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Traumaattinen aivovamma aiheuttaa fyysisen, psyykkisen ja kognitiivisen toimintakyvyn 

ongelmia, jotka lisäävät sosiaalista ja taloudellista rasitetta yksilölle sekä yhteiskunnalle hoidon 

kustannusten ja menetetyn työvoiman muodossa. Aivovamman monimuotoinen esiintyminen 

vaatii kuntoutukselta kykyä mukautua eriasteisiin toimintakyvyn haittoihin sekä tarvittaessa 

yhdistää eri terapiamuotoja.  

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uuden tanssipohjaisen kuntoutuksen 

soveltuvuutta aivovammakuntoutujille kuntoutuksen turvallisuuden, toteutuksen ja 

osallistujien kokeman hyödyn fyysiseen, psyykkiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn kautta.  

 

Tutkimuksessa oli vaihtovuoroinen koeasetelma, jossa A-ryhmä (n=6) sai tanssipohjaista 

kuntoutusta kolme kuukautta kaksi kertaa viikossa tunnin ajan. B-ryhmä (n=4) sai kuntoutusta 

A-ryhmän jälkeen; kontrollijaksot (3kk) olivat A-ryhmällä intervention jälkeen, B-ryhmällä 

ennen interventiota. Tanssipohjaisessa kuntoutuksessa tanssinopettaja ohjaa koreografian ja 

fysioterapeutti avustaa kuntoutujaa saavuttamaan haluttu liikemalli oikeassa rytmissä. Terapian 

sisällöt olivat strukturoituja jokaisen osallistujan toimintakyky huomioiden. 

 

Kuntoutuksen hoitomyöntyvyys oli suuri. Yksi osallistuja joutui keskeyttämään tutkimuksen 

intervention aiheuttaneiden epilepsiakohtausten vuoksi. Osallistujat kokivat kuntoutuksen 

eniten hyödylliseksi fyysisen toimintakyvyn sekä kokonaishyödyn (9/10, sd 1.9) osalta. 

Kuntoutus lisäsi vartalon toimintakykyä heti intervention jälkeen, mutta ryhmien välillä ei 

tapahtunut merkitseviä muutoksia. Tanssipohjainen kuntoutus on turvallinen ja moniaistillinen 

terapiamuoto aivovammakuntoutujille tukemaan muuta kuntoutusta. Laajempaa tutkimusta 

tanssikuntoutuksen vaikuttavuudesta tarvitaan vielä.  
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ABSTRACT 

Leppelmeier, J. 2018. The Feasibility of a New Dance Rehabilitation Concept for Patients with 

Traumatic Brain Injury. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, 

Master’s thesis, 68 pp. 8 appendices. 

A traumatic brain injury (TBI) causes a variety of physical, emotional and cognitive 

impairments for the individual. It has a social impact by loss of work force and an increase in 

health care costs. The diverse symptoms and needs caused by TBI require suitable adjustments 

from rehabilitation.  

 

The purpose of this study was to assess the feasibility of a new dance rehabilitation concept for 

TBI patients by viewing the implementation and safety of the intervention. The subjective 

experiences of the participants were assessed as well. 

 

Dance rehabilitation combines dancing and neurological rehabilitation. It is formed by a dance 

teacher who teaches the choreography and a physiotherapist who assists the patient in achieving 

the right movement as well as possible. This study used a cross-over method; there was no 

separate control group as each participant acted as their own control by adding a three-month 

control period before or after the actual intervention. The participants were divided randomly 

into two groups: group A and group B. Each group had measurements at the baseline, after 

three months and after six months. The trial lasted for a total of six months for each participant. 

Group A had 60-minute dance rehabilitation lessons twice a week for the first three months and 

group B had their lessons for the last three months after group A.  

 

The overall satisfaction towards the intervention was high (9/10, sd 1.9). One participant had 

to drop out due to seizures from the intervention. Otherwise all dance sessions were completed. 

The intervention increased trunk control but no significant changes were observed between the 

two groups. Dance rehabilitation is safe and feasible for brain injury patients to support other 

rehabilitation. More research on dance rehabilitation and its efficiency is needed. 

 

Key words: traumatic brain injury, dance rehabilitation, feasibility, pilot study  
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1 JOHDANTO 

Traumaattinen aivovaurio (aivovamma) on ulkoisen voiman aiheuttama trauma aivokudokseen, 

joka aiheutuu useimmiten kaatumis- tai putoamistapaturmasta tai liikenneonnettomuudesta. 

Aivovamman diagnosointi perustuu akuuttivaiheen oireisiin, kliinisiin löydöksiin sekä pään 

tietokone- tai magneettikuvauksen löydöksiin (Käypä hoito 2017). Suomessa aivovamman saa 

vuosittain noin 15 000 – 20 000 henkilöä ja arviolta 100 000 henkilöä elää aivovamman 

pysyvän ja oireilevan jälkitilan kanssa (Käypä hoito -suositus 2008). Sen on todettu olevan 

kansanterveydellinen ongelma, jota esiintyy erityisesti nuorilla aikuisilla sekä yhä enemmän 

myös ikääntyneillä (Käypä hoito 2017; Koskinen & Turkka 2009).  

 Aivovamma aiheuttaa eriasteisia fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn 

ongelmia, jotka vaikeuttavat vammautuneen henkilön ja hänen läheistensä elämää. Lisäksi se 

aiheuttaa sosiaalista ja taloudellista rasitetta yhteiskunnalle muun muassa hoidon kustannusten 

sekä menetetyn työvoiman muodossa (Devine & Zafonte 2009; Käypä hoito -suositus 2008; 

Basford ym. 2003). Aivovamman monimuotoinen esiintyminen vaatii kuntoutukselta kykyä 

mukautua eriasteisiin toimintakyvyn haittoihin (Griesbach 2011; Flanagan ym. 2008). 

Moniammatillisen kuntoutuksen on todettu tukevan toipumista ja parantavan toimintakykyä 

keskivaikeissa ja vaikeissa aivovammoissa (Käypä Hoito 2017; Saari ym. 2017). Lisäksi 

moniaistilliset terapiamuodot, jotka aktivoivat fyysisen toimintakyvyn lisäksi muita 

toimintakyvyn osa-alueita, voivat olla tehokkaita aivovammakuntoutujille (Kullberg-

Turtiainen 2013; Devine & Zafonte 2009).  Moniaistillisessa kuntoutuksessa pyritään tukemaan 

aivojen heikompia osa-alueita samalla, kun aktivoidaan kuntoutujan yksilöllisiä vahvuusalueita 

(Kullberg-Turtiainen 2013).  

Yksi moniaistillinen kuntoutusmuoto on tanssi. Sen merkitystä neurologisessa kuntoutuksessa, 

ja erityisesti aivovammakuntoutujilla, on tutkittu vähän (Wolff ym. 2017; Kullberg-Turtiainen 

2015; Ustinova ym. 2015; Strassel ym. 2011). Tanssin avulla kuntoutuksessa pyritään 

edistämään juurikin moniaistillisuuden ja liikkeen avulla henkilön fyysistä, kognitiivista ja 
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psyykkistä toimintakykyä (Strassel ym. 2011). Se on suositeltu kuntoutusta tukeva 

terapiamuoto myös niille henkilöille, joille perinteisemmät kuntoutukset eivät sovellu 

(Koskinen ym. 2015).  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella uuden tanssikuntoutuskonseptin, jossa 

fysioterapeutti ja tanssinopettaja ovat työparina, soveltuvuutta aivovammakuntoutujille 

kuntoutujien kokeman hyödyn, kuntoutuksen toteutuksen sekä fyysisten muuttujien kautta. 

Tutkimus on osa Liikettä aivoihin -hanketta (Koskinen ym. 2015) ja sen tuloksia on tarkoitus 

hyödyntää laajemman vaikuttavuustutkimuksen suunnittelussa. 
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2 AIVOVAMMAN VAIKUTUKSET FYYSISEEN TOIMINTAKYKYYN JA 

TASAPAINOON  

Aivovamman aiheuttamat muutokset toimintakykyyn riippuvat vammautumismekanismista 

sekä vauriokohdasta. Aivovammat painottuvat yleensä suuren otsalohkon alueelle, jossa 

säädellään muun muassa käyttäytymistä, mielialaa ja toimintojen ohjausta (Hillbom & 

Winqvist 2008). Seuraukset ovat osittain samoja kuin aivoinfarktissa, joka sijoittuu tavallisesti 

verenkierron määrittämälle rajatulle alueelle. Aivoinfarktista aiheutuvat haitat ovat siten 

helpommin määriteltävissä ja ne ovat yleensä kapea-alaisemmat kuin aivovammassa (Hillbom 

& Winqvist 2008). Ilmeisimmät aivovamman vaikutukset fyysiseen toimintakykyyn ovat 

lihasjäykkyys ja -heikkous eri puolilla kehoa, ylemmän motoneuronin vauriosta aiheutuva 

spastisuus, sensorinen ja/tai motorinen pareesi sekä pikkuaivojen vauriossa ataksia (Griesbach 

2011). Nämä aiheuttavat tahdonalaisten liikkeiden ja liikkumisen häiriöitä sekä puutteita 

asennon hallinnassa, voiman säätelyssä, tasapainossa ja koordinaatiossa (Griesbach 2011; 

Koskinen & Turkka 2009), jotka osaltaan vaikuttavat kävelyyn, toiminnallisten taitojen 

suorittamiseen ja siten itsenäiseen elämään (Wolff ym. 2017; Chamelian & Feinstein 2004; 

Dault & Dugas 2002). Aivovamman aiheuttamat vaikutukset kognitioon ja käyttäytymiseen 

voivat olla hankalammin havaittavissa tai todettavissa, vaikka näiden oireet vaikuttavat 

heikentävästi elämänlaatuun ja normaaliin arkielämään osallistumiseen (Flanagan ym. 2008). 

Kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn haasteisiin kuuluvat voimakas väsyvyys, vireystilan 

lasku, tarkkaavuuden ja koordinoinnin häiriöt, emootioiden säätelyn vaikeudet, muistin 

heikkous sekä toiminnan ohjauksen ja aloittamisen vaikeudet (Kullberg-Turtiainen 2013); kun 

toimintakyvyn rajoitteet vaikuttavat yhdessä, ne heikentävät itsenäistä toimintaa entisestään.  

Tasapaino-ongelmat vaikeuttavat merkittävästi itsenäistä toimintakykyä ja töihin paluuta 

(Chamelian & Feinstein 2004). Tasapaino luokitellaan staattiseen ja dynaamiseen tasapainoon, 

joista staattinen tasapaino tarkoittaa paikallaan olevaa asennon hallintaa, ilman lisättyä 

toimintaa tai liikettä, ja dynaaminen tasapaino on toiminnallista, joka vaatii kehon eri 

järjestelmien yhteistyötä (Dault & Dugas 2002). Tasapaino vaikuttaa myös posturaalisen 

kontrollin säilymiseen asentoa vaihtaessa. Posturaalinen kontrolli tarkoittaa vartalon hallintaa, 
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useimmiten pystyasennossa, stabiliteetin ja liikkeen koordinaation tukemiseksi; se merkitsee 

kykyä hallita kehon painopistettä suhteessa tukipinta-alaan (Shumway-Cook & Woollacott 

2016, 154). Asennon hallinta on tärkeää itsenäiselle toimintakyvylle, sillä kaikki liikettä vaativa 

toiminta tarvitsee sitä (Shumway-Cook & Woollacott 2016, 158). Posturaalinen kontrolli ja 

tasapaino muodostuvat kehon sensorisen, visuaalisen ja vestibulaarijärjestelmän yhteistyöstä 

yhdessä tuki- ja liikuntaelimistön kanssa ja aivovamma heikentää tätä yhteistyötä vaikuttamalla 

johonkin edellä mainituista järjestelmistä (Wares ym. 2015; Sosnoff ym. 2011; Basford ym. 

2003; Dault & Dugas 2002). Jo lievän aivovamman saaneet ilmoittavat tasapainon ongelmista 

erityisesti olosuhteiden vaihtuessa, kuten näkö poissuljettuna tai maaston muuttuessa (Sosnoff 

ym. 2011).  

Staattista tasapainoa on tutkittu aivovammakuntoutujilla enemmän kuin dynaamista tasapainoa 

(Fino ym. 2018; Basford ym. 2003). Tasapainoa on usein mitattu pystyasennossa sekä näkö tai 

asentotunto (pehmeällä alustalla) poissuljettuna, jolloin on havaittu aivovammakuntoutujien 

luottavan enemmän näköön tasapainon säilymisessä kuin vestibulaarijärjestelmään (Basford 

ym. 2003). Aivovammakuntoutujat ja terveet koehenkilöt voidaan erottaa tasapainotesteistä 

(Wares ym. 2015; Sosnoff ym. 2011). Wares ym. (2015) havaitsivat tasapaino-ongelmien 

lisääntyvän, jos tutkittavalla oli aivovamman lisäksi traumaperäinen stressihäiriö. Tutkijat 

toteavat (Wares ym. 2015), että tasapainon monipuolisella kuntouttamisella voi olla vaikutuksia 

myös psyykkiseen toimintakykyyn. Pitkittäistutkimuksessa havaittiin, aivovammakuntoutujille 

jäi tasapainon, koordinaation ja posturaalisen kontrollin ongelmia kuntoutuksen päättyessä 

(Geurts ym. 1996). Tutkijat arvelivat sen johtuvan puutteellisesta, eikä tarpeeksi 

monipuolisesta, tasapainon ja pystyasennon harjoittamisesta kuntoutuksessa (Geurts ym. 1996). 
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3 AIVOVAMMAKUNTOUTUS  

Aivovammakuntoutuksessa käytetään hyväksi aivojen plastisuutta eli uudelleen 

muokkaantumista. Hermosolut voivat muodostaa uusia yhteyksiä tai muovata olemassa olevia 

hermosoluyhteyksiä kompensoimaan vaurion aiheuttamaa puutosta; uusien hermoverkkojen 

syntyminen edellyttää, että niitä opetetaan, harjoitetaan ja muovataan aktiivisesti (Wikström 

ym. 2008). Fyysinen harjoittelu voi olla jopa tehokkaampaa tukemaan aivojen plastisuutta kuin 

lääkeaineet (Griesbach 2011). Kuntoutuksen monipuolisuus, intensiteetti, toistojen määrä ja 

harjoitteluun käytetty aika ovat tärkeitä. Akuuttivaiheen jälkeen aivovammakuntoutus jatkuu 

vammatasosta riippuen joko sairaalassa, neurologisen kuntoutuksen asiantuntijayksikössä tai 

polikliinisesti kotoa käsin (Wikström ym. 2008). Kuntoutuksen tavoitteina ovat menetettyjen 

toimintojen palauttaminen sekä korvaavien toimintojen opettelu (Koskinen & Turkka 2009). 

Neuropsykologisella kuntoutuksella voidaan lievittää aivovammapotilaan kognitiivisia oireita, 

ja lääkinnällinen kuntoutus voi sisältää fysio-, toiminta- ja puheterapiaa (Käypä hoito 2017).  

Lääkinnällinen kuntoutus etenee perinteisesti tehtäväkeskeisesti ja yksittäisten tavoitteiden 

mukaisesti (Ustinova 2015), kuten askelharjoituksiin kävelyn kuntoutuksessa tai 

vammautuneen raajan liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoituksiin. Tehtäväkeskeisen harjoittelun on 

havaittu parantavan sairastuneen toiminnallista ennustetta (Wikström ym. 2008). Toisaalta on 

todettu myös, että kuntoutuksessa ei tueta tarpeeksi toimintakyvyn palautumista, jos terapia 

keskittyy vain yhteen toimintakyvyn alueeseen (Ustinova 2015). Se voi alentaa kuntoutujan 

motivaatiota ja jaksamista, ja siten heikentää kuntoutuksen tehoa (Koskinen ym. 2015). 

Tehtäväkeskeisyyttä ei pidä tässä yhteydessä tulkita liian yksioikoiseksi toiminnaksi, vaan 

harjoittelusta kannattaa tehdä tarpeeksi mielekästä ja kiinnostavaa. Aivoilla on plastisuuden 

kautta kyky muokata ja uudelleen organisoida rakenteitaan, mutta tämä vaatii tietoista halua 

oppia (Lehr 2004, 303). Kun tehtävä on yksilöllisesti suunniteltu ja mielenkiintoinen, 

kuntoutuja motivoituu toistamaan sitä. 
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Kuntoutuksen tutkimuksessa ei ole päästy yksimielisyyteen siitä, millä tavoin aivovammoja 

voidaan parhaiten arvioida ja kuntouttaa (Fino ym. 2018; Shumway-Cook & Woollacott 2016, 

158). Aivovamman jättämä oirekuva on hyvin yksilöllinen, ja kuntoutujien muodostama ryhmä 

heterogeeninen, jolloin se on haastava kohde vaikuttavuustutkimuksille. Lisääntynyt ymmärrys 

aivojen toiminnasta on kuitenkin siirtymässä kuntoutuksen kehittämiseen (Ustinova ym. 2015; 

Flanagan ym. 2008); mm. eläinkokeilla on selvitetty aivojen fysiologiaa (Griesbach 2011). 

Aivovammojen akuuttivaiheen hoidoista löytyy enemmän tutkimuksia kuin 

jatkokuntoutuksesta (Flanagan ym. 2008).  

Aivovamman saaneen kuntouttamista pidetään vaikeampana ja vaativampana kuin 

aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen kuntouttamista, sillä aivovammat ovat 

monimuotoisempia ja vaikeammin hallittavia (Hillbom & Winqvist 2008). Liikunnallisessa 

kuntoutuksessa voidaan osittain soveltaa samoja menetelmiä kuin aivoverenkiertohäiriön 

kuntoutuksessa (Devine & Zafonte 2009) ja sitä on tutkittukin enemmän. 

Aivoverenkiertohäiriökuntoutujiin suunnatun kirjallisuuskatsauksen perusteella kävely- ja 

tasapainoharjoittelu, yläraajan harjoitukset sekä aerobisen kunnon ja lihasvoiman 

harjoittaminen todettiin hyödyllisiksi (Sjögren ym. 2008). Eri tasapainoharjoittelun 

menetelmien vaikuttavuudesta tavanomaiseen fysioterapiaan verrattuna oli kohtalaista näyttöä, 

kun taas elektromekaanisten kävelyharjoituslaitteiden käyttö paransi kävelykykyä verrattuna 

tavanomaiseen fysioterapiaan (Sjögren ym. 2008). Ustinova ym. (2015) tarkastelivat 

fysioterapiassa perinteisesti käytetyn terapeuttisen harjoittelun vaikutuksia 

aivovammakuntoutujille. Tunnin kestävä harjoitusohjelma sisälsi 20 toiminnallista ja koko 

kehoa kuormittavaa liikettä ja se ohjattiin yksilöllisesti 4-5 viikon ajan yhteensä 20 kertaa 

(Ustinova ym. 2015); harjoitus kehitti staattista ja dynaamista tasapainoa sekä vähensi ataksiaa 

koko kehossa (n=22). Aerobinen tanssiharjoittelu kehitti koordinaatiota ja vähensi huojuntaa 

tavanomaiseen lihaskuntoharjoitteluun verrattuna kokeellisessa tutkimuksessa (n=10), jossa 

harjoittelua kesti molemmissa ryhmissä kaksi kertaa viikossa 12 viikon ajan (Dault & Dugas 

2002).   
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Kiinnostus vaihtoehtoisiin terapioihin, joita ei luokitella perinteiseen lääkinnälliseen 

kuntoutukseen, on myös lisääntynyt aivovammakuntoutuksessa (Flanagan ym. 2008), mutta 

niistä on heikosti näyttöä johtuen pienistä tutkittavien määristä sekä heikoista koeasetelmista. 

Akupunktio vähensi aivovammakuntoutujan kroonista kipua case-tutkimuksessa (Donnellan 

2006), ja tai chi -harjoitukset kehittivät tasapainoa, mielialaa ja kognitiivista toimintakykyä 

kolmessa case-tapauksessa (Shapira ym. 2001). Bédard ym. (2003) pilottitutkimuksessa 12 

viikkoa kestänyt ryhmämuotoinen mindfulness- ja meditaatioharjoittelu lisäsi 

aivovammakuntoutujien elämänlaatua merkitsevästi, vaikkakin tutkimuksen otoskoko oli hyvin 

pieni (n=10). Erilaiset taide- ja musiikkiterapiat nähdäänkin mielellään perinteistä kuntoutusta 

tukevana kuin korvaavana terapiana (Flanagan ym. 2008).     
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4 AIVOVAMMAKUNTOUTUKSEN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI 

Aivovamman erityispiirteet sekä kuntoutuksen turvallisuus niin kuntoutujille kuin kuntoutusta 

toteuttaville terapeuteille ovat soveltuvuuden arvioinnin lähtökohtia (Wolff ym. 2017). 

Turvallisuus on huomioitava muun muassa harjoittelun kuormittavuudessa, sillä 

aivovammakuntoutujan verenpaine tai syke voi kohota ennen aikojaan eikä kuntoutuja osaa 

välttämättä tunnistaa liiallisen rasituksen merkkejä kehossaan (Griesbach 2011). Aivovamman 

vuoksi aivojen kemiallinen tasapaino voi olla häiriintynyt, jolloin rasituksen aiheuttamat 

muutokset välittäjäaineissa lisäävätkin aivojen kuormittumista ja elimistön stressireaktioita 

(Griesbach 2011) sen sijaan, että harjoittelu edistäisi kuntoutumista. Toimintakyvyn 

rajoitteiden vuoksi hengitys- ja verenkiertoelimistöä tarpeeksi kuormittavaa kuntoutusta on 

haasteellista toteuttaa aivovammakuntoutujille (Devine & Zafonte 2009).  

Kunkel ym. 2017 tutkimuksessa kuntoutuksen soveltuvuutta arvioitiin osallistujien 

rekrytoinnin, interventioon sitoutumisen sekä fyysisten muuttujien kautta. Intervention 

vaikutuksia tutkittiin satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa (n=50) ja osallistujien 

kokemuksia arvioitiin laadullisin menetelmin (Kunkel ym. 2017). Wolff ym. (2017) 

tapaustutkimuksessa (n=4) aivoverenkiertohäiriöpotilaiden tanssitunneista soveltuvuutta 

arvioitiin osallistujien subjektiivisen hyödyn osalta laadullisin menetelmin 

puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Havainnot ja muutokset vaihtelivat yksilöittäin; fyysisen 

toimintakyvyn vaikutukset havaittiin selkeämmin kuin mahdolliset vaikutukset psyykkiseen tai 

sosiaaliseen toimintakykyyn, joka saattoi johtua fyysiseen toimintakykyyn keskittymisestä itse 

harjoittelussa (Wolff ym. 2017). Demers & McKinley (2015) tutkimuksessa (n=16) tanssi-

intervention soveltuvuutta arvioitiin osallistujien tyytyväisyyden, tilan ja välineiden 

saatavuudella, sekä riskien arvioinnilla. Mahdollisiksi riskeiksi arvioitiin kaatuminen ja 

liiallinen väsyminen; koeasetelmana oli kuvaileva laadullinen tutkimus, jossa tehtiin myös 

tasapainotestit sekä neuropsykologiset mittaukset (Demers & McKinley 2015). 



 

9 

 

Kuntoutuksen soveltuvuuden arvioinnista tehtiin myös systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Sen 

tavoitteena oli selvittää millä tavoin eri kuntoutusmuotoja on tarkasteltu ja arvioitu 

aivovammakuntoutujille sopiviksi. Haku tehtiin 19.10.2017 ja haetut tietokannat olivat Cinahl 

(EBSCO), Scopus, Cochrane ja PubMed. Hakusanoina: feasibility AND physiotherapy OR 

“physical therapy” AND “traumatic brain injury”. Katsauksessa hylättiin artikkelit, joissa 

tutkimus oli kohdistettu lapsiin, lääkehoitoon, sähköstimulaatioon tai muuhun fysikaaliseen 

terapiaan. Laadunarviointiin päätyi viisi artikkelia (liite 1; taulukot 1 ja 2). 

 

 TAULUKKO 1. Kirjallisuuskatsaukseen päätyneiden tutkimusten perustiedot 

Artikkeli Tutkimustyyppi Potilaat  

n 

Pois-

pudonneet 

Vuotta 

vammautumisesta 

(sd) 

Miehiä 

n (%) 

Naisia 

n (%) 

Ikä  

ka (sd) 

RCT             

Hassett, L.M. 

ym. 2012 

RCT  

sekä 

A) 20 3 3.7(1.5) 14(70) 6(30) 39(17) 

B)  20 - 3.1(1.8) 13(65) 7(35) 29(11) 
 

Havaintotutkimus 53 - 3.7 (1.8) 37 (70) 16(30) 33(14) 

Blake, H. & 

Batson, M. 

2008  

RCT A) 10 - 16.4 (9.04) 9 (90) 1 (10) 44.5 

(10.52) 

B) 10 14.9 (13.62) 6 (60) 4 (40) 46.20 

(11.3) 

Kohorttitutkimus           

Im, S.-J. ym. 

2017  

Retrospektiivinen 

kohorttitutkimus 

19  4 4.49 (5.4) 7 (36) 12(63) 53.2 (13.8) 

Tapaustutkimus             

Schmid, A.A. 

ym. 2016  

Mixed methods 

tapaustutkimus 

3 - 19.33(9.6) 1(33) 2(67) 44.33(3.2) 

Laadullinen 

tutkimus 

  
  

   

Yost, T.L. ym. 

2013 

Fenomenologinen 6 1 N/A 6(100) - 21-48 
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TAULUKKO 2. Tutkimusten interventio, tulosmuuttujat, analyysimenetelmät, johtopäätökset sekä vahvuudet ja heikkoudet. 

Artikkeli Interventio Tulosmuuttujat Analyysimenetelmät Johtopäätökset Vahvuudet/ heikkoudet 

Hassett 

ym. 2012 

Matalan intensiteetin 

kiertoharjoittelutunti 

3krt/vko, jonka aikana 

sykemittarin käyttö.  

Tavoitteena oli arvioida 

sykkeen omaseurannan 

soveltuvuutta 

harjoittelutehon 

ylläpitämiseksi.  

 Aika sykealueella (≥50 % 

maksimi-sykkeestä), 

kalorinkulutus, 

keskiarvosyke, 

harjoitteluaika, harjoittelun 

teho (% maksimi-sykkeestä)   

Aineistosta laskettiin 

ryhmien sisäiset 

keskiarvot, keskihajonta 

ja luottamusvälit. 

Lisäksi ryhmien välisen 

eron keskiarvot, 

keskihajonta ja 

luottamusvälit.  

28 % koeryhmästä saavutti 

suositellun sykealueen harjoittelun 

aikana. 62 % saavutti riittävän 

energiankulutuksen tunnin aikana.  

Sykkeen omaseuranta lisäsi 

koeryhmässä harjoittelun tehoa. 

Tuntien välinen vaihtelevuus 

yksilöissä oli huomattava; sen 

pohdittiin johtuvan aivovammasta. 

Tulokset tukevat suositusta 

pitkäkestoisen matalan intensiteetin 

harjoittelua erityisryhmille. 

+ Mittarin käyttö oli helppoa.  

– Tutkittavien motivoinnin 

merkitystä ei seurattu. 

Interventio toteutettiin vain 

yhdessä toimipaikassa, pieni 

tutkittavien määrä. Intervention 

toteuttaja ei ollut sokkoutettu, 

koska sykemittarin ajateltiin 

olevan tarpeeksi luotettava 

mittari.  

Blake  & 

Batson  

2008  

Ohjattu Qigong -

harjoittelutunti 1krt/vko 8 

viikkoa  

Tavoitteena oli arvioida 

lisääkö Qigong -

harjoittelu itsearvioitua 

fyysistä ja psyykkistä 

toimintakykyä 

aivovammakuntoutujilla.   

 

Mieliala, itsetunto, 

liikkuvuus, koordinaatiokyky, 

fyysinen aktiivisuus, 

sosiaalinen tuki. Mittareina 

standardoidut ja validoidut 

kyselylomakkeet.  

Ensisijaisina muuttujina 

ryhmien erot lopputilanteessa. 

Toissijaisina ryhmien sisäiset 

erot alku- ja lopputilanteessa. 

Alku- ja loppu- 

mittausten mediaanit ja 

kvartiilivälit, muutosten 

mediaanit ja 

kvartiilivälit. 

Ryhmien väliset ja 

sisäiset vertailut alussa 

ja 8vkon jälkeen.  

Koeryhmässä osallistumisprosentti 

72.5 % ja kontrolliryhmässä 80 %.  

Merkitsevät erot mielialassa ja 

itsetunnossa ryhmien välillä. 

Tutkimus tukee ajatusta siitä, että 

Qigongin tyylinen harjoittelu tukee 

psyykkistä kuntoutumista 

 

+Otoskoosta laskettiin suositeltu 

tutkittavien määrä seuraavaa 

RCT-tutkimusta varten.  

– Mittareina käytetyt lomakkeet 

antavat vain subjektiivisen 

kuvan vaikutuksista. Pieni 

tutkittavien määrä.  

Pitkäaikaisia vaikutuksia ei 

mitattu.  
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Im ym. 

2017  

 

Ohjattu kävelyharjoittelu 

1.5tuntia 2krt/vko 12 

viikon ajan.  Sisältö oli 

standardoitu. Kävelyn 

vaiheet oli jaettu viiteen 

eri osaan, joita 

harjoiteltiin erikseen.  

 

Pääpaino harjoittelussa 

oli dynaamisen 

tasapainon ja 

kehonpainopisteen 

hallinnassa. 

 

Kävelyn hallinta ja 

liikekontrolli; kehon 

painopisteen muutokset ja 

kävelyn parametrit. Ataksian 

vaikutuksia fyysiseen 

toimintakykyyn arvioitiin 

omalla mittarilla. 

 

Ryhmien väliset ja 

sisäiset vertailut.   

Kävelyn parametreistä 

ilmoitettiin alku-, 

loppu- ja 

seurantamittausten 

keskiarvot ja 

keskihajonta.    

 

Tutkimus toi alustavia tuloksia 

kävelyn eri osavaiheiden 

harjoittamiseen kuntoutuksessa. 

Kuntoutus lisäsi tutkittavien kävelyn 

laatutekijöitä ja kehon hahmottamista 

kävelyn aikana. 

   

 

– Kävelynopeus heikkeni 

intervention jälkeen johtuen 

kuntoutuksen keskittymisestä 

kävelyn laatutekijöihin ja 

liikkeen hahmottamiseen.   

Kontrolliryhmän puute, 

tutkittavien heterogeenisyys 

toimintakyvyn osalta vaihteli 

paljon. 

 

Schmid 

ym. 2016 

Yksilöllinen joogatunti 

2krt/vko 8 viikon ajan.  

 

Sisältö oli standardoitu 

mutta modifioitiin 

tarpeen mukaan. 

Tasapaino, kipu, liikkuvuus, 

lihasvoima, kävelykestävyys, 

kävelyvauhti, subjektiivinen 

koettu muutos 

Alku- ja loppu 

mittausten keskiarvot 

yksilöittäin sekä 

ryhmässä, muutos % 

Osallistumisprosentti 100 %, 

osallistujat pystyivät suorittamaan 

kaikki tehtävät ja ne olivat 

turvallisia. Kaikissa tulosmuuttujissa 

havaittiin positiivista kehitystä. 

– Tarvitaan laajempi 

pilottitutkimus arvioimaan 

joogan vaikutuksia.  

Yost ym. 

2013  

Sovellettu, reflektiivinen 

Qigong -harjoitus 

yksilöllisesti ohjattuna 

4tuntia/vko 2 viikon ajan, 

sitten 20min 

ryhmäharjoitus 3krt/vko 

6 viikon ajan.  

Haastattelujen pääteemoina 

oppimisen sekä qigongin 

harjoittelun kokemukset  

Fenomenologinen 

menetelmä, aineistosta 

haettiin merkitseviä 

teemoja. 

Osallistumisprosentti 100 %, 

harjoittelu oli turvallista. Osallistujat 

kokivat merkittävän muutoksen 

mielialassa. 

+Tulosten perusteella 

jatkotutkimus suositeltavaa 

– Tuloksia voi yleistää 

ainoastaan tutkittuun 

aivovammaryhmään, 

kontrolliryhmän puute 
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Kuntoutuksen soveltuvuutta arvioitiin eri tavoin: mukana oli kaksi rct-tutkimusta, kaksi 

kohorttitutkimusta sekä yksi laadullinen tutkimus (taulukko 1). Kaikissa tutkimuksissa 

kuntoutus arvioitiin soveltuvaksi ja turvalliseksi kohderyhmälle (taulukko 2). 

Hoitomyöntyvyys ja osallistumisprosentit olivat kaikissa suuria. Laadun arvioinnissa 

artikkeleissa oli esitetty tutkimusten vaiheet ja tulokset pääpiirteittäin hyvin (liitteet 2, 3, 5); 

mikään artikkeli ei saavuttanut kiitettävää arviointia, mutta näytön aste todettiin kaikissa 

hyväksi.  

 

Neljässä tutkimuksessa soveltuvuutta arvioitiin fyysisten muuttujien ja tilastollisen analyysin 

kautta (Im ym. 2017; Schmid ym. 2015; Hassett ym. 2012; Blake & Batson 2009). Tilastollisesti 

erittäin merkitseviä tuloksia ei saavutettu pienten osallistujamäärien vuoksi. Kuntoutukset 

todettiin turvallisiksi, kun ne eivät aiheuttaneet vaaratilanteita osallistujille. Kolmessa 

tutkimuksessa (Schmid ym. 2015; Yost & Taylor 2013; Blake & Batson 2009) kuntoutus lisäsi 

tutkittavien mielialaa, itsetuntoa sekä tunnetta elämänhallinnasta ja oireiden hallinnasta. 

Kahdessa tutkimuksessa (Im ym. 2017; Hassett ym. 2012) psyykkiset tekijät eivät toimineet 

tulosmuuttujina.  

Im ym. (2017), Schmid ym. (2015) sekä Hassett ym. (2012) tutkimuksissa havaittiin myönteistä 

kehitystä tutkittavien fyysisessä toimintakyvyssä. Blake & Batson (2009) tutkimuksessa koe- 

ja kontrolliryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja fyysisessä toimintakyvyssä; Yost & Taylor 

(2013) eivät tarkastelleet fyysisiä tekijöitä. Yksilön sisäistä vaihtelua fyysisessä 

toimintakyvyssä havaittiin tilastollisesti merkitsevästi eri harjoittelukertojen välillä (Im ym. 

2017; Hassett ym. 2012). Vaikka vaihtelua oli odotettavissa, sitä havaittiin odotettua enemmän 

kuin tutkimuksissa, jotka oli toteutettu ns. terveille tutkittaville. Vaihtelun pohdittiin johtuvan 

aivovamman aiheuttamista muutoksista autonomiseen hermostoon (Hassett ym. 2012). Im ym. 

(2017) tutkimuksessa standardoidun ja spesifin kävelyharjoittelun havaittiin kohentavan 

kävelyn laadullisia tekijöitä, mutta kävelynopeus hidastuikin loppumittauksissa. Tutkijat 

pohtivat sen johtuneen kuntoutuksen keskittymisestä kävelyn vaiheittaiseen harjoitteluun ja 

laatutekijöihin. 
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5 TANSSIPOHJAINEN KUNTOUTUS 

Tanssi on monimuotoista ja vuorovaikutteista toimintaa, jossa aivot käsittelevät 

samanaikaisesti eri kehonosien hahmottamista, hallintaa sekä liikettä suhteessa toisiinsa ja 

ympärillä olevaan tilaan (Hänggi ym. 2010). Tanssia on käytetty terapeuttisena välineenä jo 

satoja vuosia, mutta tiettyä terapeuttisesti vaikuttavaa tanssia ei ole määritelty; tanssista 

muodostuu terapia, kun sitä ohjaa terapeutti (Strassel ym. 2011: Molinaro ym. 1986). Tanssin 

käyttöä kuntoutuksessa kutsutaankin vaihtelevasti tanssiterapiaksi tai tanssikuntoutukseksi 

riippuen terapian tavoitteista.  

Fyysisen toimintakyvyn ohessa tanssi voi edistää kognitiivista ja psyykkistä toimintakykyä 

(Dault & Dugas 2002: Berrol & Katz 1985). Tanssiminen vaatii lyhyt- ja pitkäkestoista muistia 

muun muassa koreografioiden hallintaan. Lisäksi musiikin kuuntelu ja rytmissä pysyminen 

vaativat oman huomionsa. Tanssissa kehollinen työskentely ja liikkeen kautta saadut 

aistimukset tukevat kokemusta ja hahmottamista kehosta, joka auttaa myös tunnetietoisuuden 

lisäämisessä sekä tunteiden säätelyn kehittymisessä (Matinheikki-Kokko ym. 2016). Tanssi on 

moniaistillista, kun se aktivoi samaan aikaan eri aistijärjestelmiä muun muassa näöstä, kuulosta 

ja tunnosta (Poza ym. 2013). Moniaistillisten ärsykkeiden on havaittu rentouttavan 

keskushermostoa EEG-mittauksissa (Teplan ym. 2006) myös aivovammakuntoutujilla (Poza 

ym. 2013).  

Strassel ym. kirjallisuuskatsauksessa (2011) tutkittiin tanssin vaikutuksia eri kohderyhmille. 

Suurin osa katsaukseen päätyneistä tutkimuksista tarkasteli tanssin vaikutuksia psyykkisiin 

sairauksiin sekä fyysiseen toimintakykyyn. Tanssiterapian todettiin olevan hyödyllinen 

terapiamuoto, mutta tutkimusten laatu oli heikkoa eikä tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia 

juuri löytynyt. Tämä johtui pienestä osallistujamäärästä sekä vaikuttavuuden haastavasta 

arvioinnista. Kuitenkin lähes kaikissa tutkimuksissa tanssin todettiin lisäävän elämänlaatua ja 

sen olevan hyvä terapiamuoto muun kuntoutuksen rinnalla (Strassel ym. 2011). Tanssin 

monimuotoisuus ja sovellettavuus ovat sen vahvuuksia terapiamuotona, mutta ne ovat haasteita 
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vaikuttavuuden arvioinnissa, kun pohditaan, mikä tanssin ominaisuuksista vaikuttaa mihinkin 

toimintakyvyn osa-alueeseen ja millä tavoin.  

Suomalaisessa tutkimuksessa ja kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin asiakkaiden kokemuksia 

tanssi-liiketerapiasta (Matinheikki-Kokko ym. 2016). Asiakkaat kokivat terapiasuhteen 

luottamuksen ja turvallisuuden tärkeiksi; niiden kautta heille muodostui tasavertainen ja 

kunnioitettu olo terapeutin kanssa. Ajoittain kehollinen terapia tuntui helpommalta kuin 

keskusteluterapia, sillä tunteiden sanoittaminen tai tunnistaminen oli vaikeaa. Liike ja 

kehontuntemus lisäsivät myös itseymmärrystä. Kirjallisuuskatsaukseen päätyneistä 

tutkimuksista suurin osa oli ryhmämuotoisia interventioita, joissa kuntoutuksen vaikutuksia 

tutkittiin erilaisilla subjektiivisilla ja objektiivisilla mittareilla toimintakyvyn eri osa-alueista. 

Katsauksessa todetaan, että tanssi- ja liiketerapialla voidaan kohentaa kuntoutusasiakkaiden 

toimintakykyä, terveyttä ja elämänlaatua, mutta vaikuttavuustutkimuksia kaivataan enemmän 

(Matinheikki-Kokko ym. 2016). 

Tanssillisia interventioita on toteutettu myös neurologisille potilasryhmille. Tutkimuksissa on 

tarkasteltu tanssin vaikutuksia toimintakyvyn eri osa-alueisiin ja interventiot on toteutettu 

yksilö-, pari- tai ryhmämuotoisina. Ryhmämuotoinen kuntoutus vaikuttaa suositulta (Kunkel 

ym. 2017; Wolff ym. 2017; Demers & McKinley 2015; Kattenstroth ym. 2013; Dault & Dugas 

2002).  Ryhmässä toimiminen lisää tanssin sosiaalisuutta ja siten myös vertaistukea. Se voi olla 

myös kustannustehokkaampaa kuin yksilöterapia. Tanssityylin ja -lajin valinnassa rajana on 

vain oma mielikuvitus; tanssityylin valintaan vaikuttaa kuntoutuksen toteuttajien tausta ja 

osaaminen sekä lajin helppous, rytmikkyys sekä mihin kuntoutuksessa halutaan painottaa. 

Yksin tanssiessa huomio kiinnittyy enemmän omaan kehoon ja sen kykyyn säilyttää mm. 

tasapaino ja kehon hallinta. Parin kanssa tanssi on sosiaalisempaa ja vuorovaikutteisuus 

korostuu (Kunkel ym. 2017; Wolff ym. 2017). Terveen parin kanssa tanssiessa tasapainon 

puutteet eivät välttämättä häiritse, kun pari voi tukea kuntoutujaa.  

Wolff ym. (2017) totesivat tanssin olevan turvallinen kuntoutusmuoto aivoverenkiertohäiriö-

potilaille, erityisesti tasapainon ja vaativan kävelyn harjoittelun tueksi. Osallistujien kokemat 
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masennuksen tunteet helpottuivat aina tanssitunneilla, mutta kotiin palatessaan masennus 

muistui mieleen; tutkimuksessa ei tehty pitkäaikaisseurantaa. Interventio sisälsi erilaisia 

tanssillisia harjoituksia kävelyn, tasapainon, painonsiirron ja kehon hahmottamisen 

edistämiseksi, ja jokaisen tunnin lopussa oli reflektointihetki, jossa keskusteltiin päättyneen 

tunnin kokemuksista (Wolff ym. 2017).  Tanssi-interventio vähensi huojuntaa pystyasennossa 

aivovammapotilailla kontrolliryhmään verrattuna (Dault & Dugas 2002). Demers & 

McKinleyn (2015) ryhmämuotoinen jazz- ja merengue -tanssi-interventio neurologisille 

kuntoutujille lisäsi varmuutta tasapainoon, se koettiin hyödylliseksi ja fyysisesti yhtä 

rasittavaksi kuin tavallinen fysioterapia; neljä osallistujaa lopetti kuntoutuksen kesken, sillä he 

eivät pitäneet tanssista. Tapaustutkimuksessa (Dault & Dugas 2002: Berrol 1990) 

tanssiterapialla havaittiin positiivisia vaikutuksia koordinaatioon, tasapainoon ja yleiseen 

liikkuvuuteen. Parkinson-potilaille suunnattu tanssi-interventio oli paritanssia, jossa parina 

toimi terve henkilö (Kunkel ym. 2017). Tanssi todettiin hyvin sovellettavaksi kuntoutujien 

toimintakyky huomioiden. Tutkimuksessa ei havaittu merkitseviä muutoksia tasapainossa tai 

kävelyssä; tutkimusryhmä pohti useamman eri tanssilajin ohjaamisen ja harjoittamisen 

vaikuttaneen fyysisen toimintakyvyn mittaustuloksiin (Kunkel ym. 2017). Keskittyminen vain 

yhteen tanssilajiin olisi voinut helpottaa keskittymistä liikkeisiin ja vartalon hallintaan 

paremmin. Kattenstroth ym. (2013) tutkivat ryhmämuotoisen tanssitunnin vaikutuksia 

ikääntyneiden kognitiiviseen, psyykkiseen ja fyysiseen toimintakykyyn. Aiempiin tutkimuksiin 

verrattuna varsin laajassa tutkimuksessa koeryhmässä (n=35) toimintakyky kehittyi kaikissa 

mittauksissa puolen vuoden intervention jälkeen, kun kontrolliryhmässä toimintakyky 

puolestaan heikkeni (n=25).   

Aivovammakuntoutujille suunnattua, vuonna 2015 kehitettyä, uutta tanssikuntoutusta varten 

perustettiin Liikettä aivoihin -hanke (Koskinen ym. 2015). Konseptin kehittäminen lähti 

positiivisista kokemuksista, kun liikkuminen ja musiikki yhdistettiin neurologisten 

kuntoutujien kanssa. Konseptia kehittäneet fysioterapeutit huomasivat tanssia aiemmin 

harrastaneiden kuntoutujien motivoitumisen ja innostumisen tanssillisista harjoituksista. Myös 

kuntoutujat, joilla ei ollut tanssitaustaa, jaksoivat keskittyä pidempikestoisiin harjoituksiin, kun 

musiikki ja rytmin käyttö olivat mukana terapiassa (Koskinen ym. 2015).  
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Tanssikuntoutuksessa tanssinopettaja ohjaa koreografian ja fysioterapeutti avustaa kuntoutujaa 

löytämään vartalon asennon oikeat linjaukset liikkeen aloittamisessa, jatkamisessa ja 

lopettamisessa (kuva 1). Tanssikuntoutus on strukturoitua, mutta sitä voi toteuttaa eri 

alkuasennoista riippuen kuntoutujan motorisista valmiuksista. Tavoitteena on saavuttaa 

mahdollisimman haluttu liikemalli oikeassa rytmissä. Kuntoutuja saa fysioterapeutin 

avustuksella ja ohjauksella kokemuksen, kuinka keho voi olla mukana toiminnassa riippumatta 

siitä, riittääkö siihen kehon oma fyysinen aktiviteetti. Tanssikuntoutuksella pyritään edistämään 

aivojen motorisia, kognitiivisia ja emotionaalisia osa-alueita (Kullberg-Turtiainen 2013) ja näin 

kuntouttamaan toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Fysioterapeutin ohjauksen tuoma sensorinen 

informaatio asennoista ja liikkeistä kehossa vaikuttavat musiikin ja tanssinopettajan antaman 

visuaalisen viestin kanssa yhdessä aivoihin (kuva 1).  

 

Tanssi-liiketerapiassa tanssi yhdistetään psykologiaan (Tanssiterapiayhdistys 2016). Tanssi-

liiketerapeutti ohjaa kuntoutujaa tanssimaan omien mahdollisuuksiensa mukaan ja 

toimintakykynsä rajoissa; tanssin tuomat kokemukset ja tunteet kehossa ja mielessä ovat 

tärkeitä (Kullberg-Turtiainen 2013). Tanssi-liiketerapiassa liike nähdään aistillisena 

kokemuksena ja ilmaisullisena keinona vahvistaa asiakkaan tietoisuutta itsestä (Matinheikki-

Kokko ym. 2016). Koska keho ja mieli nähdään toisiinsa liittyneinä, tanssi-liiketerapia voi olla 

samaan aikaan sekä havainnoivaa (esimerkiksi tunteiden tunnistamista) että terapeuttista (miten 

reagoida tunteisiin) (EADMT 2010). Tanssi-liiketerapeutti peilaa kuntoutujan liikkeitä; 

kuntoutujaa ei ohjata pysymään musiikin tahdissa eikä itsenäinen suoritus ole aina mahdollista 

heikosti toimivan tai toimimattoman kehonosan kohdalla. Tanssi-liiketerapia on 

terapiamuotona luovempaa kuin tanssikuntoutus. 

 

Tanssikuntoutuksessa fysioterapeutin on tärkeä havaita tilanteet, joissa manuaalista ohjausta 

tarvitaan enemmän tai vähemmän, jotta kuntoutujaa ei avusteta tai passivoida liikaa. 

Fysioterapeutti pyrkii toimimaan kuntoutujan apuna manuaalisesti tai ympäristöä muuttamalla; 

hän voi esimerkiksi seistä kuntoutujan takana ja tukea lantion asentoa tai avustaa yläraajojen 

liikkeissä (kuva 1). Kuntoutujan istuessa fysioterapeutti voi esimerkiksi ohjata symmetristä 

istuma-asentoa tai tukea nilkan liikettä tanssin aikana. Ohjauksen tavoitteena on helpottaa 
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kuntoutujaa havainnoimaan ja tunnistamaan kehon eri osien suhde toisiinsa asennon hallinnan 

kehittymiseksi. Lantion asennon ohjaaminen ja varmistaminen on tärkeää, jotta symmetrinen 

asento säilyy, ja tämä puolestaan helpottaa kuntoutujaa aistimaan kehon osien oikea linjaus 

(Koskinen ym. 2015).  
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KUVA 1. Tanssikuntoutuksen moniaistillinen vaikutus (Marjo Kullberg-Turtiainen & Petri 

Turtiainen 2013)   



 

26 

 

6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vuonna 2015 kehitetyn 

tanssipohjaisen kuntoutuksen soveltuvuutta vaikea-asteisen aivovamman saaneille henkilöille.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Onko tanssipohjainen kuntoutus soveltuvaa aivovammakuntoutujille?  

2. Kokivatko tutkimukseen osallistuneet kuntoutuksen hyödylliseksi? 

3. Havaittiinko tutkimukseen osallistuneiden fyysisessä toimintakyvyssä muutosta 

intervention jälkeen? 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämä tanssipohjaisen kuntoutuksen pilottitutkimus on osa laajempaa Liikettä aivoihin -

hanketta (Koskinen ym. 2015). Tutkimuksen ensisijaisina tulosmuuttujina oli intervention 

toteutus ja osallistujien kokema hyöty, joita selvitettiin kyselylomakkeella. Toissijaisina 

tulosmuuttujina olivat fyysisen toimintakyvyn testit. Fyysisen toimintakyvyn mittaukset 

toteutti fysioterapeutti, joka ei muuten ollut tekemisissä kuntoutuksen kanssa. Fyysisen 

toimintakyvyn mittareita olivat Bergin tasapainotesti, vartalon liikkuvuutta ja aktiviteettia 

istuen arvioivan vartalon toimintakykytestin modifioitu versio (Modified Trunk Impairment 

Scale, modTIS) sekä GAITRite – ohjelmalla tehty kävelyanalyysi. Yksi mittauskerta oli 

kestoltaan 90–120 minuuttia. Mittauskerrat pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman 

samanlaisina: mittausten kellonaika oli sama jokaisella osallistujalla sekä testijärjestys ja 

mittaustilat olivat samoja. Mittaajana toiminut fysioterapeutti oli sokkoutettu; hän ei tiennyt 

mihin ryhmään mitattava kuului tai missä vaiheessa interventio oli. Tutkittavia pyydettiin 

olemaan keskustelematta intervention sisällöstä tai muuhun siihen liittyvästä mittaajan kanssa. 

Intervention toteuttaneille ammattilaisille lähetettiin sähköpostitse kolme kysymystä, joissa 

kysyttiin heidän kokemuksistaan intervention toteutuksesta (liite 6). 

7.1 Tutkittavat 

Tutkimukseen rekrytoitiin 11 traumaattisen aivovamman saanutta kuntoutujaa yhteistyössä 

neurologisen kuntoutuskeskuksen kanssa. Tutkimuksen vastaava neuropsykologi haastatteli 

tutkittavat puhelimitse ja arvioi heidän soveltuvuutensa tutkimukseen.   

Sisäänottokriteereinä olivat:   

1. Diagnosoitu vaikea-asteinen traumaattinen aivovamma, josta on kulunut alle 10 vuotta 

(kroonisen aivovamman jälkitila) 

2. Ei vammaa edeltänyttä vakavaa neurologista tai psykiatrista sairautta tai 

päihdeongelmaa 
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3. Tanssikuntoutuksen mahdollistava motorinen oirekuva (molemmissa yläraajoissa 

aktiviteettia, seisoo/kävelee tuettuna tai apuvälineitä käyttäen, ei vaikeaa ataksiaa) 

4. Ikä 20–50 vuotta 

5. Asuinpaikka Uudellamaalla 

6. Kyky ymmärtää tutkimuksen tarkoitus ja pystyä itse päättämään osallistumisestaan 

tutkimukseen.  

 

Tutkittavilta pyydettiin lupa selvittää heidän sairauskertomuksestaan aivovamman laajuus 

Glasgow Coma Scale -asteikolla. Glasgow Coma Scale (GCS) on kansainvälisesti käytetty 

asteikko arvioimaan tajuttomuuden tasoa sekä aivovamman ennustetta. Arvio täytyy tehdä 

vuorokauden sisällä onnettomuushetkestä ja siihen sisältyvät arviot silmien avaamisesta puhe- 

liike- ja kipuvasteisiin asteikolla 3-15, joista 3 on erittäin vakava aivovamma ja 15 lievä 

aivovamma (Campbell 2000, 20).       

 

Tutkimuksessa käytettiin cross over -koeasetelmaa, jossa ei ole erillistä kontrolliryhmää, vaan 

koehenkilöt toimivat omina verrokkeinaan. Tämä asetelma sopii pienelle osallistujamäärälle, 

jolloin yksilöiden välinen vaihtelu ei pääse vaikuttamaan aineiston analyysiin (Maclure & 

Mittleman 2000). Tutkittavat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään: A- ja B-ryhmiin (kuvio 

1). Molemmille ryhmille toteutettiin tutkimuksen alussa toimintakyvyn mittaukset. A-ryhmä 

sai tanssipohjaista kuntoutusta kolmen kuukauden ajan kahdesti viikossa 60 minuuttia 

kerrallaan, B-ryhmä ei saanut tänä aikana ylimääräistä kuntoutusta. Kolmen kuukauden jälkeen 

tehtiin uudet toimintakyvyn mittaukset, jonka jälkeen B-ryhmä sai kuntoutusta kolmen 

kuukauden ajan ja A-ryhmä ei saanut ylimääräistä kuntoutusta. Viimeiset toimintakyvyn 

mittaukset tehtiin taas kolmen kuukauden jälkeen. Interventio kesti jokaiselle osallistujalle 

kuusi kuukautta. 
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KUVIO 1. Intervention toteutus  

 

 

Cross over -koeasetelmaan kuuluu yleisesti tauko (wash out period) interventio- ja 

kontrollijaksojen välissä. Tässä tutkimuksessa taukoa ei pidetty, sillä tutkimusryhmä ei kokenut 

sitä tarpeelliseksi tanssikuntoutuksen luonteen vuoksi. Cross over -koeasetelmaa suositellaan 

kroonisten tautien tai toimintakyvyn haitan tutkimiseen, joissa hoitomuodon tarkoituksena on 

kehittää elämänlaatua (Maclure & Mittleman 2000); tämän näkemyksen mukaan asetelma oli 

aiheellinen myös tässä tutkimuksessa. Koeasetelmaa on perinteisesti käytetty 

lääketutkimuksissa, jolloin koe- ja kontrollijaksojen välinen tauko on suunniteltu kestämään 

niin kauan, että testattu lääke ehtii poistua kehosta.    

Tutkimukseen rekrytoitiin 11 

aivovammakuntoutujaa, jotka 

jaettiin satunnaisesti ryhmiin 

B-ryhmä (n= 5)  A-ryhmä (n=6) 

Alkumittaukset 

Interventio: 

Tanssikuntoutusta 3kk 

ajan 2krt/vko 60min 

Kontrolliaika 3kk, ei 

ylimääräistä kuntoutusta 

Välimittaukset 

Kontrolliaika 3kk, ei 

ylimääräistä kuntoutusta 

Interventio: 

Tanssikuntoutusta 3kk 

ajan 2krt/vko 60min 

Loppumittaukset 
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7.2 Mittaukset 

Kyselylomake: Itse koettu hyöty. Liikettä aivoihin -työryhmän vastaava neuropsykologi laati 

osallistujien subjektiivista hyötyä arvioivan lomakkeen, joka pohjautui 

tanssikuntoutuskonseptin mukaisiin teemoihin. Teemat koskivat fyysisen, kognitiivisen ja 

psyykkisen toimintakyvyn osa-alueita sekä intervention kokonaishyötyä. Osallistujat saivat 

lomakkeen täytettäväksi heti intervention jälkeen. Itse koettua hyötyä arvioitiin asteikolla 1-10, 

joista 1 oli ei lainkaan hyötyä ja 10 erittäin hyödyllistä. 

 

Bergin tasapainotesti (Berg Balance Scale, BBS) kehitettiin alun perin ikääntyneiden 

toiminnallisen tasapainon arviointiin (Berg ym. 1989), mutta se on todettu soveltuvaksi myös 

neurologisille potilaille (Paltamaa & Peurala 2011). Testi sisältää 14 osiota, joilla testataan 

henkilön kykyä ylläpitää ja muuttaa asentoa vaikeutuvien suoritusten aikana. Kaikki osiot 

arvioitiin pisteytysohjeiden mukaisesti viisiluokkaisella asteikolla (0-4). Pisteitä vähennettiin 

ohjeen mukaan, jos vaadittu aika tai matka ei täyttynyt, jos tutkittavan suoritus vaati valvontaa 

tai jos tutkittava kosketti ulkopuolista tukea tai saa tukea testaajalta. Nolla ilmaisee matalinta 

suoritustasoa ja 4 korkeinta (Paltamaa & Peurala 2011). Testin enimmäispistemäärä on 56. Se 

on turvallinen testattavalle ja koulutetun ammattilaisen on helppo toteuttaa se.  

Vartalon toimintakykytesti (Trunk Impairment Scale, TIS) on eurooppalaisen tutkijaryhmän 

(Verheyden ym. 2004) kehittämä mittari vartalon toimintakyvyn arviointiin erityisesti avh-

potilaille. Mittari arvioi staattista ja dynaamista istumatasapainoa sekä keskivartalon liikkeiden 

koordinointia. Se on todettu toistettavaksi ja luotettavaksi mittariksi neurologisilla 

potilasryhmillä (Verheyden ym. 2004). Tässä tutkimuksessa käytettiin modifioitua versiota 

sisältäen vain vartalon dynaamisen toimintakyvyn osuuden, joka lisäsi testin luotettavuutta ja 

toistettavuutta entisestään (Gjelsvik ym. 2012).  

Modifioitu vartalon toimintakykytesti (modTIS) sisältää kuusi osiota, jotka kaikki suoritettiin 

istuen ilman selkänojan tukea ja avojaloin. Testin alkuasento oli standardoitu; reidet olivat 

kokonaan alustalla, polvet 90 asteen kulmassa ja jalat olivat lattialla lantion leveydellä. Kädet 
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lepäsivät reisillä, pää ja keskivartalo olivat keskilinjassa. Tehtävät tehtiin enintään kolme 

kertaa, jos suoritus jouduttiin toistamaan. Terapeutti ohjasi tehtävät sanallisesti testilomakkeen 

mukaan ja näytti tarvittaessa. Testin osiot arvioitiin asteikolla 0-3 tai 0-2, joista korkein luku 

on paras. Testin kokonaispistemäärä on 16 pistettä.   

GAITRite. Kävelyvauhti mitattiin GAITRite -laitteistolla (CIR Systems, Yhdysvallat). Se on 

sähköantureilla varustettu kuusi metriä pitkä matto sekä tietokoneohjelmisto kävelyanalyysiä 

varten. Laitteisto on todettu luotettavaksi neurologisten potilaiden kävelyn arvioinnissa 

(Schmitz-Hübsch ym. 2015; Ki ym. 2014). Tutkittavat pyydettiin kävelemään maton yli 

pituussuunnassa heille normaaliin, turvalliseen kävelyvauhtiin. Kävelymatka aloitettiin kolme 

metriä ennen maton alkupäätä ja kävely päättyi kolme metriä maton jälkeen. Mittaus toteutettiin 

kengät jalassa tarvittavilla kävelyn apuvälineillä. Kävely toteutettiin kaksi kertaa, joista 

ensimmäinen toimi lämmittelynä.  

7.3 Interventio 

Intervention toteutti konseptin kehittämisessä mukana ollut tanssinopettaja, joka laati 

koreografiat ja jolla ei ollut muuta terapeuttista taustaa, sekä kolme neurologiseen 

fysioterapiaan erikoistunutta fysioterapeuttia, jotka vuorottelivat osallistumistaan. Interventio 

toteutettiin neurologisen kuntoutuskeskuksen tiloissa. Tuntien sisällöt olivat strukturoituja 

jokaisen osallistujan toimintakyky huomioiden. Tunti alkoi kehon tunnistamishetkellä ja 

rauhoittumisella alkavaan tuntiin sekä musiikin rytmin ja tempon tunnistamisella. Kehon 

alkulämmittelynä toimi jokaisen kehonosan erillinen liikuttaminen ja lämmittely kiinnittäen 

samalla huomiota kehonhallintaan. Varsinaisia tanssisarjoja oli kaksi kappaletta ja niiden 

koreografiat olivat kaikille osallistujille samat. Tanssisarjat toteutettiin osallistujan omaan 

musiikkivalintaan; osallistuja oli ilmoittanut ennen kuntoutusta kolme rytmikästä kappaletta 

sekä kolme rauhallisempaa kappaletta. Koreografioihin tehtiin tarvittaessa yksilöllisiä 

muutoksia tanssinopettajan ja fysioterapeutin päätöksestä osallistujan tavoitteiden mukaisesti. 

Kuntoutus ei vaatinut erityisiä järjestelyitä tilan suhteen. Interventio toteutettiin rauhallisessa 

terapiahuoneessa, jossa oli yksi terapiapöytä, kaksi tuolia sekä kannettava cd-soitin musiikkia 
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varten. Osallistujalla oli mukavat vaatteet liikkumista varten sekä tarpeen vaatiessa 

sisäliikuntakengät; suurin osa kuntoutuksesta toteutettiin kuitenkin avojaloin.   

 

7.4 Tilastolliset analyysit 

Aineisto analysoitiin SPSS tilastolaskentaohjelman avulla. Osallistujien taustatietojen ja 

tulosmuuttujien kuvailussa käytettiin prosenttiosuuksia, tai keskiarvoja ja keskihajontaa. 

Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin khiin neliötestin ja Mann-Whitneyn U-testin avulla. 

Fyysisen toimintakyvyn testin tuloksissa ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin parittaisella t-

testillä. Muutoksista ilmoitettiin luottamusvälit. Mittausten välisen merkitsevyyden 

laskemiseksi käytettiin nonparametristä Wilcoxonin testiä pienen otoskoon vuoksi. 

Intervention vaikuttavuutta arvioitiin efektikoon kautta, joka laskettiin käyttäen Cohenin d:tä. 

Tilastollisen merkitsevyyden raja-arvoksi asetettiin p <.05.  
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8 TULOKSET 

Tutkimukseen osallistujat olivat keski-iältään 35-vuotiaita, yli puolet oli miehiä ja heidän 

vammautumisestaan oli kulunut 3-10 vuotta (taulukko 3). He eivät olleet työelämässä ja kaikki 

olivat olleet laitoskuntoutusjaksolla aivovammansa vuoksi. Yhtä lukuun ottamatta heille oli 

tehty jokin neurokirurginen operaatio vammautumiseen liittyen. Aivovamman laajuus Glasgow 

Coma Scalella oli ryhmällä keskiarvolta 3.6 (sd .8), joka viittaa erittäin vakavaan aivovammaan.  

 

Noin puolet osallistujista tarvitsi jotain liikkumisen apuvälinettä (keppi, rollaattori tai 

pyörätuoli), kahdeksalla osallistujalla oli henkilökohtainen avustaja. Bergin tasapainotestin 

keskiarvo ryhmälle oli 35/56 pistettä, joka viittaa kohtalaiseen tasapainoon ja liikkumisen 

apuvälineen käyttäminen tai avustaminen on tarpeellista.  

 

Yksi osallistuja joutui keskeyttämään tutkimuksen intervention aikana aiheutuneiden 

epilepsiakohtausten vuoksi. Tutkimuksen vastaava lääkäri totesi kuntoutuksen moniaistillisen 

kuormituksen vaikuttaneen kohtausten syntyyn. Kuntoutusta kokeiltiin myös ilman musiikkia, 

mutta kuormitus oli silti liikaa osallistujalle. Kuntoutuksen osallistumisprosentti oli muiden 

osallistujien kohdalla hyvä: kaikki tunnit toteutuivat suunnitellusti. Intervention toteuttaneiden 

ammattilaisten mukaan tunnin pituus (60min) oli sopiva; osallistujat jaksoivat terapian 

kuormittumatta liikaa ja suunniteltu sisältö ehdittiin toteuttaa. Interventio sujui turvallisesti; 

kaatumisia tai muita vaaratilanteita ei tapahtunut.  
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TAULUKKO 3. Osallistujien taustatiedot ryhmittäin 

Muuttuja 

Koko ryhmä 

(n = 11) 

A-ryhmä 

(n=6) 

B-ryhmä 

(n=5) p-arvo 

Ikä, vuotta ka (sd) 
35.6 (10.1) 36.3 (6.5) 35 (13.9) .855ᵃ 

Naisia, n (%) 4 (36 ) 3 (50) 1(20) .303ᵇ 

Aika vammautumisesta, 

vuotta ka (sd) 

7.5 (3.4) 9.2 (2.5) 5.8 (3.1) .140ᵃ 

Liikkumisen apuväline: 

Ei apuvälinettä, n (%) 

Apuväline, n (%) 

 

 

5 (45) 

6 (55) 

 

 

1 (17) 

5 (83) 

 

 

4 (80) 

1 (20) .191ᵇ 

Henkilökohtainen 

avustaja, n (%) 

 

9 (74) 

 

5 (83) 

 

4 (80) .887ᵇ 

Asumismuoto: 

Kotona itsenäisesti (%) 

Kotona avustettuna (%) 

Palvelutalossa (%) 

 

2 (16) 

6 (55) 

 

3 (19) 

 

0 

4 (66) 

 

2 (33) 

 

0 

4 (80) 

 

1 (20) 
.621ᵇ 

Onko saanut 

fysioterapiaa vamman 

vuoksi (%) 

 

11 (100) 

 

6 (100) 

 

5(100) 
- 

ᵃ Mann-Whitney U-testi (p<.05)  

ᵇ x² -neliötesti (p>.50) 
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8.1 Itse koettu hyöty -lomakkeen tulokset 

Seitsemän osallistujaa palautti lomakkeen heti intervention jälkeen, intervention keskeyttänyt 

ei täyttänyt lomaketta ja kolme jätti sen palauttamatta. Lomake täytettiin kotona ja lähetettiin 

postitse tutkimusryhmälle. Lomakkeen vastaukset löytyvät taulukosta 4. 

TAULUKKO 4. Itse koettu hyöty lomakkeen tulokset. Hyötyä arvioitiin asteikolla 1-10, joista 

1 oli ei lainkaan hyötyä ja 10 erittäin hyödyllistä. LV = luottamusväli. 

Teema (n=7) 

 Keskiarvo 

 (keskihajonta) 

LV  

95 % 

Kokonaishyöty 9.3 (1.9) 7.9; 10 

Elämänlaatu 7.4 (2.9) 5.4; 9.3 

Käsitys omasta kehosta 7.3 (3.2) 4.9; 9.1 

Hyvinvointi 7.1 (2.9) 4.9; 8.7 

Mieliala 7 (3.1) 4.7; 8.9 

Kaatumisen pelko 6.7 (3) 4.3; 8.6 

Yleinen liikkuvuus 8.7 (1.3) 7.9; 9.4 

Tasapaino 7.9 (3.1) 5.3; 9.6 

Kävely 8.3 (3.3) 5.6; 9.9 

Kehon hahmottaminen suhteessa ympäristöön 8.9 (0.9) 8.3; 9.4 

Tarkkaavuus 7 (3.1) 4.7; 8.9 

Lyhytkestoinen muisti/työmuisti 8.4 (1.4) 7.6; 9.4 

Pitkäkestoinen muisti 7.6 (1.8) 6.4; 8.7 

Toiminnanohjaus 7.7 (1.5) 6.7; 8.7 

Masentuneisuus 5.9 (3.6) 3.1; 8.1 

Ärtyneisyys 5.6 (4.4) 2.3; 8.6 

Ahdistuneisuus 5.3 (4.2) 2.3; 8.3 

Ylävartalon motoriikan heikkous 7.3 (3.3) 5; 9.1 

Alavartalon motoriikan heikkous 7.1 (3.2) 4.9; 9.1 

Käsien motoriikan heikkous 7.6 (3) 5.3; 9.1 

Jalkojen motoriikan heikkous 7.4 (3) 5.1; 9.1 

Ylävartalon jäykkyys 7.6 (3) 5.3; 9.1 

Alavartalon jäykkyys 7.3 (2.9) 5.1; 9 

Käsien jäykkyys 7.3 (3) 5; 9 
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Jalkojen jäykkyys 7.6 (3) 5.3; 9.1 

Liikkeiden yhteistoiminta 7.9 (3.2) 5.6; 9.4 

Seisoma-asento 8.9 (1) 8.3; 9.4 

Itsearvostus 8.1 (2.5) 6.3; 9.7 

Käsitys itsestä miehenä tai naisena 

 

6.7 (3) 4.3; 9 

 

 

Lomakkeen teemat voidaan jakaa fyysisen, psyykkisen ja kognitiivisen toimintakyvyn osa-

alueisiin, joiden tuloksista laaditut pylväskaaviot löytyvät liitteestä 7. Kaiken kaikkiaan 

kuntoutukselle annettiin hyviä pisteitä. Kokemukset vaihtelivat enemmän fyysisen 

toimintakyvyn ja psyykkisen toimintakyvyn välillä. Fyysisen toimintakyvyn teemojen pisteet 

vaihtelivat keskimäärin 7 pisteestä (sd 3.2) 9 pisteeseen (sd 1). Psyykkisen toimintakyvyn 

teemoista ärtyneisyys (6, sd 4.4), ahdistuneisuus (5, sd 4.2) ja masentuneisuus (6, sd 3.6) saivat 

matalia pisteitä. Psyykkisen toimintakyvyn teemat saivat yleisesti matalia pisteitä. Korkeimmat 

pisteet sai kehon hahmottaminen suhteessa ympäristöön (9, sd 0.9). Kognitiivisen 

toimintakyvyn pistemäärien keskiarvot sijoittuivat välille 7 (sd 3.1) ja 8 (sd 1.4). Ainoastaan 

tarkkaavuuden hyödyn osa koki ’ei lainkaan hyödylliseksi’, muuten osallistujat kokivat 

saaneensa kuntoutuksesta hyötyä myös muistiin ja toiminnanohjaukseen.  
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8.2 Fyysisen toimintakyvyn mittaustulokset 

Fyysisen toimintakyvyn mittaustulokset esitetään interventio- ja kontrollijaksoista taulukossa sekä laatikko-viiksikaavion muodossa kuvioissa 2, 3 

ja 4. A- ja B-ryhmien eritellyt tulokset on esitetty liitteessä 8.  

 

TAULUKKO 5. Vartalon toimintakykytestin (TIS), Bergin tasapainotestin ja kävelyvauhdin mittaustulokset interventio- ja kontrollijaksoissa 

 Interventio 

(n=10)     

Kontrollijakso 

(n=10)     

 Alku Loppu Muutos LV95% p-arvo* Alku Loppu Muutos LV95% p-arvo* 

TIS  

0-16p 

ka (sd) 

 

8.0 (3.4) 9.7 (2.9) +1.8 (1.8) 0.7 ; 2.9 0.016 8.6 (2.9) 9.0 (3.3) +0.4 (1.3) –0.3;1.2 0.336 

Berg  

0-56p 

ka (sd) 

 

34.6 (17.6) 34.5 (16.7) – 0.2 (2.6) –1.8;1.3 0.908 35.2 (17.5) 36.2 (17.1) + 1.1 (3.5) –0.9;3.1 0.324 

Kävely-

vauhti 

m/sek 

ka (sd) 

 

0.7(0.5) 0.7(0.5) 0 (0.1) –1;0.1 0.917 0.7(0.5) 0.7(0.5) 0 (0.1) –0.1;.1 0.192 

* Wilcoxonin testi p < 0.05  
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Vartalon toimintakykytestissä muutoksen efektikoko oli suuri (0.89) (95 % LV -.46; 2.24). 

Pieni kehitys havaittiin heti intervention jälkeen, jolloin vartalon toimintakyky lisääntyi +21% 

(p-arvo .016). Interventio- ja kontrollijaksojen välillä ei kuitenkaan todettu tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Molemmissa jaksoissa mittausten vaihtelut ovat suuria janojen pituuksien 

vaihdellessa, vaikka mittausten keskiarvot ja mediaanit eivät vaihtele samalla tavalla. 

 

 
KUVIO 2. Vartalon toimintakykytestin (TIS, 0-16p) tulokset intervention ja kontrollijakson 

jälkeen 95 % luottamusvälillä (n=10). Laatikko- ja viiksikaaviossa laatikon sisällä oleva viiva 

vastaa mediaania ja rasti keskiarvoa. Janojen päät merkitsevät suurimpia ja pienimpiä arvoja. 

Janojen ulkopuolella olevat pisteet ovat poikkeavia arvoja.  

 

Bergin tasapainotestissä interventio- ja kontrollijaksojen välinen efektikoko oli pieni (.42) (LV 

95%: -2.62 ; 3.46), eikä ryhmien välillä ollut merkitsevää eroa. Kuviossa 3 näkyy suhteellisen 

tasaiset vaihteluvälit mittausten välissä.   
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KUVIO 3. Bergin tasapainotestin (0-56p) tulokset intervention ja kontrollijakson jälkeen 

95 % luottamusvälillä (n=10). Laatikko- ja viiksikaaviossa laatikon sisällä oleva viiva vastaa 

mediaania ja rasti keskiarvoa. Janojen päät merkitsevät suurimpia ja pienimpiä arvoja. Janojen 

ulkopuolella olevat pisteet ovat poikkeavia arvoja. 

 

Kävelyvauhdissa on tarkastelussa yhdeksän osallistujan tulokset (kuvio 4), sillä yksi osallistuja 

kieltäytyi intervention loppumittauksesta sekä kontrollijaksojen mittauksista. Hänellä oli 

erikoisvalmisteinen rollaattori, joka oli unohtunut kotiin mittausajankohtina. Kävelyvauhdissa 

interventio- ja kontrollijaksojen välisen muutoksen efektikoko oli pieni (.36) (LV 95%: 0.28; 

0.44), eikä ryhmien välissä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Kuviossa 4 mittauksissa on 

näkyvissä lähes samanlaiset laatikko- ja viiksikaaviot.    
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KUVIO 4. Kävelyvauhdin mittaustulokset (m/sek) intervention ja kontrollijakson jälkeen 

95 % luottamusvälillä (n=9). Laatikko- ja viiksikaaviossa laatikon sisällä oleva viiva vastaa 

mediaania ja rasti keskiarvoa. Janojen päät merkitsevät suurimpia ja pienimpiä arvoja. Janojen 

ulkopuolella olevat pisteet ovat poikkeavia arvoja 
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9 POHDINTA 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tanssipohjaisen 

kuntoutusmenetelmän soveltuvuutta aivovammakuntoutujille. Soveltuvuutta tarkasteltiin 

intervention toteutuksen ja osallistujien näkökulmasta. Intervention merkitystä fyysiseen 

toimintakykyyn tarkasteltiin kävelyvauhdin, tasapainon ja vartalon toimintakyvyn osalta. 

Tutkimushypoteesina oli, että kuntoutus on soveltuvaa aivovammakuntoutujille. Osallistujat 

kokivat kuntoutuksen hyödylliseksi. Kuntoutus ei kohentanut osallistujien toimintakykyä, sillä 

interventio- ja kontrollijaksojen välillä ei havaittu merkitseviä eroja. Aivovamman 

monimuotoisen esiintymisen, sen yksilölliset vaikutukset toimintakykyyn huomioiden sekä 

alustavien havaintojen perusteella tanssipohjainen kuntoutuskonsepti on soveltuvaa 

aivovammakuntoutujille. Tämän tutkimuksen havaintoja on tarkoitus käyttää laajemman 

vaikuttavuustutkimuksen suunnittelussa.  

 

Intervention toteutus sujui suunnitelmien mukaan. Osallistumisprosentti oli hyvä, joka johtunee 

kuntoutuksen lisäksi hyvästä yhteistyöstä ja suunnittelusta intervention toteutuksessa. 

Tanssinopettaja toimi aktiivisesti yhteyshenkilönä osallistujien ja tutkimuksen toteuttaneiden 

henkilöiden välillä. Intervention toteuttaneiden ammattilaisten tai omaisten kokemuksista ei 

kerätty systemaattisesti palautetta, mutta yksittäiset havainnot liittyivät pääosin fyysisen 

toimintakyvyn huomioihin sekä intervention käytännön toteutukseen. Ammattilaiset saivat 

positiivista palautetta osallistujilta sekä heidän omaisiltaan liittyen psyykkiseen 

toimintakykyyn, mutta vähemmän kuin fyysiseen toimintakykyyn. Myös muissa tutkimuksissa 

(Wolff ym. 2017; Hassett ym. 2012) osallistujat tekivät enemmän havaintoja tanssin 

vaikutuksista fyysiseen toimintakykyyn kuin psyykkiseen toimintakykyyn. Tutkijat arvelivat 

sen johtuneen fyysisiin suorituksiin keskittymisestä harjoittelussa (Wolff ym. 2017; Hassett 

ym. 2012). Ammattilaiset kokivat kuntoutuksen muuntautumiskykyiseksi vaikka tunnin 

rakenne oli strukturoitu. Vaihtoehdot alkuasentoihin ja koreografian etenemisessä tukivat 

tunnin soveltuvuutta erikuntoisille osallistujille. Tunnin sisällön soveltaminen, ja erityisesti 

soveltamisen tarve, nostettiin esille kaikissa vastauksissa.  
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Vartalon toimintakykytestissä on havaittavissa pieni muutos heti intervention jälkeen, mutta 

interventio- ja kontrollijaksojen välillä ei ollut merkitsevää eroa, jolloin muutosta ei voi tulkita 

interventiosta johtuvaksi. Ammattilaiset keskittyivät kuntoutuksen toteutuksessa paljon 

vartalon hallintaan ja asennon linjaukseen, joka alkoi lantion asennosta. Osallistujilla saattoi 

olla vielä muistissa fysioterapeuttien ohjaus asennon hallinnasta, jolloin vartalon 

toimintakykytesti heti intervention jälkeen sujui helpommin kuin kontrollijakson jälkeen. 

Ustinova ym. (2015) tutkimuksessa lievän aivovamman saaneilla kuntoutujilla havaittiin yhteys 

vartalon hallinnan ja kognitiivisen toimintakyvyn välillä.   

 

Osallistujat kokivat kävelynsä hyväksi intervention jälkeen, vaikka kävelyvauhdin 

mittaustuloksissa ei havaittu muutoksia.  Kävelyn ohella yleinen liikkuvuus, liikkeiden 

yhteistoiminta ja raajojen motoriikka saivat korkeita pistemääriä itsearvioinnissa. Itse koettu 

hyöty lomakkeen tuloksia on kuitenkin hankala verrata fyysisen toimintakyvyn 

mittaustuloksiin, sillä itsearviointi tehtiin ainoastaan kerran intervention jälkeen, kun muissa 

mittauksissa toteutettiin alku- ja loppumittaukset. Itsearvioinnin tuloksille ei ole valitettavasti 

vertailukohdetta. Kävelyssä tehdyt havainnot ovat kuitenkin samansuuntaisia Im ym. (2017) 

tutkimuksessa, jossa kävelynopeus heikkeni, vaikka kuntoutus lisäsi tutkittavien kävelyn 

laatutekijöitä ja kehon hahmottamista kävelyn aikana.  

Kunkel ym. (2017) tutkimuksessa tasapainossa ja kävelyvauhdissa ei myöskään todettu 

merkitseviä muutoksia. Tanssikuntoutusta ohjattiin eri alkuasennoista riippuen osallistujan 

toimintakyvystä. Kaikki osallistujat olivat käveleviä, ainakin apuvälineen turvin, mutta osalle 

kuntoutusta ohjattiin enemmän istuma-asennosta. Jos kuntoutus olisi jatkunut pidempään, 

olisiko istuma-asennosta päästy pystyasentoon? Pitkäaikaisemmassa seurannassa olisi 

mielenkiintoista tarkastella missä määrin pystyasento kehittää tasapainoa ja posturaalista 

kontrollia istuma-asentoon verrattuna.  
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Keskeyttäneelle osallistujalle intervention moniaistillinen kuormitus ei sopinut. Kuntoutusta 

kokeiltiin myös ilman musiikkia sekä erittäin hiljaisella ja rauhallisella musiikilla, mutta 

kaikilla kerroilla kuntoutus aiheutti heikon olon ja alkavaa poissaolo- ja/tai epilepsiakohtausta. 

Tutkimuksen vastaava lääkäri päätti tuolloin intervention keskeyttämisestä hänen kohdallaan. 

Tutkimusryhmälle ei selvinnyt tarkempaa fysiologista selitystä intervention yhdelle 

osallistujalle aiheuttaneille kohtauksille. Aiemmissa tanssillisissa interventioissa 

aivovammakuntoutujille ei raportoitu vastaavanlaisista kohtauksista. Aiemmissa tutkimuksissa 

poisputoamisen syinä on ollut kuntoutusjakson päättyminen intervention aikana, sairastuminen 

tai osallistujan mielenkiinnon lopahtaminen (Kunkel ym. 2017; Demers & McKinley 2015; 

Yost & Taylor 2013).  

 

Aivovammakuntoutujille on suunnattu vähemmän kokeellisia interventioita johtuen vamman 

monimuotoisuudesta ja hyvin vaihtelevasta kohderyhmästä, jolloin on vaikea koota suhteellisen 

homogeenistä koeryhmää (Ustinova ym. 2015) tai tarpeeksi suurta otoskokoa. 

Vammamekanismista riippuen koordinaation ja posturaalisen kontrollin ongelmat voivat 

esiintyä eri tavoin eri kuntoutujilla (Ustinova ym. 2015). Aiemmissa tutkimuksissa muutokset 

vaihtelivat yksilön sisällä paljon eri mittaustilanteissa (Wolff ym. 2017; Hassett ym. 2012) 

johtuen aivovamman vaikutuksista kuormitukseen ja väsyvyyteen. Väsyminen vaikuttaa 

aivovammakuntoutujalla heikentävästi, vaikkakin yksilöllisesti, lähes kaikkiin toimintakyvyn 

alueisiin (Kullberg-Turtiainen 2013). Aivovammakuntoutujat aiheuttavat näin ryhmänä 

haasteita luotettavalle tilastolliselle analyysille. Lisäksi tanssin vaikuttavuuden tai 

vaikutusmekanismin luotettava arviointi on haastavaa juurikin sen monipuolisuuden ja 

sovellettavuuden takia.    

 

Kuntoutuksen toteutuksessa oli mukana kaksi ammattilaista, jolloin sen kustannukset 

tavalliseen fysioterapiaan verrattuna voivat olla korkeat. Aiemmat tanssillista kuntoutusta 

arvioineet tutkimukset toteuttivat interventionsa ryhmämuotoisina, joka vähensi kustannuksia 

sekä lisäsi kuntoutuksen sosiaalisuutta, kun kuntoutujat pääsivät tapaamaan toisiaan ja 

toimimaan yhdessä (Kunkel ym. 2017; Wolff ym. 2017; Demers & McKinley 2015; 

Kattenstroth ym. 2013; Dault & Dugas 2002). Toisaalta ryhmämuotoisesti toteutettuna 

menetetään fysioterapeutin manuaalinen ohjaus.  
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Tutkimuksen koeasetelmana toiminut vaihtovuoroinen koeasetelma asetti omat haasteensa 

tutkimustulosten arviointiin erityisesti fyysisen toimintakyvyn muuttujissa. Yleisesti cross over 

-koeasetelma on todettu toimivaksi pienen otoskoon ja rajallisten resurssien ollessa kyseessä 

(Maclure & Mittleman 2000), sillä tutkittavat toimivat omina verrokkeinaan ja tutkimukseen 

voi rekrytoida vähemmän osallistujia. Maclure ja Mittleman (2000) kirjoittavat asetelman 

olevan helppo toteuttaa, mutta se vaatii suunnittelua ja tutkittavan ilmiön, sekä sen vaikutusten 

keston, tuntemista; he myöntävät analysoinnin olevan myös hieman vaativampaa.  

Koeasetelman haasteena on saavuttaa puolueeton tai harhaton arviointi vaikuttavuudesta 

juurikin tutkimuksen toteuttamisen ajallisen ryhmittelyn takia; interventiosta voi aiheutua 

jäännösvaikutus, jolloin ei onnistuta palauttamaan koehenkilöä takaisin lähtötasolle (Maclure 

& Mittleman 2000). Jäännösvaikutus voi olla todellinen tai psykologinen, sen varmuutta on 

vaikea arvioida. Tämän vuoksi asetelma soveltuu vain rajallisiin tutkimusongelmiin. Koska 

tämä tutkimus oli vasta alustava pilottitutkimus varsinaista vaikuttavuustutkimusta varten, 

koeasetelma oli toimiva. Itse koettu hyöty -lomake annettiin jokaiselle osallistujalle heti 

intervention jälkeen, jolloin vaihtovuoroisuus ei päässyt vaikuttamaan siihen. Silti 

koeasetelmaan yleisesti kuuluvan ’wash out’ - jakson sisällyttäminen interventio- ja 

kontrollijaksojen väliin olisi ollut suositeltavaa lisäämään fyysisen toimintakyvyn 

mittaustulosten luotettavuutta.  

Tutkimuksen heikkoutena oli pieni tutkittavien määrä, jolloin fyysisen toimintakyvyn 

mittaustulokset ovat lähinnä suuntaa antavia ja kuvailevia. Ryhmien tarkastelu interventio- ja 

kontrollijaksoissa oli haastavaa, koska kontrollijakson kohdalla A-ryhmä oli jo saanut 

kuntoutusta eikä tutkimuksessa ollut koeasetelmaan perinteisesti kuuluvaa taukoa jaksojen 

välissä. Jos tanssikuntoutuksella on pidempiaikaisia vaikutuksia, A-ryhmällä olisi 

jäännösvaikutuksia, jotka näkyisivät kontrollivaiheen tuloksissa. Tanssipohjaisen kuntoutuksen 

laajempaan vaikuttavuustutkimukseen on suositeltua käyttää perinteisiä koe- ja kontrolliryhmiä 

sekä satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen koeasetelmaa. Tällä saavutetaan selkeämpi 

tulosten esittely ja tilastollinen analyysi. Tarpeeksi suuren osallistujamäärän rekrytointi on 
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kuitenkin haastavaa. Tutkimusta voisi tällöin laajentaa maantieteellisesti tai vaihtoehtoisesti 

lisätä tutkittavien joukkoon myös aivoverenkiertohäiriöpotilaat.  

Tutkimusryhmä oli valinnut fyysisen toimintakyvyn mittareiksi Bergin tasapainotestin, 

modifioidun vartalon toimintakykytestin (modTIS) sekä GAITRite-kävelyanalyysin, josta 

tarkasteltavana tulosmuuttujana oli kävelyvauhti. Kaikki testit olivat käytännölliset toteuttaa 

osallistujille. Yksi osallistuja kieltäytyi tekemästä GAITRite-kävelyanalyysiä 

loppumittauksissa, sillä hän oli jättänyt oman erikoisvalmisteisen rollaattorinsa kotiin. Bergin 

tasapainotesti on laajasti käytetty neurologisten ja ikääntyneiden kuntoutujien kanssa, mutta 

tässä tutkimuksessa jokin tarkempi mittari olisi antanut enemmän tietoa tasapainon 

mahdollisista muutoksista. Esimerkiksi Dault & Dugas’n tutkimuksessa (2013) staattisen 

tasapainon ja huojunnan mittaamiseen käytettiin HUR -tasapainolevyä ja tietokoneohjelmaa. 

Kunkel ym. (2017) havaitsivat saman haasteen Bergin tasapainotestissä ja he ehdottavat mini-

BEST (Balance Evaluation Systems Test) testin käyttämistä, joka Bergin tasapainotestin tyyliin 

on 14-osainen testipatteristo hieman haastavammilla osuuksilla. GAITRite -ohjelman 

käyttäminen antoi sen sijaan hyvinkin tarkkoja arvoja, kun tarkastelussa oli vain kävelyvauhti. 

Mikäli tässä tutkimuksessa olisi tutkittu kävelyn muitakin muuttujia, GAITRite -kävelyanalyysi 

olisi tarjonnut tarkkoja arvoja senttimetrin tarkkuudella. Neurologisille potilasryhmille laajasti 

käytetty kuuden minuutin kävelytesti olisi voinut soveltua paremmin tutkimuksen tarkoituksiin, 

vaikkakin se mittaa aerobista kuntoa eikä kävelyn eri muuttujia. Kuuden minuutin kävelytestiä 

käytettiin mm. Kunkel ym. (2017) tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin paritanssin soveltuvuutta 

Parkinson -kuntoutujille. Aivovammakuntoutujilla voi olla haasteena liikkeen hidas 

aloittaminen, jolloin kuusi metriä pitkä GAITRite -matto oli tutkimukseen osallistuneille liian 

lyhyt antaakseen todellisen kuvan kävelykyvystä ja -vauhdista, vaikka testiin sisältyikin kolmen 

metrin alkumatka ennen varsinaista mittausmatkaa.  

 

Osassa aiempia tutkimuksia määrällisen tutkimuksen rinnalla oli myös laadullinen osio, joissa 

arvioitiin tutkittavien kokemuksia harjoittelusta (Kunkel ym. 2017; Wolff ym. 2017; Demers 

& McKinley 2015; Goldshtrom ym. 2009). Kattenstroth ym. (2013) tutkimuksessa oli myös 

strukturoitu kyselylomake subjektiivisesta hyödystä. Laadullisen osuuden lisääminen 
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varsinaiseen vaikuttavuustutkimukseen voisi tarjota laajemman kuvan osallistujien 

kokemuksista sekä tuoda mahdollisesti esille uusiakin teemoja tanssikuntoutuksesta. 

Kuntoutuksen toteuttaneille ammattilaisille lähetettiin sähköpostitse kolme kysymystä 

intervention toteutuksesta, mutta niitä ei tarkasteltu laadullisen tutkimuksen menetelmin; 

vastaukset löytyvät liitteestä 6. Ammattilaiset kokivat intervention onnistuneeksi ja sopivaksi 

osallistujille. Välitön palaute osallistujilta oli hyvää. Erityisesti henkilöt, joille musiikki ja 

tanssi olivat tuttuja jo ennen vammautumista, kertoivat ammattilaisille kuntoutuksen 

mielekkyydestä.  Yksi fysioterapeuteista kirjoittikin: ”Tanssikuntoutus sopii mielestäni aivan 

kaikille; vaikka osan kanssa ei päästy kunnolla edes pystyasentoon tai ottamaan askeleita, niin 

näki selvästi ’kehon ja mielen tanssivan’.” 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tanssipohjainen kuntoutus on turvallinen terapiamuoto aivovammakuntoutujille tukemaan 

muuta kuntoutusta. Tämän tutkimuksen pieni ryhmä rajoittaa johtopäätösten tekoa. Kuntoutus 

koettiin mielekkääksi ja hyödylliseksi. Tutkimuksessa ei havaittu merkitseviä muutoksia 

fyysisessä toimintakyvyssä. Laajempaa tutkimusta tanssikuntoutuksen vaikuttavuudesta 

toimintakyvyn eri osa-alueisiin tarvitaan vielä.  
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LIITE 1. Kirjallisuuskatsauksen artikkelien virtauskuvio. 
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8 artikkelia 

 

 31 artikkelia 
 Hylätty 

abstraktin ja tarvittaessa 

koko tekstin perusteella; 

pääpaino uuden 

kuntoutusmuodon 

soveltuvuudessa 

aivovammakuntoutujille: 

25 artikkelia 

 

Laadun arvioinnin  

perusteella katsaukseen  

hyväksytty 

5 artikkelia 
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LIITE 2. RCT-tutkimusten laatupisteet (Furlan ym. 2009). 

 

 

 

Kysymykset Hassett, L.M. 

ym. 2012  

Blake, H. & 

Batson, M. 

2008 

1. Oliko satunnaistaminen asiaankuuluvaa? 1 1 

2. Oliko ryhmiin ohjaaminen tapahtunut sokkouttamalla? 0 1 

3. Olivatko kaikki tutkittavat sokkoutettu annetulle hoidolle? 0 0 

4. Olivatko kaikki terapian toteutukseen osallistuvat 

sokkoutettu antamalleen hoidolle?   

0 0 

5. Olivatko arvioitsijat sokkoutettu interventiolle? 0 1 

6. Oliko poispudonneet kuvattu ja hyväksyttävällä tavalla. 1 1 

7. Analysoitiinko tutkittavat niissä ryhmissä, joihin 

randomoitu? 

1 1 

8. Olivatko kaikki tulosmuuttujat esitetty asianmukaisesti? 1 1 

9. Olivatko tutkimusryhmät alkutilanteessa samanlaisia 

tärkeimpien ennustavien tekijöiden suhteen? 

1 1 

10. Saivatko ryhmät samalla tavalla hoitoa lukuun ottamatta 

tutkimuksen kohteena olevaa interventiota? 

1 1 

11. Oliko hoitomyöntyvyys hyväksyttävä? 1 1 

12. Oliko mittausten ajoitus samanlainen eri ryhmissä? 1 1 

Yht. pisteet  8/ 12 10/12 

- = ei mainittu, 0 = ei toteutunut, 1 =toteutui 
 

 



 

 

 

LIITE 3. Kohorttitutkimusten laatupisteet STROBE-kriteeristön (lyhyt) (von Elm ym. 2007) 

 

 Im, S.-J. ym. 2017 Schmid, A.A. ym. 2016 

1 Kyllä Kyllä 

2 Osittain Osittain  

3a Kyllä Kyllä 

4 Kyllä Kyllä 

5 Kyllä Kyllä 

6 N/A N/A 

7 Kyllä Kyllä 

8 Kyllä Kyllä 

9a Kyllä Osittain 

9b Osittain Osittain 

9c Kyllä Kyllä 

9e N/A N/A 

10a Osittain Kyllä 

10b Kyllä Kyllä 

10c Kyllä Kyllä 

11a N/A Kyllä 

11b N/A Kyllä 

13a N/A Kyllä 

13b Osittain  

14  Osittain 

Yht.  24/48 (38*) 30/48 (38*) 

Kyllä = 2 p; Osittain = 1 p.; Ei/Ei tiedä = 0 p. 

<12 Huono; 12−24 Keskiverto; 25−36 Hyvä; >36 

Erinomainen 

* Tutkimuksiin sovellettavien arviointikohtien pistemäärä 



 

 

 

LIITE 4. STROBE-kriteeristö, lyhyt versio (von Elm ym. 2007) 

       

1 
Tutkimussuunnitelma 

Kyllä  Osittain Ei 
En 

tiedä 

 Tutkimuksen tärkeimmät tekijät/osat kuvailtiin  
    

2 Tutkimusasetelma 
     

 Tutkimusasetelma, tutkimuksen sijainti, tärkeimmät 

päivämäärät (mukaan lukien osallistujien 

rekrytointi), jälkikontrolli ja datan keruu kuvattiin. 
    

3 Osallistujat 
     

 a) Kohorttitutkimus — kelpoisuuskriteerit, lähteet 

ja osallistujien valintamenetelmät selitettiin. 

Jatkotoimenpiteet kerrottiin. 

Tapaus-verrokkitutkimus—kelpoisuuskriteerit, 

kerrottiin, kuinka osallistujat löydettiin ja miten 

varmistuttiin soveltuvuudesta tutkimukseen.  

Poikkileikkaustutkimus—Kelpoisuuskriteerit 

kerrottiin sekä kuinka osallistujat löydettiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Muuttujat 
    

 Kaikki tulosmuuttujat, altistukset, ennusmerkit,     



 

 

 

mahdolliset häiritsevät sekä tulosta muuttavat tekijät 

kerrottiin. Diagnostiset kriteerit annettiin, jos 

mahdollista.  

5 Tiedonkeruu/mittarit  
    

 Tiedonlähteet, mittausmenetelmät ja aineiston keruu 

kerrottiin. 

 

   

 Mittaus/arviointimenetelmiä vertailtiin, jos ryhmiä ja 

menetelmiä oli enemmän kuin yksi.  

    

6 Bias/tutkimusharha     

 Mahdolliset tutkimusharhat kuvailtiin.     

7 Otoskoko     

 Kerrottiin miten otoskokoon päädyttiin.     

8 Määrälliset muuttujat     

 Kerrottiin miten määrällisiä muuttujia käsiteltiin/ 

analysoitiin. Jos mahdollista, kerrottiin myös mitkä 

ryhmät ja ryhmittymiset valittiin mukaan ja miksi.  

 

    



 

 

 

9 Tilastolliset menetelmät     

 a) Kaikki tilastolliset menetelmät kuvailtiin, mukaan 

lukien tavat, joilla häiritseviä tekijöitä kontrolloitiin. 

    

 b) Selitettiin menetelmät, joilla kuvailtiin 

mahdolliset alaryhmät. 

    

 c) Selitettiin kuinka puuttuvaan tietoon suhtauduttiin.     

 d) Poikkileikaustutkimus—otantamentelmät 

kuvailtiin, jos mahdollista. 

    

 e) Herkkyysanalyysin kuvailtiin.     

 

10* Osallistujat 
Kyllä  Osittain Ei 

En 

tiedä 

 

a) Osallistujamäärät kerrottiin jokaisessa vaiheessa; 

Mahdollisesti sopivat henkilöt, ne joiden sopivuus tutkittiin, 

todettiin sopiviksi, osallistuivat itse tutkimukseen, 

osallistuivat jälkiseurantaan sekä analysoitiin.     

 

   

 b) Kerrottiin syy olla osallistumatta tutkimukseen. 
    

 c) Osallistumiset näytettiin diagrammissa 
    



 

 

 

11* Kuvaileva data 
    

 a) Osallistujien ominaisuuksia kuvailtiin (esim. kliiniset ja 

sosiaaliset tekijät) sekä kerrottiin altistuksesta ja 

mahdollisista häiriötekijöistä. 
    

 b) Kerrottiin niiden osallistujien määrä, joiden kohdalta 

puuttui tutkimukselle tärkeää tietoa.      

12 Tulokset 
    

 Poikkileikkaustutkimus—Kerrottiin tulosten tapahtumat 

tai mittausten yhteenveto      

13 Päätulokset 
    

 a) Kerrottiin tarkat arviot sekä mahdollisten häiriöiden 

jälkeiset arviot ja niiden tarkkuudet (esim 95% luottamusväli 

laskettiin). Kerrottiin mitkä tekijät saattoivat vaikuttaa 

tuloksiin häiritsevästi. 

    

 b) Eri ryhmien rajat kerrottiin, jos jatkuvia muuttujia 

ryhmitettiin.      

 c) Kerrottiin suhteellisen riskin ja absoluuttisen riskin 

arvioista, jos relevanttia      

14 Muut analyysit 
    



 

 

 

 Muut analyysit kuvailtiin, esim. alaryhmien ja niiden 

vuorovaikutuksien, sekä herkkyysanalyysi.     

KYLLÄ = 2 p ; OSITTAIN = 1 p; EI /EN TIEDÄ = 0 p 

Arvioija                                  Pisteet yhteensä 
/48 

Asteikko: <12 (Heikko); 12-24 (Tyydyttävä) 25-36 (Hyvä); >36 (Erinomainen) 

Von Elm, E., Altman, D., G., Egger, M., Pocock, S., J., Gøtzsche, P., C., Vandenbroucke, J., P. 

2007. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology 

(STROBE) Statement: Guidelines for reporting observational studies. Preventive 

Medicine 45, 247–251. 

  



 

 

 

LIITE 5. JBI Kriittisen arvioinnin tarkistuslista tulkinnalliselle ja kriittiselle tutkimukselle 

 

 Arviointikriteeri  Kyllä   Ei   ?   N/A  

 

1. Onko kuvattu filosofinen näkökulma ja 

tutkimusmetodologia yhtenevät?  

 

         ☐   ☐    ☐  

 

2. Onko tutkimusmetodologia ja 

tutkimuskysymys tai tavoitteet yhtenevät?  

 

         ☐   ☐    ☐  

 

3. Onko tutkimusmetodologia ja aineiston 

keruumenetelmät yhtenevät?  

 

         ☐    ☐   ☐  

 

4. Onko tutkimusmetodologia ja aineiston 

esittäminen ja analyysi yhtenevät?  

 

   ☐      ☐        ☐  

 

5. Onko tutkimusmetodologia ja tulosten 

tulkinta yhtenevät?  

 

         ☐    ☐   ☐  

 

6. Onko tutkijan kulttuurinen tai teoreettinen 

asemointi ilmaistu?  

 

   ☐          ☐   ☐  

 

7. Onko tutkijan vaikutus tutkimukseen ja 

päinvastoin kuvattu?  

 

         ☐    ☐   ☐  

 

8. Ovatko osallistujat ja heidän äänensä 

asiaankuuluvasti kuvattu?  

 

         ☐    ☐   ☐  

 

9. Onko tutkimus toteutettu noudattaen 

nykyisiä eettisiä periaatteita ja onko tarvittava 

eettisen toimikunnan hyväksyntä hankittu?  

 

         ☐    ☐   ☐  

 

10. Perustuvatko tutkimuksen johtopäätökset 

analyysiin ja tulosten tulkintaan?  

 

         ☐    ☐  ☐  

 

Kokonaisarviointi: Hyväksy  Hylkää ☐  Lisätietoja tarvitaan  



 

 

 

Kommentteja (mukaan lukien syy hylkäykseen): Tulosten esittäminen oli selkeä ja laajasti 

esitetty. Pohdinnasta puuttuu aineiston analysoinnin peilaaminen filosofiseen näkökulmaan. 

Yost, T.L. & Taylor, A. G. 2013 

 

  



 

 

 

LIITE 6 

Intervention toteuttaneille henkilöille lähetetyt kysymykset 

1. Sopiko kuntoutus mielestänne kaikille osallistuneille?  

2. Onko jokin erityinen vammatyyppi tai toimintakyvyn haaste, johon erityisesti 

suosittelisitte tanssikuntoutusta?  

3. Miten haluaisitte kehittää tanssikuntoutusta?  

 

Fysioterapeutti:  

 

Osallistujat jaksoivat hyvin koko 12 viikon jakson (muutamia poissaoloja tai kyytivaikeuksia, 

mutta niitä mahtuu aina). Osittain niitä pystyttiin paikkaamaan. Toki he olivat osittain sopiviksi 

valittuja. Yllätys oli, että heitä oli niinkin vaikea löytää. 

 

Välitön palaute kuntoutujilta oli pääsääntöisesti hyvää. Hyvää palautetta tuli myös 

ulkopuolisilta terapeuteilta ja myös avustavalta henkilökunnalta / avustajilta, jos asuinpaikka 

oli esim. palvelutalo tai vastaava. Palaute ei tullut ainoastaan fyysisistä muutoksia kuten 

ojentuneemmasta istuma-asennosta, mutta innostuksesta ja hyvät mielestä! 

 

Keskeyttäneen lisäksi yksi osallistuja oli tutkimuksen kriteerien mukaan motorisesti liian hyvä, 

joten hänen kohdallaan hyötyä ei pystynyt näkemään. Motoriikassa ainakaan -  miten nps 

tutkimus meni, ei tietoa? Toisaalta vaikka afasia saattoi vaikeuttaa tutkimusta. Toisaalta oli 

ensimmäinen tutkittava, joten saatiin vähän harjoitella. 

 

Vaikka tanssitunnin kulku oli standardisoitu, niin yksilölliset sovellutukset olivat mahdollisia. 

Siitä syystä se soveltui hyvinkin tutkittaville, joilla oli erilainen toimintakyky. Se vaati tietysti 

molemmilta ohjaajilta kykyä soveltaa asentoja (istuen, seisten - ympäristön huomioiminen) ja 

toteutustapaa, miten ja mistä ohjataan. Miten ehditään toteuttaa alkuvalmistelu esim. jalan 

muokkaus ja loppuun venyttelyt jne. saatiin kyllä paljon kokemusta ja erilaisia tapoja muokata 

tuntien kulkua. Tämä oli fysioterapeutin näkökulmasta mukavaa vaihtelua huomioida 

tanssiminen, mutta kuitenkin mahdollistaa hyvää asennon hallintaa ja optimaalista liikettä. 

 

Mitään erityistä toimintakyvyn ongelmaa en osaa nostaa tärkeimmäksi. Tutkittavat olivat hyvin 

eritasoisia: osalle vain istumassa harjoittelu oli mahdollista, vaikka lähes kaikkien kanssa 



 

 

 

päästiin tekemään jotain myös seisten. Askeleen ottaminen ym. oli hankalaa, mutta ei 

voittamatonta. 

 

Vartalon hyvä linjaus istuen ja seisten oli seikka, johon paljon kiinnitettiin huomiota. Ylä- ja 

alavartalon selektiiviset liikkeet löytyivät lopulta oikeastaan kaikilta, vaikka aluksi tuntui, ettei 

mitään tapahdu. Pään ja raajojen eriytynyttä liikettä löytyi myös. Koko keho mukaan - se oli 

tärkeää. Vartalon merkitys ja posturaalisen kontrollin kehittyminen helpottaa muuta liikettä. 

Tanssija, joka otti muutamia askeleita vain voimakkaasti rollaattoriin tukeutuen, seisoi lopussa 

jopa ilman kenkiä ja uskalsi keventää käsien tukea, vaikka siinä ei juuri tanssimaan päästykään 

 

Terapeuttina tietysti välillä mietti, että miten paljon ohjaa ja yrittää löytää mahdollisimman 

optimaalista liikettä ehkä tanssin kustannuksella. Tässä kuitenkin oli tarkoitus, että hallinta 

säilyy vaikka tanssin luovuutta oli mukana - ja se oli tärkeää. 

 

Tutkittavat nauttivat myös mukavasta tunnelmasta ja siitä, että interventio oli kuitenkin 

kohtuullisen pitkä, jolloin päästiin tutustumaan toisiin ja edistystä myös koreografian 

oppimisessa tapahtui.  testattavien kroonisesta tilasta huolimatta edistymistä kuitenkin tapahtui. 

Tapahtuisiko enemmän subakuutissa vaiheessa, jää myöhemmin tutkittavaksi. Se huomattiin, 

että viikon toinen tunti sujui aina paremmin. Oli välissä yksi päivä tai tanssittiin peräkkäisinä 

päivinä. Pidempi väli oli aina hankalampi. Siitä voisi miettiä intervention intensiteettiä ja 

oppimisen teorioita. 

 

Ehdottomasti kannattaa jatkaa tekemistä ja kehittämistä. Toki kahden ammattilaisen 

yhteisterapia, tai miksi tätä kutsuu, on "kalliimpaa", mutta tuo varmasti vaihtelua muuhun 

terapiaan. Mielen ja kehon yhteistyö ja "liitto" on monesti tunnustettu ja tutkittu (ehkä?). 

Moniaistillinen lähestymistapa on holistista jos mikä. Jatkossa voisi kehittää myös ehkä kotiin 

annettavia tehtäviä (valmistelevia harjoituksia), oman esityksen katsomista, musiikin kuuntelua 

ym. jolla oppimista voisi vielä enemmän syventää. Jos tätä yhteistyötä voitaisiin jatkaa, niin 

olisi helpompi vielä kehitellä tapoja, miten sitä voisi toteuttaa useampikin työpari. Useamman 

tanssijan yhtäaikainen harjoittelu yhden tanssiopettajan kanssa voisi olla myös mielenkiintoista. 

 

 



 

 

 

Fysioterapeutti: 

 

 suurin osa, oikeastaan lähes kaikki mielestäni pitivät tanssikuntoutukseen 

osallistumisesta 

 osa, jolle musiikki ja/tai tanssi jo ennen vammautumista on ollut tärkeää, nautti 

luonnollisesti vielä enemmän 

 oman musiikin valinta oli selkeästi osallistuneille tärkeää; sen huomasi, kun aloitettiin 

aina musiikilla, niin osalle se ei ollut selvästi aina niin mieluista (etenkin, kun sitä 

oli tehty jo useamman viikon ajan) -> mutta, kun tuli oman musiikin aika ja "tanssi 

alkoi", niin osa selvästi syttyi omasta lempimusiikista 

 tanssikuntoutus sopii mielestäni aivan kaikille; vaikka osan kanssa ei päästy kunnolla 

edes pystyasentoon/tai ottamaan edes askeleita, niin näki selvästi "kehon ja mielen 

tanssivan" (täytyy luonnollisesti olla kuitenkin jollain tasolla ymmärrys ja kognitio, 

mitä tapahtuu ja ollaan tekemässä, jos ymmärrät...)   

 jokaisellahan on oikeus tanssia ja tulkita musiikkia juuri niin, kuin sillä hetkellä 

toimintakyvyn puitteissa pystyy sen tekemään 

 

Tanssinopettaja: 

 Uskoisin että suurin osa piti kyllä tai vähintäänkin ei kokenut sitä epämiellyttäväksi kun 

pystyi sitoutumaan. Kaikki eivät mielestäni välttämättä itse kokeneet sitä hyödylliseksi, 

mutta toiset kyllä jopa korostivat sitä, varsinkin saatuaan palautetta muilta 

terapeuteiltaan.  

 Konseptia muokattiin soveltuvaksi kaikille. Toki siinä riittää tekemistä vieläkin, 

varsinkin jos jonkinlaista standardia haetaan. 

 12 viikkoa on hyvin lyhyt aika jo kroonisessa tilassa olevalle kuntoutujalle, joten uskon, 

että toimisi paremmin akuutissa vaiheessa. Olisi kiva saada tästä oikea käytettävissä 

oleva formaatti esimerkiksi fysioterapiakäyntien yhteyteen.  

  



 

 

 

LIITE 7. Itse koettu hyöty -lomakkeen pisteiden jakautuminen fyysisen, psyykkisen ja 

kognitiivisen toimintakyvyn osa-alueisiin 

 

 

  

KUVIO 5. Itse koettu hyöty -lomakkeen pisteiden jakautuminen fyysisen toimintakyvyn osalta 

(n=7).  
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KUVIO 6. Itse koettu hyöty -lomakkeen pisteiden jakautuminen psyykkisen toimintakyvyn 

osalta (n=7).  
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KUVIO 7. Itse koettu hyöty -lomakkeen pisteiden jakautuminen kognitiivisen toimintakyvyn 

osalta (n=7).  
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LIITE 8. Fyysisen toimintakyvyn mittaustulokset A- ja B-ryhmissä 

 

TAULUKKO 6. Bergin tasapainotestin tulokset ryhmittäin sekä muutosprosentit 

   Berg t0 Berg t3 Berg t6 Muutos % t0-t3 Muutos % t3-t6 

Ryhmä A 29.8 (16.5) 30.2 (15.8) 32.7 (16.4) +1.3% +7.6% 

Ryhmä B 41.2 (19.2) 40.4 (18.8) 39.8 (17.8) +1.9% -1.5% 

 

TAULUKKO 7. Modifioidun vartalon toimintakykytestin (modTIS) tulokset ryhmittäin sekä 

muutosprosentit 

   TIS t0 TIS t3 TIS t6 Muutos % t0-t3 Muutos % t3-t6 

Ryhmä A 8.3(3.9) 9.8(3.3) 10.2(3.4) +15.3% +3.9% 

Ryhmä B 7.2(1.9) 7.6(2.9) 9.6(2.6) +5.3% +20.8 

 

TAULUKKO 8. Kävelyvauhti ryhmittäin sekä muutosprosentti 

   Kävelyvauhti t0 

(cm/sek) 

Kävelyvauhti t3 

(cm/sek) 

Kävelyvauhti t6 

(cm/sek) 

Muutos % 

t0-t3 

Muutos % 

t3-t6 

Ryhmä 

A 

53.2 (58.7) 55.9 (53.4) 58.9 (50.6) +4.8 % +5.1% 

Ryhmä 

B 

89.8 (23.6) 91.7 (34.3) 91.8 (38.9) +2.1% +0.2% 

 

 

 


