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Johdanto
Liike, kehon asennot, eleet ja kehollinen toiminta ovat ihmisen ensimmäisiä
ilmaisutapoja, ja ne säilyvät ja muotoutuvat koko elämän ajan. Yksilö tuntee
maailman oman kehollisuutensa ja toimintansa kautta. Aistimusten, havaintojen ja
koetun toiminnan kautta ympäristö tulee myös sisäisesti koetuksi kehossa ja
mielessä. Kehollinen, non-verbaali kokemus on vaikuttamassa siihen, kuinka me
prosessoimme ja jäsennämme emotionaalista, sosiaalista, kognitiivista ja sensorista
informaatiota. Tanssi-liiketerapian (TLT:n) erityisosaamista on se, että ymmärretään
kehon ainutkertainen ja yksilöllisesti eletty rooli havaintoprosesseissa ja käytetään
tätä ymmärtämystä työskentelyssä asiakkaan kanssa.
Keho on samanaikaisesti sekä eletty keho eli subjekti että kohde, objekti.
Kolmanneksi on huomioitava, että keho on myös keho toisia varten. Kehon
kokemus (keho subjektina) on meille usein tietoisuuden taustalle jäävää
informaatiota. Arkielämässä havahdumme kehon huomaamiseen usein vasta
epämukavan tai hankaluuden kokemuksesta, jolloin alamme suhtautua kehoon
kohteena, jolle pitää tehdä jotakin. Kehon tuntemusten havainnoinnin vähäisyys ja
yksipuolisuus kapeuttaa suhdetta itseen ja aiheuttaa monitasoista kärsimistä. Myös
terveydenhuollossa kehon kokemuksellinen, subjektiivinen puoli jää usein
huomiotta.
TLT:n sovelluskentät ovat laajat. TLT:aa voi hyödyntää sekä kuntoutusmuotona että
hyvinvointia, kehittymistä ja oppimista tukevassa työskentelyssä.
Tanssi-liiketerapiapalvelut esite on tarkoitettu antamaan tietoa TLT:sta ja
helpottamaan TLT:n valitsemista kuntoutus- ja toimintamuodoksi. Esite on
suunnattu toiminta-, opetus- ja kuntoutussuunnitelmia tekeville moniammatillisille
työryhmille. Myös alasta kiinnostuneet sekä henkilöt, jotka haluaisivat itse mennä
tanssi-liiketerapiaan, voivat löytää tästä esitteestä hyödyllistä perustietoa.

Tanssi-liiketerapia hoito- ja kuntoutusmuotona
Mitä tanssi-liiketerapia on?
Tanssi-liiketerapia (TLT) keskittyy liikkeeseen ilmaisuna, vuorovaikutuksena ja
kommunikointina. Liike ymmärretään myös reitiksi, jonka avulla vahvistaa
tietoisuutta itsestä.
TLT on kuntoutusmuoto, joka kuuluu luoviin taideterapioihin. Kehotietoisuuden,
tanssin ja liikkeen eri osa-alueet luovan prosessin tilassa mahdollistavat
sensori-motorisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kokemisen tasojen integraatiota.
Terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutuksessa näitä käytetään yksilöllisesti asetettujen
hoitotavoitteiden saavuttamisessa.
TLT:n perusolettamukset ovat:
1) tanssi ja liike ovat kommunikaatiota
2) keho ja mieli vaikuttavat toisiinsa vastavuoroisesti
3) tunteita ilmaistaan liikkeen kautta; tunteiden kokeminen ja ilmaiseminen on
vahvasti kehollista
4) taide ja luova ilmaisu ovat hyvinvointia ja integraatiota edistäviä
5) liikkeellisen vastavuoroisuuden ja turvallisuuden kautta voi rakentua
terapeuttinen suhde, joka on tärkeä muutosta mahdollistava tila
6) liike on monitasoista, ja sitä voi ymmärtää myös symbolisesti ja metaforisesti
Kehollinen työskentely ja kehon kokemusten havainnoimis- ja
sanoittamistaidon vahvistaminen ovat menetelmä
mentalisaatiokyvyn kehittämisessä. Mentalisaatiokyky on taitoa
tunnistaa oman kokemusmaailman sisältöjä ja ajatuksia sekä
ymmärtää, että toisen mielenmaailma voi olla toisenlainen.
Liikkeellinen vuorovaikutus aktivoi aivojen peilisolusysteemin, josta
seuraa hormonaalisia ja hermonvälittäjäaineiden aiheuttamia
tapahtumaketjuja. Ne yhdistävät limbisen systeemin, autonomisen
hermoston ja oikean hemisfäärin orbitofrontaalisen korteksin, johtaen
tietoiseen ja kokonaisvaltaiseen yhdessä jaettuun kokemukseen. TLTssa
somaattinen virittäytyminen sekä liikekokemuksen tutkiminen,
tunnistaminen ja muunteleminen mahdollistavat uutta integraatiota
aivojen eri osa-alueiden välillä. Tämä tukee parempaa tietoisuutta ja
toimintakykyä sekä kehon hyväksymistä ja dynaamisempaa käsitystä
itsestä.

Tanssi-liiketerapian menetelmät
TLT on sovellus, jonka tietopohjaan kuuluu neurotieteitä, psykologiaa,
psykoterapiaa, kinesiologiaa, liikkeen ja tanssin ymmärtämystä ja liikkeen
tieto-taitoa. Liikkeen ymmärtämykseen sisältyy TLT:ssa mm. se, että hahmotetaan
implisiittisen ja eksplisiittisen muistin, tunteiden kehollisen tunnistamisen,
vuorovaikutuksessa olemisen tavan ja havaintoprosessien muodostavan olennaisen
osan yksilön itseyttä, joka vaikuttaa hänen tapaansa käsitellä ja ymmärtää
ympäristöä ja itseään.
TLT:ssa oleellista on kokemus liikkeen aistimisesta sekä se, miten liike ymmärretään.
Tanssi-liiketerapeutti pyrkii lisäämään kokemuksen ymmärrystä yhdessä asiakkaan
kanssa kokeilemalla ja käyttämällä liikkeen kautta tapahtuvaa peilaamista,
virittäytymistä ja itsetutkiskelua kritisoimatta ja tuomitsematta. TLT tukee kehitystä
sallimalla yksilön spontaanisuuden tulla esiin ja luomalla uusia tapoja olla
vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
TLT interventioissa yhdistyvät somaattiset ja emotionaaliset havaintoprosessit. TLT
tarjoaa liikkeen tutkimisen kautta monia, hienosyisiä mahdollisuuksia
tunnetietoisuuden lisäämiseen ja tunteiden säätelyn kehittämiseen. Kehon
tuntemusten ja liikereaktioiden havainnoiminen on suora väylä implisiittisen
kehomuistin sisältöjen tutkimiseen. Kyky tunnesäätelyyn on kehoon perustuvaa.
TLT:ssa käytettävät menetelmät vaihtelevat
asiakkaan yksilöllisten tarpeiden, toiminnan
tavoitteiden sekä terapeutin soveltamien
työskentelytapojen mukaan.
TLTn menetelmiä ovat mm.:
• kehotietoisuustyöskentely
• liikeimprovisaatio
• tanssin eri tyylisuuntien ja liikelaatujen
hyödyntäminen
• leikki ja pelit
• rentoutus-, kehon hahmotus- ja
mielikuvaharjoitukset
• liikekokemusten kuvaaminen sanallisesti,
kuvan avulla tai liikkeellisesti, jotta
liikekokemuksen integraatio vahvistuu

Tanssi-liiketerapia hoito- tai kuntoutussuunnitelmassa
TLT soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. TLT:aa voidaan toteuttaa myös
lapsi-vanhempi dyadeille tai perheille. Terapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai
ryhmämuotoisena. Työskentelyn kesto on lyhimmillään 10-12 kertaa, mutta
työskentely voi olla pitkäkestoista, eli 1-3 vuotta kestävää. TLT ei edellytä asiakkaalta
liikkeen tai tanssin erityisosaamista. Myös liikuntarajoitteiset voivat hyötyä TLT:sta.
TLT:n soveltuvuutta asiakkaalle arvioivat asiakas itse ja/tai hänen omaisensa,
tanssi-liiketerapeutti sekä kuntoutussuunnitelmasta vastaava työryhmä. TLT voi olla
pääasiallinen kuntoutusmuoto tai sitä voidaan käyttää muiden interventioiden
rinnalla.
TLT kuntoutusmuotona edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja
vuorovaikutustaitoja, lisää osallistumismahdollisuuksia ja parantaa elämänlaatua.
Hoito- tai kuntoutussuunnitelmassa on hyvä määritellä TLT:n toteutustapa ja
tavoitteet asiakkaan kohdalla sekä yhteistyömuodot eli osallistumiset
verkostopalavereihin ja hoitoneuvotteluihin.
Tanssi-liiketerapiapalvelujen järjestäminen
Ammatillisen tanssi-liiketerapiakoulutuksen suorittaneita tanssi-liiketerapeutteja
toimii sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetus-, tanssi- ja liikunta-aloilla.
Terveydenhuoltoalan ammattilaisia, joilla on myös tanssi-liiketerapeutin pätevyys
toimii mm. psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja ikääntyneiden palveluissa.
Sosiaalialalla tanssiterapeutteja toimii mm. lastensuojelussa ja
nuorisotyössä. Monet tanssi-liiketerapeutit tarjoavat TLT:aa myös
yksityisinä ammatinharjoittajina, joiden palveluja ostavat
sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit, kuntien sosiaali-, terveys- ja
koulutoimet sekä kolmannen sektorin organisaatiot. Kehittyvä
suunta on myös TLT:n hyödyntäminen yrityksissä työtapana
mentoroinnissa ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.
Tanssi-liiketerapeutin työn laatu
Koska TLT:n sovellusalat ovat niin laajat, tanssi-liiketerapeutin ammatillisen
toiminnan profiloituminen tietyille toimintakentille on luonnollista.
Tanssi-liiketerapeutin pohjakoulutus vaikuttaa siihen, millaisiin sovelluksiin
hän ammatillisesti ryhtyy. Työn laatua tukevat TLT:n ammattieettiset ohjeet
(www.tanssiterapia.net), työnohjaus ja säännöllinen, ammatillinen
lisäkoulutus.

Tanssi-liiketerapiapalvelut
1. Arviointi terapiakontekstissa
1.1. Asiakkaan tanssi-liiketerapian tarpeen ja soveltuvuuden arviointi
Huolellinen tilanteen arviointi toiminnan alussa tukee sitä, että toiminnan tavoitteet
voivat jäsentyä riittävällä tavalla. Kun tavoitteissa on selkeyttä, toiminnan laadun
ylläpitäminen onnistuu antoisammin. TLT-terapiasuhdetta aloitettaessa tyypillinen
arviointikäyntien määrä on 2-5 käyntiä. Arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan suhdetta
kehoonsa, motivaatiota keholliseen työskentelyyn sekä hänen valmiuksiaan asettua
terapiasuhteeseen.
1.2. Asiakkaan nykytilan arviointi tanssi-liiketerapian keinoin
Arvioinnin tavoitteena on asiakkaan nykytilan kartoitus ja terapian aikana
kuntoutumisen seuranta. Arviointia varten tanssi-liiketerapeutti havainnoi asiakkaan
kehon käyttöä ja hahmotusta, vuorovaikutuksellista liikettä, liikelaatuja, suhdetta
tilaan, aistihavaintojen jäsentymistä ja asiakkaan kykyä sanoittaa ja reflektoida näitä
kokemuksia.
1.3. Konsultoiva arviointi
Arviointi voi olla luonteeltaan myös konsultoivaa. Konsultoivaa arviota voidaan
käyttää asiakkaan tilanteen kartoittamiseksi ja ongelma-alueen tarkentamiseksi.
TLT-arvioinnilla voidaan saada lisätietoa asiakkaan valmiuksista, ongelmista ja
toimintakyvystä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää kuntoutussuunnitelman
tekemisestä.

2. Terapia
2.1. Tukea antava tanssi-liiketerapia
Koulumaailmassa, sosiaalialalla päiväkodeissa ja lastensuojelulaitoksissa sekä
kehitysvamma- ja vanhusten huollon toiminnoissa voidaan toteuttaa tukea antavaa
TLT:aa. Yleistavoitteena on liikkeellisin ja vuorovaikutuksellisin keinoin tukea
sosiaalisia taitoja, toiminnanohjausta ja toimintakykyä. Esimerkkejä tukea antavan
TLT:n tavoitteista ovat aisti- ja liikekokemusten saaminen, itseilmaisu- ja
kommunikaatiokanavien löytäminen, tietoisuuden lisääminen omasta kehosta ja
tunteista, itseluottamuksen ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen. Toiminnan
tavoitteena on omien voimavarojen löytäminen ja niiden käyttöönotto. Tukea antava
tanssi-liiketerapia voi olla myös lyhytkestoista.
2.2. Itsetuntemusta ja elämänhallintaa kehittävä tanssi-liiketerapia
Itsetuntemusta ja elämänhallintaa kehittävä TLT on yleensä pitkäkestoisempaa ja
edellyttää asiakkaalta myös taitoa sanallisesti käsitellä kokemuksiaan.
Liikekokemuksen herättämiä aistimuksia, tunteita ja ajatuskulkuja pyritään
havainnoimaan ja käsittelemään tavalla, joka auttaa asiakasta ymmärtämään näiden
syntyä ja vaikutusta toiminnassaan ja vuorovaikutussuhteissaan. Esimerkkejä
itsetuntemusta ja elämänhallintaa kehittävän TLT:n tavoitteista ovat omien
reaktiotapojen tunnistaminen, haitallisista käyttäytymistavoista vapautuminen,
oman kehosuhteen käsitteleminen ja muuttuminen.
2.3.Terapiatyöhön liittyvät muut palvelut
Terapiatyöhon liittyviä muita palveluja ovat
asiakaskohtainen ohjaus ja neuvonta, terapiaan liittyvät
yhteistyökäynnit, hoito- tai kuntoutusneuvotteluun
osallistuminen sekä asiakaskohtaiset lausunnot ja
palautteet.
3. Hyvinvointia tukevat palvelut
3.1. Työelämässä hyvinvoinnin tukeminen
TLT:aa voidaan soveltaa työelämässä voimavaroja ja
vuorovaikutustaitoja lisäävänä työskentelytapana.
Työelämässä TLT-valmennus voi kohdistua tunteiden
tunnistamiseen, työyhteisön jännitteiden havaitsemiseen ja
vuorovaikutteisen työyhteisön rakentamiseen.

TLT:n menetelmin toteutettu työnohjaus voi olla keino auttaa asiakaslähtöisyyden
syvenemistä esim. sosiaali- ja terveydenhoitoalalla ja uudistaa työntekijöiden
vuorovaikutuksellisia voimavaroja.
3.2. Kehotyöskentely yksityiselämän voimavarana
TLT:n menetelmin tarjotaan myös kursseja ja työpajoja, jotka tarjoavat ihmisille
mahdollisuuden tutustua omaan kehollisuuteen, lisätä kehotietoisuutta ja
tietoisuustaitoja, vapautua ja vahvistua oman kehon käytössä.
4. Asiantuntijapalvelut
Tanssi-liiketerapeutti tarjoaa erityistyöntekijänä asiantuntijapalveluja oman
koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa puitteissa.
4.1. Konsultaatio, neuvonta ja ohjaus
Konsultatio, neuvonta ja ohjaus liittyvät terveydenhuollon TLT-toimintaan.
Tanssi-liiketerapeutti tarjoaa konsultaatiota ja neuvontaa muille ammattiryhmien
työntekiköille, asiakkaille, omaisille ja opiskelijoille.
4.2. Työnohjaus
Työnohjaus perustuu työnohjaajan ja ohjattavan keskinäiseen sopimukseen.
Työnohjaajana toimivalla tanssi-liiketerapeutilla on työnohjaukseen tarvittava
erityisosaaminen ja kokemus. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista.
TLT-työnohjausta tarjotaan opiskelijoille ja tanssi-liiketerapeuteille. Muille
ammattiryhmille TLT-perustainen työnohjaus voi syventää ymmärrystä liikkeen
vuorovaikutukselliseen ja terapeuttiseen käyttöön liittyen.

4.3. Koulutus
Tanssi-liiketerapeutti voi kouluttajana kertoa liikkeen vuorovaikutuksellisista ja
terapeuttisista mahdollisuuksista sekä TLT:n menetelmistä. Hän voi toimia
kouluttajana toimipaikassa tai työyhteisössä, eritasoissa
tanssi-liiketerapiakoulutuksissa, tai kursseilla sosiaali-, terveydenhuolto- ja
opetusalan oppilaitoksissa. Tanssi-liiketerapeutti voi tarjota koulutusta luennoilla
oman alan ja lähialojen yhdistyksen järjestämissä seminaareissa sekä järjestöjen tai
yhdistysten yleisöluentoilla.
4.4. Tiedotus ja asiantuntijalausunnot
Tanssi-liiketerapeuteilta voi pyytää haastatteluja ja tiedotteita TLT:aan liittyen.
Tanssi-liiketerapeutit ja erityisesti Suomen Tanssiterapiayhdistys ry. antavat myös
asiantuntijalausuntoja tanssi-liiketerapiasta viranomaistahoille.
4.5. Työn kehittäminen
Tanssi-liiketerapeutit kehittävät työtään sekä henkilökohtaisella tasolla että
ammattiryhmänä. Toimialaan liittyvä koulutus ja kliininen tutkimus kehittävät alaa
koko ajan eteen päin.

