samanlaisia kertomuksia kouluajoista,  jolloin menestymiseen piti  tehdä paljon

työtä,  paljon  enemmän,  kuin  muut  samoin  menestyneet.  Yliopistoonkin  päästiin,  mutta

sitten ”kone leikkasi kiinni”.

Osalla  tytöistä  esiintyy  myös  aivan  ”tavallista”  lukihäiriötä,  johon  voi  liittyä  mm.  hidas

lukeminen, luetun muistamisen vaikeutta. Toisilla esiintyy motorista kömpelyyttä, paikalla

istumisen vaikeutta, keskittymisongelmia ja /tai kirjoittamisen vaikeutta ja huonoa käsialaa.

Mutta sitten ovat  nämä ”piilossa”  olevat  ongelmat,  joille  tyypillisiä  nimenomaan tyttöjen

oireita peruskoulussa ja lukiossa ovat siis menestymisen vaatima muita selvästi suurempi

työmäärä.  Korkeakouluopinnoissa  viitteinä  on  esimerkiksi  valmistumisen  viivästyminen,

lopputöiden  ja  gradujen  tekeminen  saattaa  keskeytyä,  koska  ei  ehkä  pystytä

pitkäjänteiseen  tutkimustyöhön.  Työelämässä  ei  ehkä  päästä  tai  ei  edes  halutakaan

päästä koulutustasoa vastaaviin töihin. Vaikeat ja vaativat työt ovat erittäin uuvuttavia ja

raskaita.  Ihminen  saattaa  kärsiä  huonosta  itsetunnosta  ja  jatkuvasta  korkeasta

stressitasosta, joka altistaa helposti mm. psyykkiselle oireilulle. 

Esimerkkitapaus  on  keski-ikäisestä  naisesta,  joka  sai  6  laudaturia  koulusta  ja  muisteli

opiskelun sujuneen kyllä hyvin, vaikka ymmärrettävästi töitä sai tehdä paljon laudaturien
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eteen. Hän pääsi sitten vaativalle koulutustasolle yliopistoon, mutta siellä alkoivatkin sitten

vaikeudet.  Kun asiat  monimutkaistuivat  ja vaikenivat,  ei  hän pystynyt  enää selviämään

niistä. Opiskelu jäikin kesken gradun tekemiseen, johon hänellä ei  yksinkertaisesti  ollut

enää voimavaroja. Työelämässä hän sijoittui selvästi alle opiskelujaan vastaavan tason.

Työssä asiat,  joihin liittyi  paljon muistamista, olivat vaikeita. Uusien asioiden oppiminen

jatkuvilla kursseilla oli jo ennakkoon pelottavaa ja erittäin stressaavaa. Kukaan ei voinut

ymmärtää tätä, miksi 6 ällän ylioppilas ja ei opi uusia asioita? Hän näki TV-ohjelman, jossa

puhuttiin  samantapaisista  aikuisten  oppimisongelmista  ja  otti  yhteyttä  meihin.

Neurofysiologisessa  tutkimuksessa  havaittiin  hänellä  mm.  heikko  kuulonerottelukyky,

tasapainoaistin lievää vajaatoimintaa ja lukuisia lieviä primitiivirefleksijäänteitä. Terapialla

tilanne korjaantui ja hän kokee elämänsä muuttuneen nyt merkittävästi. Hän on aloittanut

opiskelut  uudelleen  ja  esim.  jatkokoulutustilaisuudet  työpaikalla  ovat  entisen

pelonsekaisen tunteen sijasta nyt mielenkiintoisia ja haasteellisia. Itse asiassa hän opettaa

nyt muille työtovereilleen kurssin jälkeen kuinka uusia koneita ja laitteita oikein käytetään.

Muutos on ilmeinen ja positiivinen. 

Toinen  esimerkki  on  niin  ikään  keski-ikäisestä  naisesta,  joka  työskentelee  korkeassa

asemassa  julkishallinnossa.  Hän  kertoi  ennen  kuntoutusta  tarvinneensa  vaikeiden

työasioiden  hoitamiseen  3-4  apupaperia  avukseen,  joille  hän  hahmotteli  ratkaistavat

ongelmat.  Kuntoutuksen  jälkeen  hän  kertoi  pyörittävänsä  asiat  nyt  pääsään,  ja

apupapereita ei enää tarvita, ja ongelmien ratkaisut löytyvät nyt kuin itsestään! Lisäksi hän

kertoi,  että  hän  oli  kärsinyt  vuosikymmeniä  kiusallisesta  sosiaalisesta  rajoituksesta,

nimittäin  hän  ei  pystynyt  tanssimaan  seuratansseja.  Nyt  hän  kertoi  pystyvänsä

tanssimaan, joka selittyy ehkä kuntoutuksen aikaansaamana motoriikan parantumisena.
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Kuntoutustarina

Suur-Helsingin Sensomotorisen Keskuksen klinikalla on käynyt yli 1200 perhettä vuosien

varrella, ja jokainen pystyisi halutessaan kirjoittamaan oman kuntoutustarinansa. 

Seuraavassa yksi kuntoutustarina: 

Pidimme lastamme nokkelana ja muutoin hiljaisena, ujohkona kouluikään asti.

Muistan  vielä  sen  pelokkaan  5,5-vuotiaan  tytön,  joka  hysteerisenä  huusi  kyläpaikassa

haluavansa  pois,  vaikka  samassa  paikassa  oli  käyty  monta  kertaa  aiemminkin  ilman

vastaavaa kohtausta.

Ala-asteen  opettaja  totesi  tytöllä  olevan  lievä  lukihäiriö  ja  kertoi  huomioivansa  seikan

kokeiden arvostelussa. Tukiopetus oli ainoa oppimisen edistämiskeino pienessä Liuksialan

koulussa Kangasalla. 

Koulunkäynti  oli  vaikeaa,  lapsen  mieli  lukkiutui  jännitystilaan  aina  matematiikan  ja

englannin kielen läksyjä tehdessä. Koetilanteet olivat samanlaisia.

Meidän  vanhempien  verenpaineet  ja  äänijänteet  joutuivat  koetukselle,  kun  yritimme

opettaa matematiikan aineen eri osa-alueita. Onneksi asumme omakotitalossa!

Kertotaulun oppiminen oli todella vaikeaa sekä kirjoittaminen oikein; kaappi oli aina kaapi

paperilla.  Lauseen  säännötkin  olivat  epäselvät.  Lause  näytti  seuraavalta  tytön

näkökulmasta: kisa istuu katola. koira haukuu sitä. Kokeissakin oli mahdoton saada hyvää

numeroa, koska hän luki keskitasoa hitaammin.

Opimme  hyväksymään  lapsemme  sellaisena  taiteellisena  ja  koulussa  huonosti

menestyvänä tyttönä. Miksi se nyt muuttuisi; ajattelimme. Lukihäiriö on ja pysyy; sitä ei voi

korjata.  Opettajatkin  ensimmäisen  luokan  kevätlukukaudella  antoivat  asian  ymmärtää

näin.

Katsoimme  yhtenä  iltana  dokumenttia  oppimisvaikeuksista  ja  tytär  itse  halusi  tutustua

asiaan. Miksi minulle ei koulussa ole puhuttu asiasta, hän kysyi. Tartuimme tilaisuuteen,

mutta tietoa löytyi ainoastaan netin kautta.
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Täällä  Pirkanmaalla  Tampereen  seudulla  ns.  keskitasoa  huonommalle  oppilaalle  ei

vuonna  2004  ollut  Sensomotorisesta  kuntoutuksesta  tarjolla  kouluissa  ja  neuvoloissa.

Pitää olla  jokin vakava vamma,  jotta lapsi  saa kuntoutusta.  Johtuisiko  tämä koko ajan

vähenevästä budjettimäärärahasta terveydenhoidon kohdalla?

Varasimme  ajan  Helsinkiin.  Lähempänä  ei  ollut  asiantuntijaa  sensomotoriseen

kuntoutukseen liittyen. Matka olikin jännittävä ja avartava lapselle. 

Etenkin se, että hänellä on urheilijan motoriikka yllätti.  Laiskaa silmää ja kuuloa varten

saadut  harjoitukset  tekivät  tulosta  puolessa  vuodessa  ja  taide  sekä  sanallinen  ilmaisu

parani hienosti melkein normaaliksi. Itsetunnon kasvu ja rohkeus ilmaista asioita on tullut

tytön elämään vahvasti.

Kielien opiskelu vielä hieman kangertelee, mutta vuoden kuntoutuksen jälkeen lapsemme

on hyvä jatkaa elämässään eteenpäin. 

Koulussa hän on nyt keskitasoa ja aloitti juuri kilpauinnin harrastetasolla.

(Kuntoutustarinan kirjoitti lapsen äiti)
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Tieteellisiä tutkimuksia

Oppimisen ja keskittymisen ongelmien kuntoutustutkimuksia on tehty hyvin vähän. Eräs

terapia-alan professori totesikin kerran minulle, että Suomessa toteutetaan laajamittaisesti

jopa  yhteiskunnan  rahoilla  terapioita,  joiden  todellisia  vaikutuksia  ei  ole  oikeastaan

juurikaan tutkittu. Joidenkin näiden terapioiden vaikutus on myös hyvin hitaasti etenevää,

ja  hoito  aika  venyy  helposti  jopa  vuosikausiksi,  jolloin  myös  kustannukset  kasvavat

merkittävän  suuriksi.  Jo  tämän pitäisi  herättää  tutkijoita  kriittiseen  pohdintaan  ja  tutkia

näiden terapioiden todellista vaikuttavuutta. 

Niiden  lähes  20  vuoden  aikana,  jonka  aikana  olemme  opiskelleet,  toteuttaneet  ja

opettaneet  neurofysiologisia  kuntoutusmenetelmiä  sekä  kehittäneet  päiväkoti-ikäisille  ja

koululaisille  soveltuvia  harjoituksia,  on  Suomessa  vain  muutama  ulkopuolinen  tutkija

kiinnostunut  seuraamaan  tämän  harjoittelun  tuloksia  ja  vaikuttavuutta.  Koska  alalla

tehdään hyvin vähän muutenkin harjoittelun ja terapioiden vaikuttavuustutkimuksia, ovat

nämä muutamat tutkimukset hyvin tärkeitä koko terapia-alan kehityksen kannalta.

Sensomotorisen harjoittelun osa-alueiden tutkimuksia

Euroopassa ja Suomessa sekä USA:ssa on tehty muutamia tutkimuksia sensomotorisen

harjoittelun alueilta, joita esittelen seuraavassa. 

Suomessa tehtyjä tutkimuksia:

Dysfasiapojan seurantatutkimus 1997-1998

Ensimmäinen  tutkimustapaus  Suomessa  oli  vuonna  1997-98,  jolloin  tri  Pirjo  Korpilahti

(nyk.  Turun  Yliopiston  professori)  seurasi  dysfasia-pojan  (engl.  Childhood  Aphasia)
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kuntoutusta herätevastetutkimuksin. Tutkimuskohde oli nuori poika, jonka puheentuoton ja

kommunikoinnin  ja  syrjään  vetäytymisen  ongelmaa  terapeutti  Nina  Alopaeus  hoiti.

Samaan aikaan, kun kuulonharjoittelun terapiaa toteutettiin, tämä poika oli Turun yliopiston

seurantatutkimuksissa, missä aivojen kuulonymmärtämisen kykyä ja tasoa tutkittiin mm.

modernilla  ERP-tutkimusmenetelmällä.  Siinä  tutkittava kohde katselee televisiota,  jossa

näytetään  jotakin  kiinnostavaa  filmiä.  Samaan aikaan kuulokkeista  kuuluu  kolmenlaisia

ääniä, tuttuja ja tunnistettavia sanoja, epäsanoja tai pelkkää siniääntä. Aivosähkökäyrien

muutoksista  sitten  tulkitaan  kohteen  aivojen  tahdosta  riippumaton  automaattinen

kuulonerottelu- ja prosessointikyky. Tässä tapauksessa n. 8 kuukauden harjoittelulla pojan

auditiivinen  kuulonerottelu-  ja  prosessointikyky  läheni  normaaliarvoja.  Tämä muutos  oli

ilmeinen  ja  tapahtui  kuuloharjoittelun  edetessä.   Mikään  muu  kuin  aktiivinen

kuulonharjoittelu ei selitä tätä kuntoutumista.

Yllä  ensimmäisen  herätevastetutkimuksen  tulos  (sanoja  käyttäen)  ennen  kuulon

intensiiviharjoittelun aloittamista. 

Tutkimustuloksia  verrataan  ns.  verrokkiaineistoon,  jolloin  tutkimustulosta  voidaan

analysoida.  Tässä  tapauksessa  alkutilanne  osoitti  pojan  prosessoivan  sanoista  vain

akustisia piirteitä, jolloin aivot työskentelevät erittäin paljon sanojen tunnistuksen parissa.

Kuvissa  viimeinen  aivokuva  vastaa  0,6  sekunnin  aikaikkunaa,  jolloin  sanahahmo  ei

vieläkään ole ilmeisesti selvinnyt lapsen ajatusprosessoinnissa 
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Kuulon  8  kk  kestäneen  intensiiviharjoittelun  päätyttyä  tehtiin  uusi  herätevastetutkimus

sanoja käyttäen, jonka tulokset ovat seuraavassa kuvassa:

Verrokkiaineistoon  verrattaessa  havaittiin,  että  herätevastetutkimuksissa  näkyi  sanojen

havaitsemisen normalisoituminen. ERP-tutkimuksen tulos oli varsin lähellä normaalilasten

normaalia,  tarkkaa ja  nopeaa  kuulon  hahmottamista.  Näin  ollen  voidaan  päätellä,  että

toteutettu  sensomotorisen  kuntoutuksen  auditiivinen  harjoittelu  vaikutti  sanojen

hahmottamiseen ja tunnistusprosessien automatisoitumiseen.

Lopuksi vielä äidin arvio harjoittelun tuloksista: 

Uusien  asioiden  oppiminen  oli  nyt  helpompaa,  puheen  ymmärtäminen  oli  nyt  hyvä

(aikaisemmin huono), puheen tuottaminen oli parempi, uusissa tilanteissa toimiminen oli

helpompaa, poika oli rauhoittunut ja kuulon yliherkkyys oli lieventynyt. 

Päiväkodissa  poika  ei  leikkinyt  enää  syrjään  vetäytyneenä  yksinään,  vaan  oli

kommunikoiva,  ja  usein  jopa leikin  alkuunpanija  ja  johtaja.  Muutos  oli  siis  ilmeinen,  ja

vaikutti sekä kommunikointi- että sosiaalisten taitojen kehittymiseen.
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Dysfasialuokan seurantatutkimus 2000-2001

Prof.  Pirjo  Korpilahti seurasi  vuosina  2000-2001  Espoon  Kilon  koulun  yhden

dysfasialuokan  kuntoutua  auditiivisella  ADT  (Auditory  Dicrimination  Training)

menetelmällä. 

TEHOA KUULOHAHMOTUKSEEN – NEUROKOGNITIIVISEEN TEORIAAN 

TUKEUTUVIA MENETELMIÄ

  Artikkelin kirjoittaja: prof. Pirjo Korpilahti, Oulun yliopisto

 Korpilahti,  Pirjo  Tehoa kuulohahmotukseen - neurokognitiiviseen teoriaan tukeutuvia menetelmiä. -  Kielen

kehitys ja oppimisvalmiudet - arviointi ja kuntoutus. Toim. K.Launonen; H. Heimo & T. Tykkyläinen. Puheen ja

kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja nro 34. Helsinki, 2002. s. 121-135.

Neuraalisten  rakenteiden  erikoistuminen  ei  tapahdu  ilman  funktionaalista  tukea.

Terapiatyössä keskeinen kysymys onkin, missä määrin ja millä keinoin voimme aktivoida

tai  palauttaa  normaalin  kielenomaksumisen  edellytyksiä?  Kielellisten  taitojen

vakiintumisiässä n. 4-vuotiaana, ovat maksimissaan sekä korteksin uloimman kerroksen

että  kielen  semantiikan  kannalta  keskeisten  aivoalueiden  kehitys.  Samanaikaisesti

tapahtuu  muutoksia  aivoalueiden  aineenvaihdunnassa  ja  sähköisissä  toiminnoissa.

Kehitysprosesseilla on oma aikataulunsa,  joka asettaa kuntoutuksen ajoittumiselle  tietyt

kehykset. Niinpä kielihäiriölapsen terapiassa keskeistä onkin terapian riittävän varhainen

ajoittuminen.  Lapsen kehityksessä voidaan myös havaita erityisen heikkoja  osa-alueita,

joiden normalisoitumista voimme tukea täsmäkuntoutuksen keinoin.

Kielihäiriöiset  lapset  hyötyvät  intensiivisistä  kuulohavainnointia  harjoittavista  ohjelmista.

Merzenich ym. (1996) raportoivat muutaman kuukauden tehoharjoittelun saavan aikaan

jopa yli vuotta vastaavan tasonmuutoksen äännetietoisuudessa, puheen ymmärtämisessä

ja  tuotossa.  Tutkimusraportit  ovat  myös  osoittaneet,  että  sentraalista  kuulojärjestelmää

voidaan muokata täsmäkuntoutuksen keinoin (ks. esim. Kraus ym. 1995). 

Kuntoutusesimerkki 

ADT (Auditory Discrimination  Training)  on musiikkiterapian erityinen sovellus.  Se pyrkii

muokkaamaan  lapsen  kuulohavaintoja  ja  sensorista  kuulojärjestelmää  siten,  että

havainnointi  tapahtuisi  tarkoituksenmukaisesti,  erityisesti  puheen äänielementtien  osalta

(Johansen  1989,  1994).   Musiikin  voidaan  selittää  aktivoivan  biokemiallisesti
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kuuloradaston  sentraalisia  yhteyksiä  (Taylor  1997).  ADT-harjoittelulla  pyritään  myös

vahvistamaan kuulemisen oikeakorvaisuutta (REA, right ear advantadge, ks. esim. Brown

ym.  1999),  jonka  tiedetään  liittyvän  erityisesti  kielen  ja  nopeiden  ääniärsykkeiden

havaitsemiseen. Luonteeltaan ADT on puheterapeuttiseen kuntoutukseen valmistavaa ja

sitä  täydentävää.  Harjoittelu  etenee  yksilöllisesti  suodatettujen  ja  muokattujen,

synteettiseen  musiikkiin  perustuvien  ääninauhojen  avulla  (harjoittelun  aikana  2-5

ääninauhaa/asiakas). Päivittäiset n. 10 minuutin kuuntelutuokiot jatkuvat yksilöstä riippuen

6 – 9 kuukauden jakson. Pitkä harjoitteluaika on ymmärrettävissä sitä taustaa vasten, että

kuntoutuksella  pyritään  muokkaamaan  vallitsevaa  kuulemisen  tapaa  ja  jäsentämään

tehokkaammaksi kuuloradaston toimintaa.

Korpilahden  työryhmän  kuntoutuskokeiluun  osallistui  Espoon  Kilon  erityiskoulun  ala-

asteen dysfasialuokkien oppilaita (DYS-ryhmä, N=14) ja heidän terveitä ikäverrokkejaan

(N=13).  Kielihäiriöiset  lapset  ohjautuivat  vanhempien  päätöksen  perusteella  kahteen

alaryhmään. A-ryhmä (N=8) sai normaalia koulun puitteissa tapahtuvaa erityisopetusta ja

B  (ADT-kuntoutusryhmä,  N=6)  osallistui  lisäksi  kuntoutuskokeiluun  (alustavat  raportit

Korpilahti ym. 2000; Korpilahti 2001).

Muutoksia  kuulotiedon  käsittelyssä  mitattiin  ERP-rekisteröintien  ja  erityisesti  MMN-

vasteiden avulla.  Ensimmäinen rekisteröinti  toteutettiin ennen kuntoutuksen aloittamista.

Toinen  rekisteröinti  tehtiin  kaikille  kielihäiriöisille  ja  verrokeille  n.  9  kk:n  kuluttua.

Ärsykkeenä  käytettiin  200  ms:n  mittaisia  siniääniä:  500/550  Hz  ja  2000/2200  Hz.

Ärsykkeet oli valittu siten, että ne vastasivat tutkimuksessa käytettyjen semisynteettisten

vokaalien  e/ö 1.  ja  2.  formanttia.  Em.  vokaalit  edustivat  MMN-rekisteröinnissä

yksinkertaista  verbaalista  ärsyketyyppiä  ja  tavut  ta/ka kompleksista  kielellistä

ärsyketyyppiä. Vokaali- ja tavuärsykkeet oli saatu TKK:n kylmälaboratoriosta. Poikkeavana

ärsykkeenä  em.  rekisteröinneissä  esiintyi  ärsykeparien  jälkimmäinen  jäsen,

satunnaistettuna 10%:n todennäköisyydellä.

Lasten  kielellisistä  taidoista  kerättiin  tietoa  seuraavien  testien  avulla:  Bostonin

Nimentätesti,  NEPSU-testin Kielelliset  käsitteet –osio,  Lausetesti  (kuullun lausetasoinen

ymmärtäminen) ja Sama-Eri -testi (vokaalien ja konsonanttien tavutasoinen kuuloerottelu).

Vanhemmilta  ja  opettajilta  koottiin  lisäksi  tietoja  kyselylomakkeella  liittyen  lapsen

keskittymiskykyyn,  käyttäytymisen  säätelyyn,  luki-taitoihin,  sensomotoriikkaan,

kuuloreaktioihin  ja  kielen  varhaiskehitykseen.  Kielihäiriölapsista  muodostetut  osaryhmä

eivät eronneet tilastollisesti toisistaan logopedisten testien tai kyselylomakkeilla koottujen
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kehitystietojen  osalta.  Tarkemmat  tulokset  logopedisistä  mittauksista  ja

vanhempien/opettajien antamista arvioinneista raportoidaan muussa yhteydessä.

Alkutilanteessa  todettiin  kielihäiriöisten  lasten  (N=14)  MMN-vasteiden  olevan

huomattavasti hitaampia (latenssit keskimäärin 30 ms pidemmät) kuin verrokeilla (N=13),

erityisesti  puheen  keskeisillä  taajuuksilla  (2000/2200  Hz).  Vasteet  olivat  pinta-ala  –

jakaumaltaan laakeita. Kielihäiriöisillä lapsilla MMN-vasteille oli  myös tyypillistä erilainen

hemisfäärien työnjako kuin  verrokeilla.  Terveillä  lapsilla  ärsykkeet  voitiin  asettaa niiden

aikaansaamien MMN-vasteiden aktivoitumisen perusteella seuraavaan järjestykseen: tavut

ta/ka (suurin havaintoarvo/voimakkain MMN-vaste), 2000/2200 Hz, vokaalit e/ö ja vaimein

kuuloreaktio  500/550  Hz  ääneparin  erolle.  Kielihäiriöisillä  lapsilla  poikkeavuudet  eivät

liittyneet  niinkään  kuuloaivokuoren  aktivoitumiseen,  vaan  MMN-vasteen  edellyttämän

muisti-  ja  erotteluprosessin  heikkouteen.  Dysfasia-ryhmällä  MMN-vaste  jäi  vaimeaksi,

erityisesti vokaaliärsykkeillä, jotka erosivat toisistaan 2. formantin osalta.

Kuntoutukseen osallistuneen ryhmän (Ryhmä B, ADT, N=6) neurofysiologinen reagoivuus

sarjassa  esiintyville  poikkeaville  ääniärsykkeille  oli  tutkimuksen  alussa  huomattavasti

vaimeampi kuin muilla kielihäiriöisillä (Ryhmä A, N=8) tai terveillä verrokeilla (N=13)(ks.

kuva1). Kuntoutuksen aikana sentraalinen reagoivuus parani erityisesti  500/550 Hz:n ja

vokaalien e/ö aikaansaamien MMN-vasteiden perusteella tarkasteltuna. 

Kuntoutustulosten  tilastollinen  analysointi  on  kesken,  mutta  muutamien  ADT-

kuntoutukseen  osallistuneiden  lasten  kohdalla  voitiin  todeta  huomattava  muutos

kuulotiedon käsittelyssä. Tämä näkyi sekä neurofysiologisina muutoksina ERP-reaktioissa,

että kielen oppimiseen liittyvänä aktivaationa (kuva 2). 

Kuva1.  Keskiarvoistettu  MMN-vaste  ärsyketyypeille  500/550  Hz  ja  e/ö.  (negatiivinen

aaltomuoto n. 200 ms:n viiveellä ärsykkeen alusta). 
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Rekisteröinti I tutkimuksen alussa, II n. 9 kk:n kuluttua, jolloin B-ryhmä oli käynyt läpi ADT-

kuntoutuksen. 
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 Ryhmä A (N=8; ohut yhtenäinen viiva), Ryhmä B (N=6; paksu yhtenäinen viiva), Ryhmä

Verrokit (N=13; katkoviiva).

Kuva2.ADT-kuntoutuskokeiluun osallistuneen, alkutilanteessa 9;9 -vuotiaan pojan MMN-

vaste 2000/2200 Hz:n ääniärsykkeille. Paksu viiva kuvaa tilannetta ADT-jakson jälkeen. 

MMN-vaste (latenssi n. 180 ms) oli voimistunut kaikissa analysoiduissa 

elektrodipaikoissa (F3 ja F4 frontaaliset, C3 ja C4 sentraaliset elektrodit).

OHJELMA
ADT

materiaali

aistimodaliteetti

toiminnallinen

taso

päätavoite   

kohderyhmä 

harjoittelun

kesto,toteutus

ääninauhat (musiikki)

auditiiviset ärsykkeet

kohdennettu kuuntelu

tarkkaavaisuus, kuulohavaintojen

muokkaaminen 

keskittymättömät  kieli-  ja

oppimis-häiriöiset

10 min  /X,  6  –9  kk,  ,  päivittäin

kotona

Taulukko 2.  Artikkelissa kuvatun kuntoutusmenetelmän yhteenveto  ja  käyttötapa edellä

raportoidussa tutkimuksessa. (Korpilahden artikkeli lainaus loppuu tähän)

306



Dysleksiakuntoutuksen vaikuttavuustutkimus Suomessa vuosina 2004-
2006

Prof. Korpilahden johtama tutkimus selvitti mm. seuraavia kysymyksiä: 

- Voidaanko 16-20 -vuotiaiden lukemisen vaikeuksista kärsivien nuorten kuulohavaintojen

neuraaliseen perustaan vaikuttaa intensiivisen kuuloharjoittelun avulla? 

- Miten lukiongelmaisten nuorten kuuloherätevasteet poikkeavat tyypillisesti kehittyneiden

ikäverrokkien vasteista? 

- Miten luki-taidot ja nuorten oppimisvalmiudet sekä suoriutuminen arkielämän tilanteista

muuttuvat harjoittelun aikana? 

Kaikilla  tutkimusryhmään  kuuluneilla  nuorilla  aikuisilla  oli  huomattavia  oppimis-  ja

suoriutumisvaikeuksia.

Tutkimusryhmän  B  nuoret  opiskelivat  Oulussa sijaitsevassa  Merikosken  ammatillisessa

koulutuskeskuksessa. 

Nuoret toteuttivat sekä kuulonharjoitusohjelman sekä tekivät sensomotorisia harjoituksia.

Harjoittelun suunnitteli Hannu Hätinen, Lapinlahti. 

Tuloksia:  Nuorten  opiskeluun  liittyvissä  vaikeuksissa  varsinkin  keskittymis-  ja

tarkkaavaisuusongelmat  vähenivät  harjoittelun  myötä  merkittävästi.  Muutos  tuli  esille

selvästi myös asuntolatoiminnassa. Motoristen taitojen kehittyminen paransi ammatillisissa

käytännön toiminnoissa selviytymistä. 

Kuulonharjoitusohjelman  kuntoutukselliset  vaikutukset  näkyivät  kuulokynnyskäyrän

muutoksina siten, että yliherkkyydet äänille poistuivat ja sensitiivisyys puheen keskeisille

taajuuksille lisääntyi. Vastaava muutos näkyi kuuloerottelun tehostumisena. 

Liikeharjoitusohjelman  vaikutukset  näkyivät  motoriikan  ja  kehon  koordinaation

kehittymisenä,  tasapainon  parempana  hallintana,  oman  kehon  hahmottamisen  ja

avaruudellisen hahmottamisen tarkentumisena. 
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Kuntoutuksen  kokonaisvaikutuksena  tutkimusryhmäläisten  psykososiaaliset  taidot

kehittyivät.  He  pystyvät  toimimaan  normaalimmin  vuorovaikutustilanteissa  ja  ennen

kuntoutusta esiin tullut epävarmuus ja jännittäminen sosiaalisissa tilanteissa vähenivät.

Tutkimustulokset  tukevat  aiempia  dysleksian  selitysmalleja,  joiden  mukaan  kuulotiedon

nopea  ajallinen  jäsentäminen  ja  sentraalisten  prosessien  automatisoituminen  ovat

keskeisiä tekijöitä  lukemisvaikeuksien etiologiassa.  Tutkimuksessa havaittiin,  että mikäli

kuulotiedon  keskushermostollinen  jäsentäminen  ei  ole  automatisoitunut  riittävän

täsmälliseksi,  vaikuttaa  tämä  myös  kielen  yksikköjen  prosessointiin.  Aiemmissa

tutkimuksissa ongelmien on todettu heijastuvan kuulotiedon strukturointiin (esim. tavutus ja

puheen rytmi), fonologisiin prosesseihin sekä äännetietoisuuteen ja aiheuttavat henkilölle

kehityksellisiä kielen ja lukemisen ongelmia. 

Kuntoutukseen  osallistuneiden  lukiongelmaisten  nuorten  kuuloherätevasteet  erosivat

tilastollisesti  merkittävällä  tasolla  ikäverrokkien  tuloksista.  Dyslektiseen  häiriöön  liittyi

MMN-vasteiden  hitaus,  joka  tuli  esille  erityisesti  konsonanttien  erottelutaajuudella  ja

tavuärsykkeillä.  Matalilla  äänitaajuuksilla  lukihäiriöisillä  puolestaan  korostui  MMN-

vasteiden huomattavan suuri voimakkuus ja paikantumattomuus. 

Yksilöllisen  kuulonharjoitusohjelman  avulla  voitiin  saada  aikaan  neuraalista  uudelleen

organisoitumista  kuulon  sentraalisissa  perusprosesseissa  aikuisikäisillä  kuntoutujilla.

Kuntoutuksen  siirtovaikutus  voitiin  havaita  kielellisten  ääniärsykkeiden  prosessoinnissa,

sanojen  tavuttamisessa  ja  luetun  ymmärtämisessä.  Tutkimukseen  osallistuneet  nuoret

aikuiset  hyötyivät  auditiivisesta  harjoitusohjelmasta,  vaikka  aistihavaintojen  neuraalinen

jäsentyminen aikuisiällä on hitaampaa, kuin lasten kuntoutusta toteutettaessa. 

Kuntoutustutkimuksen alustavat tulokset raportoitiin väliraportissa 31.8.2005. 

Tutkimustuloksista  pidettiin  yleisölle  suunnattu  julkistamistilaisuus  Kuopion  yliopistossa

8.12.2005.  Kuntoutustutkimuksen  tuloksia  on  raportoitu  kansainvälisessä  MMN-

kongressissa Cambridgessä keväällä  2006 (Korpilahti  ym.  2006;  Zachau  ym.  2006)  ja

niistä on valmistunut yksi  pro gradu –tutkielma (Jaukka 2006). Ylä-Savon Luki-yhdistys

ry:lle  jätettävän  loppuraportin  lisäksi  tutkimustuloksista  on  valmisteilla  kaksi  tieteellistä,

kansainvälistä julkaisua. Lisäksi lukemisprofiilien eroista valmistuu Oulun yliopistoon yksi

logopedian alan pro gradu –tutkielma. 

308



USA:ssa lukuvuonna 1997/-98 tehty the New Vison School tutkimus

Lukuvuonna  1997  /  1998  tehtiin  New  Vision  School,  Minneapolis,  USA:ssa  laaja  90

oppilasta käsittävä tutkimus kuuloharjoittelun (ADT) vaikutuksesta oppilaisiin. New Vision

School on koulupiirissään toimiva erityiskoulu. 

Tämän tutkimuksen englanninkielisessä raportissa käytetään terapiasta lyhennettä HSAT;

Hemisphere Specific Auditory Training. Koska Suomessa tätä terapiaa on kutsuttu yleensä

nimeltä ADT (Auditory Discrimination Training), käytämme tässä käännöksessä jatkossa

sitä nimitystä. 

Tutkimusaineiston määrittely

Tutkimuspopulaatiolle asetettiin kolme vaatimusta:

Tutkimusotosta  määritellessä  luokiteltiin  aluksi  14  kpl  erilaista  oppilailla  havaittavissa

olevaa käytännön ongelmaa: 

 yleensä huonolla tuulella

 tarvitsee ohjeiden toistamista

 käsittää väärin annetut ohjeet 

 ikäänsä nähden kypsymätön

 huono itsetunto

 vaikeuksia ystävyyssuhteissa

 erittäin väsynyt koulun jälkeen 

 käsittää väärin vitsit ja sanaleikit

 huono keskittymiskyky luokassa

 häiritsee luokaa kyselemällä koko ajan

 vaikeuksia noudattaa puhuttuja ohjeita

 huono muisti tai heikko muistinvarainen jaksottamiskyky

 heikko reaktiokyky

 oppimisvaikeuksia,  vaikeuksia  erityisesti  lukemisessa  tai  tavaamisessa  tai

sanallisissa matematiikan tehtävissä.
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Näistä  edellä  luetelluista  verbaaleista  määreistä  tulisi  vähintään  kaksi  sopia

tutkimukseen hyväksytylle oppilaalle.

Testiin pääsevällä oppilaalla tuli olla 

 ns. normaali kuulo (ei merkittäviä kuulon vaimentumia tai selväksi kuulovammaksi

luokiteltavia  diagnooseja),  joskin  toistuvien  korvatulehdusten  historia  oli

hyväksyttävää testatulta. 

 vasen korva tuli olla dominoiva, johtava korva.

Koulusta  löytyi  näiden  määritelmien  mukaisia  oppilaita  enemmän  kuin

tutkimukseen  voitiin  kustannussyistä  ottaa.  New  Vision  School:sta  otettiin

tutkimukseen 80 oppilasta  ja  lisäksi  10  oppilasta  toisesta  koulusta.  Määritelmät

täyttävästä populaatiosta otettiin lisäksi 6 oppilaan vertailuryhmä. Vuoden kestävän

tutkimuksen  kävi  läpi  lopulta  68  oppilasta  +  kontrolliryhmä.  Koeryhmästä

poistumisen  syyt  olivat  joko  paikkakunnalta  muuttaminen,  jatkuva  poissaolo

koulusta, pitkä sairaus tai jokin muu merkittävä syy. 

Terapiajakson  alussa tehtiin  kuulon herkkyystutkimus audiometrillä.  Seuraavaksi

kuulotutkimuksen  perusteella  tehtiin  kullekin  oppilaalle  yksilöllinen  ADT  kuuloa

harjoittava musiikkinauha, jota oppilaan tulisi kuunnella 10 min päivässä, 6 päivää

viikossa.  Välillä  tehtiin  kontrollitutkimus,  jonka  avulla  tehtiin  uusi

terapiamusiikkinauha  kuunneltavaksi.  Jokaisen  oppilaan  tuli  kuunnella

terapianauhoja vähintään yhteensä 25 tuntia.   

  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

 mihin  auditiivisen  prosessoinnin  alueeseen  kuulonmuokkaushoidolla  eniten

voidaan vaikuttaa, sekä 

 onko terapiamusiikin kuuntelupaikalla vaikutusta lopputulokseen. 

Oppilaat testattiin standarditestein ennen ja jälkeen kuulon harjoittelua sekä opettajia ja

vanhempia pyydettiin täyttämään kyselylomake, joissa tiedusteltiin verbaalisti  oppilaiden

kehityksestä. Nämä kyselylomakkeet ja aloitustestit tehtiin loka – marraskuussa 1997.

Seuraavilla  sivulla  on  esitetty  testitulokset  pylväsdiagrammimuodossa.  Vertikaalisessa

akselissa  on  testitulokset  esitetty  siten,  että  10  tai  100  pistettä  tarkoittaa  ikäryhmän
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normaalitasoa. Arvoa alle 8 tai 80 pidetään huonona tuloksena, jolloin oppilaalla on selviä

ongelmia  kyseisessä  testissä.  Arvoa  yli  10  tai  100  pidetään  ikäryhmänsä  keskiarvoa

parempana  tuloksena.  Testit  on  suunniteltu  siten,  että  niillä  voidaan  arvioida,  kuinka

oppilas prosessoi auditiivista informaatiota erilaisissa tilanteissa.  

 Ensimmäinen testisarja: SCAN- A Screening Test for Auditory Precessing Disorders 

Testi  A  (Filtered  Words). Se  kuvaa

tilannetta, jossa kuunnellaan huonolaatuista nauhuria tai videota tai heikosti artikuloivaa

puhujaa. Tämä testi paljastaa kuinka hyvin kuulija kykenee ymmärtämään epätäydellisesti

kuuluvat sanat ja lauseet, ja kuinka hän pystyy täydentämään kuulohavainnosta puuttuvat

äänteet. Tulokset diagrammissa alla:

Testin  tulos  paljastaa,  että  7  kahdeksasta  ryhmästä  oli  aloitustilanteessa  ”heikolla”

osaamisalueella.

Testin  lopputulos:  6  ryhmää  kahdeksasta  kehittyi  kokeen  aikana,  ja  ryhmä  F  kehittyi

eniten.  F-ryhmä oli  vanhempien oppilaiden ryhmä, ja on oletettavaa, että nämä lapset

olivat ikänsä perusteella juuri tähän testiin sopivassa kehitysvaiheessa. Toinen havainto

on myös niiden ryhmien merkittävä kehittyminen, jotka olivat jo testin alkuvaiheessa lähellä

ikäryhmänsä keskiarvoa ( G ja H ).
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Testi  B  (Auditory  Figure  Ground) testaa

oppilaan  kykyä  ymmärtää  auditiivista  viestiä  tilanteissa,  joissa  on  taustamelua.  Testi

simuloi luokkahuonetta, kahvilaa, ravintolaa tai juhlia, joissa on häiritsevää taustamelua.

Testitulokset alla:

 Testin B tulos: Kaikki ryhmät saivat varsin hyvän aloitusarvon. Lopullinen testitulos kuulon

harjoittelun  jälkeen  näyttää,  että  6  ryhmää  kahdeksasta  on  parantanut  merkittävästi

testituloksiaan.  Ongelma-alueella  olleet  ryhmät  pääsivät  arvoasteikolle  8  (pois

ongelmatasolta) ja kolme ryhmää nousi ikätasoistensa tasolle. 

Testi  C  (Competing  Words) testaa  oppilaan  kykyä  huomioida  ja  ymmärtää  erilaisia

auditiivisia  viestejä,  jotka  tulevat  kummaltakin  puolelta  oppilasta  samanaikaisesti.  Testi

simuloi tilannetta esim. kun katsotaan televisiota, ja joku puhuu sivulta samanaikaisesti tai

tilannetta, jossa kaksi ihmistä puhuu kuuntelijalle samanaikaisesti. Testi paljastaa oppilaan

kyvyn  käsitellä  ja  hahmottaa  eri  viestejä  samanaikaisesti  ja  sen  sekoittaako  oppilas

viestejä keskenään. Tulokset alla.

 

Testi  C:n  tulos:  Tämä oli  kaikille  testiryhmille  jo  vaikeampi  alue,  ja  G  ryhmää  lukuun

ottamatta kaikki olivat aloitustilanteessa ongelmavyöhykkeellä. Kuulon harjoittelun jälkeen

jokainen testiryhmä sai paremmat testitulokset. 6 ryhmää kahdeksasta nousi tuloksissaan

lähelle  ikätasoa ja  ryhmä F jopa  yli  ikätasonsa.  Ryhmä A kehittyi  myös  merkittävästi.
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Kehitys on huomionarvoinen, koska tälle tyhmälle juuri tämä testitilanne on jokapäiväinen

ongelma-alue.

Testien  A,  B  ja  C  yhteenveto. Nämä  testit  testasivat  oppilaiden  kykyä  havaita  ja

ymmärtää  auditiivisia  viestejä  erilaisissa  ympäristöissä  ennen  ja  jälkeen  kuulon

harjoittelua. Seuraavassa diagrammissa on esitetty näiden testien yhteenveto: 

Yhteenvetodiagrammista  havaitaan,  että

jokaisessa  ryhmässä  on  tapahtunut  kehitystä  kuulon  harjoittelun  jälkeen.  Ryhmä A on

lähestynyt  tuloksissaan  80  raja-arvoa  (tulos  74  pistettä)  ja  kaikki  muut  ryhmät  ovat

saavuttaneet ja ylittäneet 80 pisteen raja-arvon ja poistuneet ongelma-alueelta. Ryhmä G,

toisen koulun oppilaat, ylittivät jopa ikätasonsa!

Kun huomioidaan se tosiseikka, että terapianauhoja kuunneltiin keskimäärin vain yhteensä

12  tuntia  25  tunnin  sijasta,  voidaan  olettaa,  että  tulokset  vielä  paranevat,  kun

terapianauhoja  kuunnellaan  koko  haluttu  aika.  Ryhmä  G,  toinen  koulu,  kuunteli

terapianauhoja pisimpään ja tällä ryhmällä oli myös parhaat testitulokset, jotka ylittivät siis

jopa ikätasonsa. 

SCAN-Vertailuryhmän tulokset

313



Seuraavassa diagrammissa on esitetty vertailuryhmän tulokset. Vertailuryhmän 6 oppilasta

testattiin samaan aikaan muiden kanssa, mutta he eivät kuunnelleet kuulon harjoittelun

terapianauhoja. 

Vertailuryhmän  tulokset:  Diagrammista  näkyy  jonkin  verran  muutoksia,  mutta  testissä

A.F.G. (Auditory Figure Ground) oli niin paljon negatiivista kehitystä, että kokonaiskehitys

(total) pysyi muuttumattomana. 

Toinen Testisarja:

Auditiivinen havaintokyky (TAPS- Test of Auditory Perceptual Skills- Revised)

Seuraava  testisarja  kartoittaa  kuinka  hyvin

oppilaat  muistivat,  jaksottivat,  tulkitsevat,  erottelevat  ja  käsittelevät  verbaalista

informaatiota, tai miten oppilaat toimivat kuultuaan verbaalia informaatiota. 

 Ensimmäinen testi: Auditiivinen  numeromuistitesti.

 Testissä tutkitaan, kuinka pitkään jaksoittain lueteltuja numeroita oppilas muistaa. Hänen

tulee  toistaa  numerot  oikeassa  järjestyksessä.  Seuraavassa  diagrammissa  on  1.testin

tulokset.

Tuloksista nähdään, että vain kaksi ryhmää jäi alussa 80 rajan alapuolelle ja vain ryhmä A

jäi  lopputuloksissa alle  80 pistettä.  Neljä  tyhmää ei  kehittynyt  lainkaan tai  vain  vähän.

Tämä  on  selitettävissä  sillä,  että  kuulon  harjoittelu  stimuloi  enemmän  vasenta

aivopuoliskoa,  ja  yksinkertainen  numerohallinta  prosessoidaan  enemmän  oikealla

aivopuoliskolla.  On  oletettavaa,  että  testitulos  olisi  parempi,  jos  numerotestissä

yksinkertaisen  numeroiden  luettelemisen  sijasta  ratkottaisiin  vaikeampia  yhtälöitä  tai

verbaaleja laskutehtäviä. 
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Testi 2. (Auditory Number Memory-Reveised). Testissä tutkitaan, kuinka hyvin oppilaat

muistavat  numeroita,  muokkaavat  muistissaan  olevaa  tietoa  ja  luettelevat  numerot

päinvastaisessa järjestyksessä. Tulokset alla olevassa taulukossa:

Testi  2:n  tulokset:  Aloitustilanteessa  vain  kaksi

ryhmää oli alle hyväksyttävän minimitason, ja kuulon harjoittelun jälkeen vain yksi ryhmä

alitti  minimitason.  Tässä  testissä  tuloksissa  oli  enemmän  muutosta,  kuin  edellisessä

testissä.  Se selittyy  osin sillä,  että  tämä testi  vaatii  parempaa keskittymiskykyä.  Tässä

testissä  tarvitaan  myös  enemmän  ongelmanratkaisukykyä,  joka  on  vasemman

aivopuoliskon työtä. Ongelmanratkaisukyvyn parantuminen oli mainittu usein myös kotiin

lähetetyissä kyselylomakkeissa. 

Testi 3. (Auditory Sentence Memory). Tämä testi

kartoittaa oppilaan kykyä muistaa lauseita, aloittaen yksinkertaisista lauseista ja jatkuen

aina  monimutkaisemmilla  lauseilla.  Testillä  tutkitaan  myös  sanojen  jaksottamista  ja

sanojen poisjättämistä. Testin tulokset alla:

     

Testi   3.  tulokset:  Kaikilla  testiryhmillä  on  havaittavissa  selvää  tulosten  parantumista,

missä ryhmä G:llä (kuunteli myös eniten terapianauhoja, mutta ei kuitenkaan koko haluttua

25 tunnin aikaa)  jopa ylitettiin ikätason tulokset. Vain ryhmä A jäi ongelma-alueelle, mutta

myös tämän ryhmän tulokset olivat aloitustilannetta selvästi paremmat. 
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Testi   4.  (Auditory  Word Memory). Tämä testi

mittaa  oppilaan  kykyä  muistaa  sanoja  jotka  eivät  liity  toisiinsa.  Testi   4  tulokset:

Aloitustilanteessa  vain  yksi  ryhmä  (A)  oli  ongelma-alueella.  Lopputestissä  havaittiin  5

ryhmän parantaneen tuloksiaan. Koska sanat eivät olleet missään yhteydessä toisiinsa, ja

ovat  näin  vaikeampia  muistaa,  voidaan  tätä  testiä  pitää  edellistä  testiä  (lauseiden

muistaminen) vaikeampana. 

Testi  5 (Auditory Interpretation of Directions).

Tämä testi osoittaa oppilaiden kyvyn ymmärtää auditiivisia ohjeita. Tulokset alla: Testi 5

tulokset:  Aloitustilanteessa  vain A-ryhmä oli  ongelma-alueella.  Kaikilla  ryhmillä  tapahtui

kehitystä kuulon harjoittelun jälkeen. G-ryhmällä kehitys oli paras, jopa yli ikätasonsa. 

G-ryhmä kuunteli myös eniten nauhoja, ja muidenkin ryhmien voidaan olettaa parantavan

vielä tuloksiaan, kunhan he kuuntelevat lisää terapianauhoja.  

Testi    6 (  Auditory Words Discrimination). Tässä testataan oppilaan kykyä erotella

äänteitä sanoissa. Se on keskeinen kyky ääntämisen oppimisessa.  Se on myös tärkeä

ominaisuus  kuultujen  sanojen  tunnistamisprosessissa  ja  verbaalin  kommunikointikyvyn

tehostamisessa. 

Testi 6. Tulokset: Aloitustilanne oli ongelmaton kaikilla muilla paitsi ryhmä A:lla.
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Kuulon  harjoittelun  jälkeen  nähdään  kaikkien

ryhmien parantaneen tuloksiaan. Huomionarvoista on todeta A-ryhmän huikea kehitys. A-

ryhmä  ei  ollut  enää  ongelma-alueella.  Tuloksessa  nähdään  myös,  että  neljä  ryhmää

paransi tuloksiaan jopa yli ikätasoistensa keskiarvon, ja ryhmä G (kuunteli eniten nauhoja)

paransi eniten tuloksiaan. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että muutkin voivat parantaa

vielä tuloksiaan kuuntelemalla nauhojaan vähintään toivottuun 25:een tuntiin.

Testi  7 (Auditory  Processing). Tämä  testaa  oppilaan  kykyä  ajatella  ja  löytää  syy-

yhteyksiä verbaalille informaatiolle. 

Testi 7

tulokset:  Aloitusvaiheessa  kolme  ryhmää  oli  ongelma-alueella.  Lopputuloksena  yhtä

ryhmää lukuun ottamatta kaikki edistyivät tässä testissä. Vain A-ryhmä jäi vielä ongelma-

alueelle. Huomionarvoista on todeta ryhmä G:n tulos. G-ryhmällä oli aloitustilanteessa jo

ikäryhmäänsä parempi tulos, mutta kuuntelemalla terapiamusiikkia parani tämä tulos vielä

entisestään.  Ryhmä D sai  myös  erittäin  hyvän  tuloksen,  joka  osaltaan  johtunee  ADT-

ohjelmasta, mutta koska tämä ryhmä kuunteli terapiamusiikkia vain keskimäärin 10 tuntia,

saattaa tämän testin hyvä menestys johtua myös testin ohjeiden antamisesta. 

Yhteenveto  TAPS-testistä:  Näissä  testissä  tutkittiin  siis,  miten  verbaali  informaatio

vaikuttaa oppilaiden toimintaan. Testisarjan yhteistulos alla:
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TAPS-testien yhteistulos: Kaikilla oppilasryhmillä havaitaan selkeää positiivista kehitystä,

eniten niillä, jotka myös kuuntelivat eniten terapiamusiikkia. Voidaan olettaa, että muutkin

ryhmät kehittyisivät vielä kuunneltuaan enemmän terapiamusiikkia.  Ryhmä A:lla (M/MMI

students),  ryhmä  B:llä,  ryhmä  D:llä  ja  ryhmä  G:llä  (ulkopuolisia  oppilaita)  kehitys  oli

huomattavaa.   Vain ryhmä A jäi  vielä alle 80 pisteen,  mutta tämän ryhmän kehitys on

erityisen huomionarvoista, koska tälle ryhmälle ei normaalein kuntoutusmuodoin yleensä

saada helposti positiivisia tuloksia. 

Kolmas testisarja: Kielellisten valmiuksien testi  käytännön tilanteissa. (TOPL-Test

Of Pragmatic Language) 

Käytännössä  on huomattu,  että  auditiiviset  ongelmat  korreloivat  usein  mm. seuraavien

ongelmien  kanssa:  huono  itsetunto,  vaikeuksia  sosiaalisessa  käyttäytymisessä  ja

vuorovaikutuksessa,  vaikeuksia  ystävyyssuhteiden  solmimisessa  ja  ylläpidossa.  Tämä

testisarja  kartoittaa  oppilaan  kielellisiä  valmiuksia  käytännössä  erilaisissa  sosiaalisissa

tilanteissa.

Testi  tehtiin  osaksi  kyselytestinä,  johon  vastasivat  sekä  opettajat  että  oppilaiden

vanhemmat. 

Standarditestissä tutkittiin,  miten oppilaat  reagoivat  ja sanovat mm: kysyttäessä joltakin

jotakin,  tunnustaessaan  tehneensä  väärin,  vertailutilanteissa,  selitettäessä  ivallista

käytöstä. 

TOPL  testin  tulokset:  Aloitustilanteessa

kaikki  muut  paitsi  ryhmä  A olivat  ongelma-alueen  yläpuolella,  mutta  G-ryhmää  lukuun

ottamatta kaikki ryhmät olivat kuitenkin alle ikäkeskiarvonsa. Kaikilla muilla paitsi ryhmä

H:lla saatiin kuulon harjoittelulla merkittävää parannusta aikaiseksi. 
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H- ryhmän huono tulos voi  johtua ainakin osaksi  siitä,  että tämä ryhmä kuunteli  myös

vähiten  terapiamusiikkia.  Myös  A  ryhmä  nousi  pois  ongelma-alueelta.  Useat  ryhmät

nousivat ikätasoiseksi, ryhmä B jopa yli. 

Käytännössä tulos kertoo sen, että oppilailla ei ole enää samanlaisia vaikeuksia hankkia

ystäviä ja huolehtia ystävyyssuhteistaan, itsetunto on kohentunut normaaliksi, hän kestää

loukkaantumatta vertailutilanteita jne. 

Pohdintaa ja yhteenveto

Tutkimuksen  otos  oli  poikkeuksellisen  suuri.  Alun  perin  pohdittiin,  saadaanko  oppilaat

kuuntelemaan terapianauhoja halutun 25 tunnin ajan ja osallistuvatko oppilaat tosissaan

testeihin.  Suuri  otos  kuormitti  myös  vähäisiä  henkilöresursseja,  joita  tutkimuksessa  oli

mahdollista  käyttää.  Toisaalta  nyt  opittiin  paljon,  kuinka  vastaava  tutkimus  voitaisiin

järjestää vieläkin paremmin. 

Vaikka  oppilaat  eivät  kuunnelleet  toivotulla  tavalla  terapianauhoja,  ei  tutkimuksesta

1997/1998  tullut  kuitenkaan  pettymystä.  Vähäisestä  kuunteluaktiivisuudesta  huolimatta

saatiin lähes kaikissa ryhmissä merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Lisäksi huomattiin, että ne

ryhmät, jotka kuuntelivat nauhoja enemmän, saivat myös parempia tuloksia aikaiseksi. 

Kuulon  harjoittelun  tulokset  olivat  kiistatta  hyviä.  Auditiivisessa  hahmotuksessa  että

käsittelyssä  tapahtui  selvää  parantumista.  Oppilaiden  käyttäytymisessä  tapahtui  myös

positiivisia  muutoksia.  Aikaisemmin  syrjään  vetäytyvästä,  yksinäisestä  ja  ehkä  ilkeästi

käyttäytyvästä  oppilaasta  tulikin  luokkatoverien  yhteisöön  muiden  tavoin  sulautuva  ja

hyväksytty oppilas. Käyttäytymisen muutokset raportoitiin sekä kotoa että koulusta.  

Lisäksi  haluamme  kiinnittää  huomiota  ryhmä  A:n  selkeään  kehitykseen,  koska  tälle

ryhmälle  ei  normaalimetodein  ole  odotettavissa  mainittavampaa  kehitystä.  Kuten  eräs

opettaja  mainitsi,  että  normaalisti  tämä (A)  ryhmä ei  pysty  keskittymään kuuntelemaan

opettajan ohjeita, vaan kirjaimellisesti ” oppilaat hyppivät seinille”. Tammikuussa opettajat

jo  kuitenkin  huomasivat,  että  A-ryhmän  oppilaiden  keskittymiskyky  oli  parantunut

hämmästyttävästi, ja oppilaat A-ryhmässä pystyivät omaksumaan uutta tietoa ja alkoivat

oppimaan lukemista ja kirjoittamista. Vanhemmat vahvistivat myös opettajien havainnon

kertoen että ”tammikuussa poikamme on alkanut itse ilman painostustamme poimimaan

kirjoja kirjahyllystä ja alkanut lukemaan sanoja kirjasta”. Tämä oli valtava kehitysaskel tälle

pojalle,  jolle  monien  vuosien  ajan  oli  yritetty  opettaa  lukemista  ja  saada  hänet
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kiinnostumaan  kirjoista.  Äiti  sanoi,  että  ennen  tammikuuta  sekä  hän,  että  poika  olivat

kummatkin  aivan  kyllästyneet  ja  turhautuneet  jatkuvaan  tuloksettomaan  lukemisen

opetteluun.   

Toinen merkittävä huomio on ryhmä G:n kehitys  (koulun  ulkopuoleinen  oppilasryhmä).

Heidän lähtötuloksensa olivat jo alkujaan hyvät, ja he kuuntelivat myös musiikkinauhoja

eniten, keskimäärin 20 tuntia (suositus oli 25 tuntia). Hyvästä lähtötilanteesta huolimatta

tällä ryhmällä saatiin useissa tärkeinä ominaisuuksina pidettävissä testeissä merkittävää

tulostason nousua,  usein jopa yli  ikäkeskiarvon.  Tästä voidaan vetää johtopäätös,  että

myös ikätasollaan olevat oppilaat hyötyvät auditiivisesta kuntoutuksesta, mikäli oppilaalla

on havaittavissa auditiivisia ongelmia.

Myös  G-ryhmän  vanhemmat  huomasivat  positiivisia  muutoksia  lastensa  käytöksessä.

Oppilaat tekivät kotitehtävänsä itsenäisemmin, myös muita lapsen vastuulla olevia asioita

ja  tehtäviä  lapsi  ryhtyi  tekemään itsenäisemmin  ilman  aikaisemmin  helposti  konfliktiksi

kehittyvää  jatkuvaa  patistelua  ja  komentamista.  Lapsesta  kehittyi  aikaisempaa

itsenäisempi ja vastuuntuntoisempi.

Eräs  äiti  kertoi  tyttärensä  olevan  nyt  aivan  erilainen  kuin  aikaisemmin.   Hän  teki  nyt

kotitehtävänsä  itsenäisesti  ilman  pyytämistä  ja  hän  oli  vähemmän  argumentoiva

ympäristölleen. Äiti mainitsi että ” tyttäreni on nyt aivan ilo ympäristölleen” koska hän oli

vähemmän piikikäs ja argumentoiva. Opettajakin oli ihmetellyt ja kysynyt äidiltä, mitä tämä

oli tehnyt tyttärelleen, jotta hän voisi tehdä saman muille vastaaville luokassa.

Eräs  tapaus,  tyttö  nimeltä  Dee,  jäi  hyvin  mieleen.  Toisaalta  tämä  tapaus  on  hyvin

ryhmäänsä kuvaava,  ja  vastaavia  tapauksia oli  monia.  Haluamme kertoa Deen tarinan

myöskin siksi, että hän oli kuunnellut terapiamusiikkia halutut 25 tuntia. Deen äiti halusi

tyttärensä  tutkimukseemme  mukaan,  koska  äiti  oli  huolissaan  Deen  huonosta

koulumenestyksestä.  Toisaalta  äiti  oli  huolissaan  tyttärensä  käyttäytymisestä

perheenjäseniään kohtaan sekä siitä, että tytöllä ei juuri ollut ystäviä.

Deellä  ei  ollut  mainittavampaa  sairaskertomusta  paitsi  toistuvat  korvatulehdukset

varhaislapsuudessa.  Äiti  kertoi,  että  Dee oli  kyllä  terävä tyttö,  mutta hänellä  oli  huono

asenne koulua kohtaan, hän ei yrittänyt tarpeeksi koulussa. 

Tavatessamme  Deen  ensimmäisen  kerran,  hän  oli  syrjään  vetäytyvä,  ja  vastasi

kysymyksiimme vain kyllä tai ei-vastauksin. Hän oli vastahakoinen koulussa ja hänellä oli
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huonot  arvosanat  melkein  jokaisessa  aineessa.  Kun  häneltä  kysyttiin,  pitääkö  hän

koulusta, hän vain kohotteli hartioitaan eikä vastannut kysymykseen. Äiti kertoi, että joka

ilta  heillä  oli  taistelu  tyttären  kanssa  jostakin,  ja  että  keskustelut  loppuivat  tavallisesti

siihen, kun Dee heitteli tavaroita ympäriinsä. Hän ei tullut toimeen sisarustensa kanssa ja

hänellä  oli  vain muutama hyvä ystävä.  Äiti  kertoi,  että hänen voimansa alkoivat  olla  jo

aivan loppu. 

Tutkittuamme Deen,  havaitsimme hänen  auditiivisen  vastaanottonsa olevan  lähes  joka

testissä alle normaalitason, ja päätimme ottaa Deen mukaan testiryhmään. Äiti suostui heti

testiryhmään pääsystä, mutta Dee vain kohotteli olkapäitään ja pyöritteli meille silmiään.

Kesti  jonkin aikaa,  kun saimme selittää Deelle  mistä oli  kyse,  että kyse ei  ollut  hänen

älykkyydestään,  vaan  hänen  auditiivisen  järjestelmänsä  epätasapainosta.  Lopulta  Dee

suostui kuuntelemaan terapiamusiikki-nauhojamme. 

Yhteensä  n.  10  terapiamusiikkitunnin  jälkeen  alkoi  tapahtua  selviä  muutoksia  Deen

käyttäytymisessä.  Hänen  äitinsä havaitsi  myös  muutokset,  mutta ei  ollut  oikein  varma,

johtuko muutokset mielenailahteluista tai normaalista kehityksestä. Viimeisen kerran kun

näimme Deen, näimme täydellisesti muuttuneen oppilaan. Hän oli ystävällinen, puhelias ja

selvästi  onnellinen.  Hän  kertoi,  että  hän  oli  kiinnostunut  monista  valitsemistaan

(koulu)kursseista ja että nämä kurssit olivat helppoja hänelle.  Hänen äitinsä kertoi,  että

hänen tyttärensä oli nyt täysin erilainen kuin aikaisemmin. Dee oli nyt ystävällinen ja hän

kantoi  itsenäisesti  vastuunsa  tehtävistään  ilman  erillistä  painostusta  tai  huomauttelua.

Hänen  kouluarvosanansa  tulivat  paremmiksi  ja  hänellä  oli  enää  harvoin  riitoja  iltaisin

vanhempiensa kanssa. Asia, mistä äiti oli erityisen iloinen, oli se, että Dee poimi nyt itse

oma-aloitteisesti  kirjoja kirjahyllystä ja luki  niistä tarinoita pikkuveljelleen.  Sekä äiti,  että

tytär näyttivät nauttivan uudesta elämäntilanteesta. 

Edellinen kuvasi vain yhden oppilaan tarinan, mutta olemme nähneet lukuisia vastaavia

tapauksia.  Tulokset  ovat  myös  vastaavia  muissa  maissa,  missä  hoidetaan  auditiivista

epätasapainoa  vastaavilla  terapioilla  (Suomessa  Kuulonmuokkaushoito  ADT,  USA:ssa

lyhenteet HSAS tai JST).
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Tutkimuksen lopputulos

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  oli  tutkia,  minkälaisia  vaikutuksia  testein  todetun

auditiivisen  epätasapainotilan  kuntoutuksella  saadaan  oppilaissa,  ja  onko

terapiamusiikinkuuntelupaikalla  (koulu  /  koti)  merkitystä  lopputulokseen.  Tutkimuksen

tuloksena voimme todeta, että 

On mahdollista tutkia ja hoitaa suuri joukko oppilaita yhden lukuvuoden aikana.

Paikka missä terapiamusiikkia  kuunnellaan  (koulu  tai  koti)  ei  ole  niin  tärkeää kuin  se,

kuinka  ohjelma  on  toteutettu  ja  kuinka  pitkään  ja  säännöllisesti  oppilaat  kuuntelevat

terapiamusiikkia.

Kuulon yksilöllisellä harjoittelulla (ADT) havaittiin olevan selkeitä ja kiistattomia positiivisia

tuloksia oppilaissa mm:

 asioiden ymmärryskyvyn kasvussa erilaisissa olosuhteissa

 auditiivisen erottelukyvyn parantumisena

 parantuneena lausemuistina

 ajattelukyvyn parantumisena ja syy-seuraussuhteiden parempana ymmärryksenä

 sosiaalisen käyttäytymisen ja sosiaalisen kielenkäytön positiivisena kehittymisenä

Lopullisena  yhteenvetona  voimme  todeta,  että  kuulon  harjoittelu  ADT  vaikuttaa

positiivisesti  useisiin  auditiivisen  prosessoinnin  osa-alueisiin,  ja  mitä  enemmän

terapianauhoja kuunneltiin, sitä parempi vaikutus oli. Lopullinen vaikutus oli oppimiskyvyn

parantuminen.
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Kyselytutkimus Englannissa Auditiivisen harjoittelun vaikutuksista
Kuvassa  alla  on  esitetty  yhteenveto  englantilaisten  puheterapeuttien  Camilla  Leslie  ja

Nicola Robinsonin kyselytutkimuksesta. Taulukkoon on koottu yhteenveto sekä opettajien

että vanhempien arvioista spesifin auditiivisen harjoittelun (ADT) vaikuttavuudesta. 

Diagrammissa  on  laskettu  yhteen  vanhempien  ja  opettajien  havainnot  koeaikana

parantuneesta suoriutumisesta kussakin osa-alueessa. 
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The Lancet: Tutkimus kehittymättömän refleksijärjestelmän kuntoutuksen 
vaikutuksesta, julkaistu: The Lancet February 12, 2000 Vol 355

Kehittymättömän  refleksijärjestelmän  kuntoutuksen  tuloksista  on  raportoitu  mm.  The

Lancet  lehdessä  The  Lancet,  February  12,  2000  Vol  355.:   helmikuussa  2000,  jossa

tutkijat M.McPhilips , P.G.Hepper ja G Mulheim esittelivät oppimishäiriöisillä koululaisilla

havaittujen primitiivirefleksien kuntoutusta todeten mm: 

"Although all  groups showed a significant improvements over time for both tests, there

was a substantially greater increase in reading scores for the children in the experimental

group than in the other groups with a significant difference between the groups after the

intervention (p<0.001)  for both tests, but not before."

”Effects of replicating primary-reflex movements on spesific reading difficulties in

children: a randomised, double-blind, controlled trial”: M. McPhillips, P. G. Hepper, G.

Mulhern 

Seuraavassa yhteenveto tutkimuksen aiheesta ja tuloksista: 

Primitiivirefleksejä  jäljittävien  liikkeiden  vaikutukset  lasten

lukivaikeuksiin, kaksoissokkotutkimus, satunnaisotanta. 

Tässä  tutkimuksessa  tutkittiin  erityisiä  primitiivirefleksisiä  liikkeitä  sisältävän  tietyn

tutkimusohjelman  vaikutuksia  pysyviksi  jääneiden  primitiivirefleksien  poistamisessa,

varsinkin ATNR-refleksin. Tutkimuksen kohteena oli ohjelman vaikutus selvästi määritellyn

lukivaikeuksista  kärsivän  lapsiryhmän  oppimistuloksiin.  Tarkoitus  oli  saada  selville,

voitaisiinko  ATNR-refleksi  poistaa  harjoittamalla  eräiden  primitiivirefleksien  ja  varsinkin

ATNR:n  stereotyyppisiä  liikkeitä.  Tarkoitus  oli  myös  selvittää,  parantuisiko  tutkittavien

lukeminen ATNR:n vaikutuksen heiketessä.
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Menetelmät:

Tutkimuksessa  käytettiin  satunnaisotantaa,  kaksoissokkotutkimusta,  jossa  oli  mukana

plaseboryhmä.  Tutkittavat  oppilaat  valittiin  tavallisista  kouluista.  Vanhemmilta  pyydettiin

kirjallinen suostumus. Queen´s University, Belfast, Psykologian laitoksen tutkimuseettinen

komitea antoi suostumuksensa tälle tutkimukselle ja sitä edeltävälle valmistavalle työlle. 

 

Tulokset

Tutkimustulosten  perusteella  koeryhmässä  Primitiivirefleksien  heikkeneminen  oli

tilastollisesti  merkitsevää,  kun  taas  kahdessa  muussa  ryhmässä  se  ei  ollut  sitä.

Tutkimuksen  kuluessa  koeryhmässä  ilmeni  ATNR-refleksin  tasossa  merkitsevää

vähenemistä,  mitä puolestaan ei  havaittu kahden muun ryhmän kohdalla.  Kaikki  kolme

ryhmää edistyi testatuissa asioissa kokeen loppuun mennessä, mutta koeryhmä eniten.

 

Tulokset  antavat  aihetta  uskoa,  että  primitiivirefleksejä  jäljittelevien  liikkeiden  toisto  on

erittäin  merkittävä  tekijä  ko.  refleksien  vaimentumisessa  (inhiboitumisessa).  Refleksin

vaimentuminen  voidaan  siis  saada  aikaan  paljon  myöhemmässä  vaiheessa,  kuin  on

yleisesti  tiedetty.  Tulokset  myös  vahvistavat  aiemmat  tulokset,  joiden  mukaan  näiden

refleksien  vaikutukset  ulottuvat  mitä  ilmeisimmän  motorisen  haitan  lisäksi  myös

kognitiiviselle alueelle.

 Tämän tutkimuksen koeryhmän saavuttamat tulokset lukemisen suhteen ovat kliinisesti

merkitsevät.  Tutkimukset  osoittavat,  että  näillä  primitiivirefleksiliikkeillä  saattaa  olla

ratkaiseva osuus varhaisiän neurologisessa kehityksessä, millä vuorostaan on vaikutuksia

myöhempään lukemisvalmiuksien kehittymiseen.

Tutkimus  osoittaa,  että  tutkittaessa  oppimisvaikeuksien  perimmäisiä  syitä,  on  erittäin

tärkeää  pyrkiä  arvioimaan  vaikeuksien  takana  mahdollisesti  piileviä  hermoston

kehitykseen liittyviä seikkoja ja erityisesti pysyviksi jääneiden primitiivirefleksien vaikutusta.

Olisi syytä kehittää käytäntöön soveltuvia tekniikoita lasten oppimiskyvyn parantamiseksi.

Tämä uusi lähestymistapa voisi  osaltaan täydentää kognitiivisia metodeja,  joiden avulla

voitaisiin vaikuttaa eräisiin oppimisen kannalta olennaisiin neurologisiin perusedellytyksiin.

 Lähde: The Lancet, Vol 355, February 12, 2000 ”Effects of replicating primary-reflex movements

on  spesific  reading  difficulties  in  children:  a  randomised,  double-blind,  controlled  trial”:  M.

McPhillips, P. G. Hepper, G. Mulhern 
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Sensomoottori® -kehitystä edistävä aistiharjoitusohjelma kouluihin ja 
päiväkoteihin, tutkimusyhteenveto Sensomotorisen harjoittelun 
vaikutuksesta

Tutkimus sensomotorisen harjoittelun, Sensomoottori® ohjelman päivittäisestä 

tekemisestä tarha- ja kouluikäisillä lapsilla:

Turun  yliopiston  erityispedagogiikan  maisteritason  opiskelija  Elisa  Toppila  teki  talvella

2008  osana  työharjoitteluaan  tutkimuksen  Sensomoottori® harjoittelua  toteuttaneille

opettajille.  Opettajat  olivat  osallistuneet  RAY:n  rahoittamaan  3-vuotiseen  syrjäytymistä

ennaltaehkäisevien  menetelmien  kehittämiseen  tähtäävään  projektiin,  missä  heille

opetettiin  toteuttamaan  uutta  Sensomoottori-  kehitystä  edistävää  sensomotorista

harjoittelua koulu- ja päiväkoti-ikäisille lapsille.

Opettajien koulutus toteutettiin vuosina 2006-2007 Espoossa, Helsingissä sekä Vantaalla.

Syksyllä/talvella  2006/2007  koulutettiin  n.  50  opettajaa  ja  avustajaa  6  koulusta  ja  9

päiväkodista,  jotka  toteuttivat  Sensomotorista  ryhmäharjoittelua  2  vuoden  ajan.  Osa

koulutusta tehtiin lapsiryhmän kanssa.

Taustaa:  Opettajat  ovat  jo  vuosia  raportoineet  levottomuuden  lisääntymisestä  ja

normaaleihin oppimistavoitteisiin pääsemisen vaikeudesta yhä useampien lasten kohdalla.

Suurentuvat  luokkakoot  ja  esim.  maahanmuuton  tuomat  uudet  haasteet  ovat  vain

pahentaa tätä tilannetta. Julkisuudessa on keskusteltu koulun mahdollisuuksista opettaa

levottomia lapsia ja jatko-opinnoista syrjäytyminen nähdään jo suurena yhteiskunnallisena

ongelmana. Terapia-alan ammattilaiset ovat kiinnittäneet samaan asiaan huomiota, ja tätä

ongelmaa  ratkaisemaan  muutamat  terapia-alan  ammattilaiset  ovat  kehittäneet

Sensomoottori® kehitystä edistävän sensomotorisen aistiharjoitusohjelma.

Menetelmästä:

Sensomoottori®  -kehitystä  edistävä  aistiharjoitusohjelma  on  kouluihin  ja  päiväkoteihin

suunniteltu harjoittelumuoto, missä kaikki ryhmän tai luokan lapset osallistuvat päivittäin

lyhyeen  harjoittelutuokioon.  Harjoitukset  perustuvat  terapia-alan  kokemukseen  ja

moderniin  neurofysiologian  tietämykseen.  Harjoitukset  ovat  fyysisiä  aistitoimintoja
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kehittäviä ja integroivia harjoitussarjoja ja niillä pyritään lapsen normaalin kehityskaavan

toteuttamiseen. Käytännössä harjoittelu tehostaa lasten tasapainoa, motoriikkaa, silmien

käyttöä  ja  visiomotoriikkaa,  käsi/silmä  koordinaatiota  sekä  korjata  mahdollisia  lieviä

kehityksellisiä ongelmia (esim. refleksijärjestelmän kehittymättömyyttä). 

Harjoittelu  tehdään  normaalin  koulupäivän  lomassa  ja  se  kestää  n.  10  –  15

minuuttia/päivä. 

Sensomoottori-harjoittelun tavoitteet: 

 parantaa koko ryhmän oppimis- ja keskittymiskykyä

 parantaa ryhmän sosiaalista vuorovaikutuskykyä

 edistää lasten etenemistä ns. normaalilla oppimispolulla

 vähentää erityisluokille siirrettävien oppilaiden määrää

 ennaltaehkäisee syrjäytymistä

 ennaltaehkäisee opettajien työuupumusta

Sensomoottori toimintamalli koostuu seuraavista elementeistä:

 n. 8 tunnin koulutus opettajille, joka sisältää myös käytännönharjoittelun

 Kullekin opettajille oman henkilökohtaisen Sensomoottori käsikirja (175 sivua)

 Mahdollisuus liittyä jatkuvaan materiaalipäivitykseen 

Sensomoottori-koulutus  soveltuu  luokanopettajille,  erityisopettajille  ja  kouluavustajille.

Teoriaosuus  soveltuu  erittäin  hyvin  myös  oppilashuollon  henkilö-kunnalle,  kuten

koulupsykologille, kouluterveydenhuollolle, kuraattorille jne.

Koulutusryhmän koko? Opettajaryhmässä oli n. 20 opettajaa / koulutustilaisuus.

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.
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Kysymykset olivat seuraavilta alueilta:

1. Sensomoottori® -koulutuksen tarpeellisuus ja koulutuksen taso?

2. sensomotorisen harjoittelun käytännönvaikutusta ja merkityksestä oppimisessa?

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

     Diagrammi 1: Harjoittelun intensiivisyys

Harjoittelun  vaikutuksia? Opettajilta  kysyttiin,  missä  kehityksen  ja  oppimisen  osa-

alueissa havaitaan eniten kehitystä. Harjoittelu tehostaa opettajien mielestä oppimiskykyä,

keskittymiskykyä,  tarkkaavaisuutta,  lukemista,  kirjoittamista  ja  sosiaalista

vuorovaikutuskykyä.
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Diagrammi  2:  Harjoittelun  vaikutuksia  Sininen  väri  =  päiväkoti-ikäiset.  Punainen  =

kouluikäiset ja keltainen näiden keskiarvo

Opettajien mielipide harjoittelun merkityksestä?

                Diagrammi 3: Harjoittelun merkitys
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Sensomotorisen harjoittelun merkitys oppimisessa?



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 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.”
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kurssin aikana sain paljon tietoa ja asiat tuotiin selkeästi esille. Pääsimme myös itse

tekemään paljon. Se herätti uteliaisuutta ja mielenkiintoa

Opettajien huomioita harjoittelun käytännönvaikutuksista:

 ”ensimmäinen,  missä  se  näkyy,  on  keskittyminen,  se,  että  ne  alkavat  keskittyä

työhön.  sitten se luokka rauhoittuu jotenkin, eli tulee tuo sosiaalinen vuorovaikutus,

sitten se alkaa näkyä käsialassa ja pikkuhiljaa virheiden määräkin vähenee. Sitten

tulee se oppimiskyky siinä sivussa” 

 ”ylivilkkaat lapset jaksavat keskittyä huomattavasti paremmin

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

tämä  käsiala  on  tällaista.  Mutta  keskittymiskyky  ja  virheetkin  vähenivät.

Konkreettisesti  se  näkyi  just  tällaisessa  kirjoittamisessa,  tämä  oli  pienryhmä  ja

heidän kirjoittamisessaan näkyi todella edistystä”

 ”erään lapsen kohdalla hienomotoriset kynätaidot muuttuivat ihan radikaalisti näiden

harjoitusten aikana. ”

 ”minun  työkaverini  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

ollut vaikutusta siihen.” 

Yhteenveto: 

Harjoittelun  vaikutukset  lapsissa  näkyivät  etenkin  oppimis-  ja  keskittymiskyvyn

parantumisena,  lisäksi  havaittiin  lukemisen,  kirjoittamisen  sekä  sosiaalisen

vuorovaikutuksen parantuneen. 
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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  tehdä  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.
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Loppusanat lopuksi

Nyt  tiedämme,  miksi  lapset  eivät  opi?  Aina  ei  ole  kyse  laiskuudesta  tai  heikosta

motivaatiosta.  Perimällä  on  merkitystä,  mutta  taustalla  on  usein  myös  varhaisen

kehityksen keskeneräisyyttä, aistien heikkoa aktivoitumista ja puutteellista yhteistyötä. Jos

oppimiselta  puuttuu  hermostolliset  edellytykset,  ei  myöhempikään  oppiminen  ja/tai

työskentely  suju  ongelmitta.  Elämäntavoillakin  on  merkitystä.  Niukka  mineraali-  ja

vitamiinipitoinen sekä rasvavoittoinen ravinto ei ainakaan helpota tilannetta. Seurauksena

voi  ilmetä  vielä  heikon  itsetunnon  aiheuttamaa lamaantumista  ja  eriasteisia  psyykkisiä

ongelmia. Yhteiskunnallisesti oppimisvaikeudet ovat merkittävä syrjäytymisen taustasyy, ja

syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnalle erittäin suuria kuluja.

Oppimisen  ongelma  ei  ole  enää  samalla  tavoin  mysteeri,  kuin  se  oli  20  vuotta

aikaisemmin,  kun  aloitimme  tämän  ”salapoliisityön”.  Nyt  tiedämme  myös  lukuisia

tehokkaiksi  havaittuja  menetelmiä  oppimisen  ja  keskittymisen  ongelmien  hoitamiseksi.

Kokemuksemme  mukaan  intensiivisellä,  päivittäin  tehdyllä  tarkasti  ongelman  ytimeen

kohdistuvalla harjoittelulla saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi.  Toivon, että tämä kirja antoi

myös sinulle uutta näkemystä tähän kysymykseen: miksi lapsi ei opi? 

Veli Laurinsalo

BBA, NDT(INPP, UK)    

Puh + 358 (0)40 7011 524

sähköposti: veli.laurinsalo@gmail.com

333

mailto:veli.laurinsalo@gmail.com


Käytettyjä käsitteitä

Kuulonerottelukyky:

Ihminen saattaa kuulla ns. normaalitasoisesti, eli kuulla paremmin kuin kuiskausääni (20

dB)  mutta  ei  kuitenkaan  erota  selvästi  kuulemaansa.  Hänellä  on  siis  heikko

kuulonerottelukyky.

Visiomotoriikka: Silmien lihasten käyttö

Visumotoriikka: käden ja silmän yhteistyön ilmaiseva termi

Primitiiviset refleksit, varhaiset heijasteet, vauvarefleksit

Vauvan liikkeitä pääasiassa ohjaavat refleksinomaiset liikkeet. Ne ovat voimakkaimmillaan

sikiöajan ja ensimmäisen elinvuoden,  ja vaimenevat normaalin kehityksen edetessä ns.

refleksien  muutosprosessin  edetessä.  Jos  eivät  vaimene,  häiritsevät  motoriikkaa,

keskittymiskykyä sekä oppimiskykyä. Oppimisvaikeuksissa ja keskittymisen vaikeuksissa

havaitaan usein lieviä primitiivirefleksijäänteitä, jotka ei selity esim. aivovaurioiden kautta.

Kehitysvammoissa  primitiivirefleksit  ovat  hyvin  voimakkaasti  läsnä  antaen  viitettä,  että

varhainen  kehitys  on  jostakin  syystä  hyvin  keskeneräinen  (aivovaurio,  hermoston

organisoituminen puutteellinen jne.). 
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