
1. NDT/BOBATH –LÄHESTYMISTAPA

On olemassa NDT/Bobath –lähestymistapa ja NDT/Bobath -koulutettuja 
terapeutteja,  mutta ei ole yhtä, tiettyä NDT/Bobath -terapiaa. 

Lähestymistavassa ei ole valmiita toimintamalleja vaan se perustuu 
terapeutin tietoon, taitoon ja harkintaan löytää yksilöllinen tapa auttaa 

lasta saavuttamaan kuntoutumisen päämäärät. Jokaisen terapiassa 
harjoittelevan tilanne ja mahdollisuudet oppia otetaan yksilöllisesti 

huomioon.

Kuntoutumisen päämäärät rakentuvat lapsen itsensä miettimien ja lapsen 
vanhempien tärkeäksi kokemien tavoitteiden sekä NDT/Bobath -terapeutin 

asiantuntemuksen mukaisesti. Mitä syvemmin lapsi oppii sisäistämään 
oman toimijuutensa antamat mahdollisuudet, sitä helpommin lapsi 

motivoituu omaan harjoitteluunsa ja sen sisältöön.

Yksi terapian onnistumisen edellytys on hyvä vuorovaikutus, 
niin sanaton kuin sanallinenkin, yhteinen tahto ja toiminta.

”Hei, olen Nikke 5 vuotta, pidän  autoleikeistä ja veljien 
kanssa  painimisesta. Olen esikoulussa ja tykkään oppia 
uusia asioita.”

2.TAVOITTEET

Lapsi harjoittelee terapiassa tavoitteellisesti. Tavoitteet muodostuvat 
lapselle ja perheelle tärkeistä asioista sekä seikoista, joita terapeutti on 

analysoinut olevan lapselle hyödyksi.

Terapian tavoitteet määritetään yhdessä  lapsen ja hänen lähi-ihmistensä 
kanssa. Tällöin kaikki osapuolet tuovat esiin näkemyksensä ja tavoitteet 
ovat kaikille yhteiset, jolloin tavoitteisiin sitoutuminen usein helpottuu. 

Tavoitteet ovat yksilöllisiä, realistisia, konkreettisia ja aikaan sidottuja.  
Näin niiden saavuttamista voidaan arvioida tai  mitata (esimerkiksi GAS, 

Goal Attainmet Scaling sekä merkinnöistä lapsen omassa  
harjoittelukirjassa).

Terapiatyöskentelyssä on tärkeää, että lapsi oppii analysoimaan omaa 
toimintaansa sekä sitä, miten siihen voi vaikuttaa. Tämä edistää lapsen 

itsenäistymisen kehittymistä.

OSALLISTUMINEN

”Kavereiden kanssa rakennan yhdessä torneja ja minäkin voin laittaa useita palikoita päällekkäin. He 
ymmärtävät minua kun puhun rauhassa ja keskityn siihen. Ruokaillessa pureskelu on työlästä, mutta 
kun menen kouluun, haluan syödä itse. Haluan liikkua itse joko kävelytelineen kanssa tai pieniä 
matkoja ilman apuvälinettä. Harjoittelen itsenäisesti wc -toimintoja ja peseytymistä ja tavoitteena 
on, että osaan ne vuoden kuluttua, kun menen  kouluun.”

3. TERAPIATYÖSKENTELY

Terapeutin tehtävänä on analysoida mitä, miten ja 
miksi lapsi toimii niin kuin  toimii.  Analysoinnin 

pohjalta terapeutti muodostaa käsityksen lapsen 
kyvyistä ja  niistä asioista, jotka eivät ole lapselle 

helppoja.

Normaalin ja poikkeavan sensomotorisen kehityksen 
syvä analysoimistaito mahdollistaa terapeutille lapsen 

tulevan kehityksen ja toiminnan mahdollisuuksien 
ennakoimisen. Lapsi voi harjoittelemalla oppia taitoja, 

jotka kehittävät ja mahdollistavat hänen kykyjään 
osallistua myös TULEVAISUUDESSA. Tulevaisuuden 

yhteys nykyhetkeen on tunnusomaista NDT/Bobath -
lähestymistavassa.

Terapiatyöskentelyssä yhdistyvät lapsen oman osallisuuden 
jatkuva kehittyminen ja terapeutin analysointi- ja ammattitaito 

nähdä nykytilanne ja mahdollisuudet sen muutoksiin. Terapeutin 
ammattitaitoa on tunnistaa miten muutokset parhaiten 

saavutetaan.
Lapsi oppii toimimaan monipuolisemmin 

kun palaute-ennakointi -järjestelmä 
kehittyy ja vahvistuu. Tähän NDT/Bobath 

-terapeutti vaikuttaa ohjaamalla lasta
käsin, puheella, apuvälinein ja

ympäristön avulla siten, että lapselle
mahdollistuu vaihtoehtoinen tapa oppia 

liikkumista ja toimintaa.

RUUMIIN TOIMINNAT JA RAKENTEET

NDT/Bobath -lähestymistavassa lihasjänteys määritellään sen 
ominaisuuksien ja levinneisyyden pohjalta. Lihasjänteyden 

ilmenemiseen voidaan vaikuttaa asentojen, liikkeen, 
liikkumisen, ohjauksen sekä ympäristön järjestämisen avulla.

Poikkeava lihasjänteys ja sen levinneisyys ruumissa aiheuttavat 
poikkeavia asentoja ja liikkeitä ja päinvastoin. Vartalon ja 
raajojen linjausten muuttuessa toiminta ja ruumiin tason 
hankaluudet vaikeutuvat edelleen. Tämä ilmiö vaikeuttaa 

lapsen asentojen ja liikkumisen säätelyä, ruokailua, 
vuorovaikutusta, leikkiä ja sulavaa toimintaa yleisesti. Tällöin 

monipuolisen osallistumisen mahdollisuudet vähenevät. 

Terapian avulla liikerajoitukset ja niistä johtuvat 
epämuodostumat vähentävät lisäongelmia ja myöhempiä 

mahdollisia kipuja.

4. YHTEISTYÖ JA YMPÄRISTÖ

Terapia sisältää yhteistä työskentelyä lapsen ja hänelle  läheisten 
ihmisten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on, että terapeutti oppii yhä 

paremmin tuntemaan lasta ja vanhemmat puolestaan oppivat 
ohjaamaan ja auttamaan lastaan siten, että lapsen sensomotorinen 

oppiminen vahvistuu ja omien voimavarojen mukainen kehitys 
helpottuu.

Päivittäin toistuvissa asioissa, kuten vuorovaikutuksessa, 
kommunikoinnissa, ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, 

liikkumisessa ja leikkimisessä otetaan huomioon terapiassa harjoitellut 
linjaukset ja sulavat liikkumistavat. Toistojen myötä lapsi oppii 

tunnistamaan uusia kykyjään ja käsitys ympäristössä toimimisesta 
laajenee

Terapiaharjoittelu voi toteutua lapsen  omassa ympäristössä tai 
tarkoitukseen sopivissa harjoittelupaikoissa.

Lapsen aseman vahvistuminen on yhteisessä työskentelyssä keskeistä.

TOIMINTA/SUORITUKSET

”Seison tukea vasten ja tiskaan astioita. Kävelen 
mielelläni ilman apuvälinettä, mutta kaadun helposti. 
Leikin mielelläni maassa hiekalla, mutta silloin olen 
helposti W- asennossa. Minun ei ole helppoa pitää 
päätäni paikoillaan ja pysyä sitten mukavassa 
asennossa.
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milta tai yksinkertaisilta. Useimmiten käytän vasenta kättäni, koska oikea on 
jäykempi. Tykkään leikkiä kavereitten kanssa ja tehdä oikeita asioita, kuten 
leipoa. Juttelen paljon ja tiedän paljon asioita. Kaikki eivät saa selvää 
puheestani.” 

Siksi monet leikit ovat hosuvan näköisiä eivätkä tunnu vaivatto-

Toiminnalliset karkeamotoriikan, käsien käytön ja kommunikaation luokittelut voidaan tehdä 
seuraavilla kansainvälisillä asteikoilla:




