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Kotona ”kiikun kaakun pärjäävän” ikäihmisen   
fyysisen toiminta-/liikkumiskyvyn arvioinnista 

Soveltavan liikunnan päivät 21.8.2018 

Pirjo Kalmari, Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
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Voimaa vanhuuteen -kohderyhmän 
”tunnusmerkkejä” 

• ulkona liikkuminen vähentynyt 
• tuolilta ylösnousu vaikeutunut 
• kävely hidastunut 
• vaikeuksia rappusissa 
• ostoskärryyn nojaaminen 
• väsyy helpommin  
• kaatumisen pelkoa 
• ikä pääosin 75+ 
 

On erityisliikunnan/soveltavan liikunnan kohderyhmä 

Heihin panostaminen tuo tuloksia! 
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MIKSI MITATAAN? Mittaamisen lähtökohtia  

• Tietoa ja ennustetta fyysisestä toimintakyvystä, 
toiminnan rajoituksista 

• Pohjaksi harjoitusohjelmalle ja toimintakyvyn muutoksen 
seurantaan osana harjoittelujaksoa (alku-loppumittaus) 

• Iäkkäälle tietoa oman toimintakyvyn kehittymisestä 

• Tietoa liikuntaintervention hyödyistä esim. päättäjille  

 

Lisäksi: havainnointi, haastattelu, esitiedot ja itsearviointi     
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Suositus Voimaa vanhuuteen -kunnissa: SPPB 
Guralnik 1994  
 

• SPPB (Short Physical Performance Battery) on vakiintunut ja 
luotettava erityisesti alaraajojen suorituskykyä mittaava testistö  
– Tasapainotesti (jalat rinnakkain, puolitandem, tandem) 

– Kävelynopeus 4 m (omavauhti) 

– Tuolilta ylösnousu (5 krt) 

 Kustakin osiosta 0-4 pistettä, kokonaistulos 0-12 p 

• Auttaa tunnistamaan iäkkäät, joilla on kaatumisvaaraa/ 
heikentynyt tasapaino  

• Heikko tulos ennustaa liikkumiskyvyn heikkenemistä 

• Testi ei sovellu kovin hyväkuntoisille ja nuoremmille ikäihmisille 
 

Testistö, suoritusohje (myös videona) ja pisteytyslomake www.thl.fi 
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TUG (Timed Up and Go) - helppo ja nopea testi 

• Iäkkään henkilön liikkumiskyvyn ja tasapainon arviointiin 

• Hyvin toistettava, ei vaadi suurta tilaa 

• Ei selkeitä raja-arvoja  

• Mitataan suoritukseen kuluva omatahtinen aika:  

1. Tuolilta ylösnousu, 2. kävely kolmen metrin päässä 
olevan viivan yli, 3. kääntyminen takaisin kohti tuolia ja 4. 
istuutuminen 
 

Testistö ja suoritusohje www.thl.fi 
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Kokemuksia Voimaa vanhuuteen -kunnista  

• Testaus liitetään yleensä osaksi tehoharjoittelujaksoa 

• Tehdään myös osatestejä tai pelkästään alkutestaus 

• Testejä tekevät pääosin ammattilaiset, alan opiskelijat  

Hankkeet 2010-2015 



  

15.8.2018 

Huomioi myös muutokset kokonaisvaltaisesti 
toimintakyvyssä, kuten vahvistunut/lisääntynyt  

• Mielihyvä 

• Osallisuus  

• Omatoimisuus 

• Uuden oppiminen 

• Itsevarmuus, pystyvyys 

• Rytmi arkeen 

• Uni, ruokahalu 

• Uusien ihmisten tapaaminen 

 

 Kerää suullista ja kirjallista palautetta 
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Työkaluja mittaamiseen ja arviointiin 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/liikuntaharjoittelu/liikkumiskyvyn
-arviointi/itsearviointi-ja-havainnointi/  

 

Kaatumisseula 

http://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/materiaalia 

 

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -opas / päivitys 2016 (Satu Pajala) 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79998/THL_Opas_16
_verkko.pdf  
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Suora linkki TOIMIA–tietokantaan:  

www.thl.fi/toimia/tietokanta  

 

Ei kehitetä omia 

mittareita, vaan 

käytetään vakioituja! 

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta
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Yhteenvetona toimintakyvyn arvioinnista 
 
• Valitse pätevä/validi, käyttötarkoitukseen sopiva testi. Harjoittele 

toteutus yhdessä muiden testaajien kanssa. 
 
• Valmistaudu testaamisen  
 
• Kysy ja havainnoi iäkkään kokemuksia 
      laaja-alaisesti 
 
• Kirjaa tulokset 
 
 Testaaminen/ arviointi kannattaa 
 

 



  

HAE MUKAAN  
OHJELMAAN 

1.9.–30.11.2018 
 

voimaavanhuuteen.fi 
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Kiitos! 
etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi  
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