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1 Johdanto 
 

Ikääntyneiden määrän ennustetaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2050. Yli 65-vuoti-

aita arvioidaan olevan 25 % koko väestöstä ja yli 80-vuotiaita on nykytilanteeseen ver-

rattuna kaksinkertainen määrä. (THL 2016a.) Ennustetaan, että vuonna 2030 Suomessa 

muistisairautta sairastaa n. 130 000 henkilöä (Heimonen & Voutilainen 2006: 9-10). 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalipalveluista 

(980/2012) velvoittaa kunnat huolehtimaan ikääntyneen hyvinvoinnista, terveydestä, toi-

mintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä tarvittavien terveys- ja sosiaa-

lipalvelujen järjestämisestä. Tampereen kaupunkistrategiassa vuodelle 2025 yhdeksi ta-

voitteeksi on kirjattu, että yli 75-vuotiaiden väestöstä 92 % asuisi omassa kodissaan, 6 

% tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 2 % laitoshoidossa. (Kaupunkistrategia 

2025: 8-12.) 

 

Geriatrian poliklinikan fysioterapiassa kokeiltiin 1/2017 - 5/2018 uutta toimintamallia, 

jossa asiakkaille tarjottiin kuuden kuukauden aikana kolmena kotikäyntinä toteutettavaa 

fyysisen toimintakyvyn seurantaa. Seurantajaksolla arviointivälineenä käytettiin poliklini-

kalla laadittua Toimintakyvyn riskikartoitus -lomaketta, joka sisältää myös fyysisen toi-

mintakyvyn testauksen. Uuden toimintamallin toteuttaminen mahdollisti tutkimuksen, 

jonka tarkoituksena oli saada toimintamallin mukaisesti toteutuneiden kotikäyntien ai-

neistosta tietoa ikääntyneen fyysisestä kunnosta sekä sen heikentymistä ennustavia te-

kijöitä.  

 

Tutkimuksen testitulosten viitearvojen vertailuun valittiin vain yli 65-vuotiaille tehdyt tut-

kimukset, mikä vastaa geriatrian poliklinikan pääasiallista asiakaskuntaa. Aineiston haku 

tietokannoista rajautui pääasiassa 10 vuotta vanhoihin lähteisiin. Vanhemmat lähteet pe-

rustuivat toimintakyvyn arvioinnin testistön alkuperäisiin tai tutkimuksen kannalta merkit-

tävää tietoa sisältäneisiin lähteisiin. Teoreettista aineistoa haettiin tietokannoista Pedro, 

Cinahl, PudMed, Medic, Finna, Cohrane Library, Terveysportti sekä sivustoilta Age and 

Ageing ja Lääkärilehti. Aihealueeseen soveltuvia artikkeleja ja tutkimuksia löytyi 48, 

joista käytettäväksi valittiin 19. Valinnan taustalla oli lyhyen fyysisen suorituskykymittarin 

(SPPB) käyttö sekä tutkimuksen tulosten käytettävyys tämän tutkimuksen vertailuna. 

Tiedonhaku on kuvattu liitteessä 1. Aineistoa käytetään tutkimuksesta saatavien tulosten 

vertailuun. 
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2 Ikääntyminen  
 

Ikääntyneellä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen tai 

kognitiivinen kyky toimia on heikentynyt johtuen korkeasta iästä, lisääntyneistä tai pahe-

nevista sairauksista, vammoista tai iän aiheuttamista rappeutumisen muutoksista (Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista 980/2012 § 3). Ikääntyminen voidaan kuvata myös sarjaksi erilaisia, eri tahtia ete-

neviä muutoksia, joita ei voida pysäyttää, mutta jossakin määrin voidaan elämäntavoilla 

jarruttaa. Ikääntyminen vaikuttaa mm. aistitoimintoihin, tasapainoon, lihasvoimaan sekä 

tukirankaan niitä heikentävästi. (Rantanen - Sakari 2013: 315-317.) Tässä työssä ikään-

tyneiksi kutsutaan 65-vuotiaita ja sitä vanhempia. 

 

Onnistunut vanhenemisen tukeminen edellyttää kansanterveyden parantamiseen täh-

tääviä toimia. Ikääntyneen kotona pärjäämistä ja toimintakykyä edistävät ennaltaeh-

käisevät toimet ja koko elämänaikaiset terveelliset elintavat. Jo keski-iässä muistisairau-

teen sairastumisen määrää voidaan vähentää puoleen puuttumalla riskitekijöihin, joita 

ovat diabetes, lihavuus, vähäinen liikunta, korkea verenpaine, tupakointi, vähäinen kog-

nitiivinen aktiivisuus ja masennusoireisto. Riskitekijöitä hoitamalla voidaan muistisairau-

den oireiden ilmenemistä myöhentää viidellä vuodella. Oireiden ilmenemisen myöhentä-

minen puolittaa muistisairauden esiintyvyyden. Niin ikään iäkkäänä jatkunut aktiviinen 

liikunnallinen harrastaneisuus voi puolittaa mahdolliset elämän loppuvaiheen muiden 

avusta riippuvaisuuden vuodet tai laitostumisen tarpeen. (Konsensuslausuma 2012:7). 

 

2.1 Liikkumiskyvyn muutokset ikääntyessä 
 

Liikkumiskyky perustuu lihasvoiman, tasapainon, aistitoimintojen ja näitä koordinoivan 

keskushermoston toimintaan. Nämä toiminnot mahdollistavat kehon liikuttamisen halut-

tuun suuntaan ja kehon asennon säilymisen pystyasennossa suhteessa painovoimaan. 

Portaiden nouseminen onnistuu vain lihasvoiman ollessa suurempaa kuin maan kehon 

massaan kohdistama voima. Ennen liikkumisongelmien syntymistä ilmenevät edeltävät 

ns. prekliiniset liikkumisongelmat. Nämä ongelmat ovat liikkumisongelmien esiasteita ku-

ten toimintanopeuden hidastuminen ja toimintojen suorittamisessa väsyminen. Väsymi-

nen on merkki heikentyneestä kunnosta ja toimiikin hälytysmerkkinä siihen, että tervey-

den ja toimintakyvyn hoitoon on kiinnitettävä tehostetusti huomiota. (Rantanen - Sakari 

2013: 3-15317.) 
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Istumasta seisomaan nousun vaikeudet perustuvat useimmiten polvien ja lantion jäykis-

tymiseen sekä alaraajojen lihasten ponnistusvoiman heikkouteen. Kun tähän lisätään 

hartioiden ja yläraajojen joustavuuden ja voiman vähentyminen, ikääntyneellä voi olla 

vaikeuksia tuottaa riittävää nousuvoimaa alaraajojen heikkouden tueksi. (Tideiksaar 

2005: 35–36.) Ikääntyessä on todettu lihasmassan vähenemistä ja korvautumista osit-

tain rasvakudoksella. Kaatumisien taustatekijöistä saatetaan löytää alaraajojen voiman-

tuoton eroja. (Sipilä ym. 2013: 146-147.) Ryhdin heikentymisen aiheuttaa lihasten sur-

kastuminen, jänteiden ja nivelsiteiden kalkkeutuminen sekä usein osteoporoosin aiheut-

tama selkärangan kaareutuminen. Kumarassa asennossa kävellessä lantion ja polvien 

ojentumisvajaus vaikeuttaa asennon säilyttämistä ja horjahduksien korjaamista. (Tideik-

saar 2005: 35–36).  

 

Lihasvoiman heikentyminen uhkaa ikääntyneen kykyä päivittäisten toimintojen toteutta-

misessa ja kykyä asua omassa kodissaan. Ikääntyvä tarvitsee lihasvoiman näkökul-

masta riittävän reservikapasiteetin. Reservikapasiteetilla tarkoitetaan fyysistä tasoa, 

jossa voimaa on riittävästi ja voiman hetkellinen väheneminen ei sinänsä vaikuta päivit-

täiseen elämään. Ikäihmisen sairastuessa ja joutuessa sairaalahoitoon jokainen päivä 

vuodelevossa vähentää lihasvoimaa jopa 2 % päivässä. Mikäli ikääntyneellä ei ole riittä-

västi reservikapasiteetin tuomaa turvamarginaalia, sairastuminen voi laskea kunnon alle 

kotioloissa tarvittavan suoritustason. (Sipilä 2013: 148.) Vuodelevon ehkäisyn merkitystä 

korostaa tieto, että normaali jo yli 50-vuotiaan lihasvoiman heikentymisprosentti on vuo-

sitasolla n. 1 % (Komulainen – Vuori 2015).  

 

Liikkuessa tasapainon säilyttäminen edellyttää keskushermoston, lihasten ja luuston yh-

teistyötä sekä riittävää näkökykyä, asentotuntoa, vestibulaarista ärsytystä, lihasvoimaa 

ja nivelten joustavuutta. Proprioseptiivinen aistijärjestelmä kertoo aivoille lihasten, nivel-

ten asennon ja missä asennossa kehon osat ovat toisiinsa nähden. Ikääntyessä pro-

prioseptiivinen aistijärjestelmä heikkenee ja asentohuojunta lisääntyy. Ikääntynyt käyttää 

näkökykyä yhä enemmän asentotunnon tukena tai korvaavana aistina. Näköaisti toimii 

tasapainon kantavana voimana, kun ikääntynyt kävellee katse maahan suunnattuna var-

mistaen näin askeleen osuvan oikeaan kohtaan. Mitä vaikeampi toiminto on ja mitä 

enemmän se vaatii tarkkuutta ja nopeutta, sen enemmän ikääntynyt tarvitsee näköaistia 

tasapainon säilyttämisen tukena. Ikääntyminen vaikuttaa myös kehon korjaaviin liikkei-

siin eli oikaisureflekseihin, jolloin kaatuessa tasapainon uudelleen löytäminen on vaike-

ampaa. (Tideiksaar 2005: 30–31.)  
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Töpöttävällä askelluksella hitaasti liikkuessa ikääntynyt turvaa tasapainoa tukipinnan säi-

lyessä suurempana ja askelsyklin lyhempänä. Muuttunut kävelytapa lisää kaatumisris-

kiä, kun liikkumista ei ehditä sopeuttaa ajoissa havaittuun esteeseen tai horjahduksen 

vaatimaa korjausliikettä tasapainon säilyttämiseen ei ehditä tehdä. (Rantanen - Sakari 

2013: 148-149.) 

 

Ikääntyneen liikkumiskyvyn heikkenemisestä seuraa ensin sosiaalisen osallistumisen, 

ostosten teon ja raskaiden kotitöiden tekemisen heikkeneminen. Liikkumiskyvyn edel-

leen heikentyessä vaikeuksia ilmenee myös ADL-toiminnoissa. (Rantanen - Sakari 2013: 

148-149.) Tervaskanto 90+ -tutkimuksessa suurin osa yli 90-vuotiaista koki toimintaky-

vyn rajoitteita. Tutkimukseen osallistuneista 70–80 % kykeni nousemaan itsenäisesti 

vuoteesta, 80–85 % liikkui vaikeuksitta sisällä ja joka kolmas nousi vaikeuksitta portaita 

ja käveli 400m matkan. Kotona asuvat ikääntyneet olivat odotetusti parempikuntoisia, 

kuin palvelutalossa tai laitoksessa asuvat. (Jylhä ym. 2009: 2285, 2287.) 

 

2.2 Muita ikääntymiseen ja liikkumiskykyyn vaikuttavia tekijöitä 
 

Tutkimuksissa vuosikymmenten aikana on muistissa todettu olevan erilaisia toimintoja, 

joista toiset ovat herkempiä ikääntymisen vaikutuksille kuin toiset. Muistista puhuttaessa 

usein käytetään käsitteitä lyhyt- ja pitkäkestoinen muisti. Ikääntymiseen vaikuttavat muu-

tokset näkyvät lyhytkestoisessa muistissa eniten tiedon samanaikaisen säilyttämisen, 

uuden ja vanhan tiedon prosessoinnin vaikeutumisena. Pitkäkestoisessa muistissa 

ikääntyminen näkyy herkimmin henkilökohtaisen aikaan ja paikkaan sidonnaisen koke-

muksellisuuden muistamisessa. Kielelliset taidot ja asiatiedot säilyvät pitkäkestoisessa 

muistissa usein pisimpään. Muistin toimintaan heikentävästi vaikuttavia tekijöitä ovat 

mm. muistin vähäinen käyttö, motivaation puute, negatiiviset asenteet, alentunut mie-

liala, sairaudet, heikko kunto, liikunnan vähyys, väsymys, univaikeudet sekä heikentynyt 

ravitsemustila. (Suutama 2013: 217-219.) 

 

Muistin heikentymisen yhteydessä on hyvä tarkastella myös kognition muiden osa-alu-

eiden heikentymistä, erityisesti toiminnanohjauksen vaikeuksia. Toiminnanohjaus on ky-

kyä yhdistää tiedonkäsittelytoiminnot yhtenäiseksi tavoitteelliseksi toiminnaksi. Toimin-

nanohjauksen vaikeudet ilmenevät pääasiassa etuotsalohkon vaurioiden myötä, mutta 

vastaava oireisto voi ilmetä myös muiden aivoalueiden vauriossa. Toiminnanohjauksen 

vaikeudet ilmenevät erityisesti uusissa tilanteissa, joissa rutiininomainen suoritus ei enää 
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riitä. Toiminnanohjaus voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, joita ovat oma-aloitteisuu-

den säätely, käytöskontrolli ja tiedonkäsittelyn ohjaus. Käytännössä oireet hankaloittavat 

toiminnan itsenäistä aloittamista, vaikka toisen henkilön sanallisella ohjauksella toiminto 

voi onnistua ilman ongelmia. Käytöskontrollin muutos tuottaa impulsiivisuutta, yliaktiivi-

suutta ja inhibitiovaikeuksia. Tiedonkäsittelyn ohjauksen ongelmat ilmenevät mm. ky-

vystä suoriutua tehtävästä kokonaisuutena tai sen hienosäädöstä. Toiminnan toteutta-

minen vaatii kykyä toteuttaa toiminnan vaiheita (aloitus, ylläpito, vaihtaminen, arviointi, 

lopetus) kehämäisesti. Alzheimerin taudissa toiminnan ohjauksen haasteet ilmenevät 

yleensä muistioireiden jälkeen, mutta Lewyn kappaletaudissa oireet ovat keskeisessä 

asemassa alusta lähtien. (Hietanen ym. 2015: 378-379.) Ikääntyneellä liikkumiskyvyn 

yllä pitämisen vaikeudeksi voi ilmetä juurikin asioiden aloittamisen vaikeus, jolloin sään-

nöllinen liikkuminen voi jäädä vähemmälle. 

 

Muistin heikentyminen saattaa olla lievissä tapauksissa hetkellistä sairaus- tai olosuhde-

perustaista. Vaikeimmissa tapauksissa kyse on useimmiten etenevästä muistisairau-

desta kuten Alzheimerin taudista, Lewyn kappale -taudista, aivojen otsalohkojen vauri-

oista tai verenkiertoperusteisesta vaskulaarisesta dementiasta. (Suutama 2013: 220.) 

Alzheimerin taudissa fyysisen toimintakyvyn muutokset ilmenevät tyypillisesti hitaasti ja 

tasaisesti sairauden edetessä. Alzheimerin taudissa fyysisiä toimintakyvyn muutoksia 

ovat keskivaikeassa vaiheessa ilmenevä kaatuilu, tasapaino- ja kävelyvaikeudet, veren-

paineen lasku ja ortostatismin ilmeneminen. (Remes ym. 2015: 124-129). Vaskulaari-

sessa dementian subkortikaalisessa muodossa kävelyn kaava muuttuu viestin kulkemi-

sen aivoista lihaksiin heikentyessä. Kävely käy rytmittömäksi, kömpelöksi ja jalat tarrau-

tuvat lattiaan. Siirtymiset sekä kääntymiset vievät enemmän aikaa ja esim. portaissa liik-

kuminen vaikeutuu heikentyneen hahmottamisen vuoksi. (Melkas ym. 2015: 143.) Lewyn 

kappale -taudissa ilmenee aistiharhoja ja Parkinson-tyyppistä liikkumiskyvyn vaikeutu-

mista, mutta harvoin lepovapinaa. Oireiston edessä tasapainon säilyttämisen vaikeus 

lisääntyy altistaen toistuville kaatumisille. (Rinne 2015:166.) 

 

Ikääntyneillä on todettu yleistyvästi myös liikkumiskykyyn vaikuttavaa hauraus-raihnaus-

oireyhtymä (HRO). Nykyään oireyhtymästä puhuttaessa käytetään nimitystä gerastenia. 

Gerasteniaa sairastava ikäihminen on usein laiha, sukupuoleltaan nainen, hänen lihak-

sistonsa on surkastunut (sarkopenia) ja liikkumisen apuvälineen käyttö on tarpeellista. 

Gerasteniaa on viime vuosikymmeninä todettu myös ylipainoisilla, joten kehonkoostu-

mus ei aina ole yksiselitteinen tekijä. Sairastuneella ikäihmisellä saattaa olla taustalla 
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monia haitallisia elämänpiirteitä kuten stressi, fyysinen inaktiivisuus, virheelliset ravinto-

tottumukset ja ennalta ehkäisevän terveydenhoidon laiminlyöminen. Kehon ollessa ääri-

rajoilla voi pienikin tekijä romahduttaa elimistön toimintoja ja kotona pärjääminen vaa-

rantuu. Ikääntyneen ollessa äärimäisessä gerastenian tilassa elimistö ottaa kehon val-

kuaisaineista tarvittavan puuttuvan energian lihaksiston näin heikentyessä. Gerastenia 

ei ole normaali vanhenemisilmiö, eikä sillä ole todettu suoraa yhteyttää toimintavajauk-

seen tai muistisairauksiin. Neljän metrin kävelymatkaan käytettävää aikaa voidaan käyt-

tää yhtenä gerasteniaan viittaavana mittarina. Mikäli ikääntynyt käyttää aikaa matkan 

kävelemiseen yli 5 sekuntia (0,8 m/s) viittaa tämä gerasteniaan. Hoitokeinoina geras-

tenian hoidossa ovat ravitsemukseen puuttuminen, lihaskunnon korjaaminen ja ylläpito. 

(Strandberg 2013: 332-335; Koivukangas ym. 2017: 425-430.) 

 

3 Toimintakyky ja testaaminen 
 

Toimintakyky muodostuu fyysisestä, psyykkisestä, kognitiivisesta ja sosiaalisesta toimin-

takyvystä. Fyysinen toimintakyky sisältää kyvyn liikkua omassa elinympäristössä. Kog-

nitiivinen toimintakyky käsittelee kykyä siirtää toiminnanohjaus päättelystä toiminnaksi, 

tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Psyykkisen toimintakyvyn kautta tarkastellaan ih-

misen elämänhallintaa, mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia. Sosiaalinen toiminta-

kyky tarkoittaa kykyä toimia ja olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, harras-

tuneisuutta kotona tai kodin ulkopuolella. Muistisairaan kohdalla usein mietitään myös 

oikeudellista toimintakykyä eli kykyä ymmärtää oikeudellisesti vaikuttavia asioita. (Hei-

monen - Voutilainen 2006: 25; THL 2016b.)  

 

Toimintakyvyn voidaan käsittää olevan osa ikääntyneen hyvinvointia voimavaralähtöi-

sesti, määreenä toimintakyvyn tasosta tai todetun toiminnan vajeena. Toimintakyky ja 

arjessa selviytyminen jaetaan ADL- (activies of daily living) ja IADL (instrumental activi-

ties of daily living) -toimintoihin. (Pitkälä 2005: 3865; Sulander 2009: 2291.) ADL-toimin-

noilla tarkoitetaan ihmisen kykyä selviytyä päivittäisistä perustoiminnoista, kuten pesey-

tyminen, pukeutuminen, nukkuminen, syöminen, wc-käynnit ja liikkuminen. IADL-toimin-

not kuvaavat kykyä hoitaa asioita, tehdä raskaampia kotiaskareita, rahankäyttöä, talou-

den suunnittelua sekä asiointia kodin ulkopuolella. (Heimonen & Voutilainen 2006: 24–

25; Jämsen ym. 2015: 977.)  
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Toimintakyvyn heikkeneminen näkyy yleensä ensin IADL-toiminnoissa. Portaissa ja ul-

kona liikkumisen vaikeudet ilmenevät niin ikään varhaisessa vaiheessa. Tutkimuksissa 

Ikivihreät, Mini-Suomi ja Terveys 2000 havaittiin ADL-toimintojen rajoitusten olevan har-

vinaisia alle 65-vuotiailla. Suurimmat vaikeudet ilmenivät ulkona liikkumisessa ja pienim-

mät syömisessä. Vaikeudet ADL- ja IADL-toiminnoissa yleistyivät kumulatiivisesti ikään-

tymisen myötä siten, että yli 85-vuotiaista jo joka toinen raportoi vaikeuksia päivittäisissä 

toiminnoissa selviytymisessä. (Laukkanen 2013: 316–318; Sihvonen ym. 2013: 66-68.) 

Tervaskanto 90+ -tutkimuksessa suurimmalla osalla 90-vuotiaista ja tätä vanhemmilla 

ilmeni vaikeuksia arkitoiminnoissa ja liikkumisessa (Jylhä ym. 2009: 2285–2290). Ikään-

tyminen ja sairaalajaksot lisäävät riskiä toimintakyvyn heikentymiselle (Arnau ym. 

2016:246).  

 

Toimintakyvyn luokittelussa tunnetuin on kansainvälinen ICF -toimintakykyluokitus (In-

ternational Classification of Functioning, Disability and Health) (Laukkanen 2013: 312; 

Sulander 2006: 2292). Kahteen osaan jakautuva luokitus kuvaa henkilön sairauden ja 

vamman vaikutusta hänen elämäänsä. Toimintakykyä ja toimintarajoitteita kuvaavassa 

osassa kuvataan kehon toimintoja ja rakennetta sekä suoriutumista ja osallistumista. 

Kontekstuaalisia tekijöitä kuvaavassa osassa kuvataan ympäristö- ja yksilötekijöitä. 

(THL 2016c.)  

 

Ikääntyneelle toimintakyvyn muutokset näkyvät yksilön autonomian, elämänlaadun ja 

yleisen hyvinvoinnin heikkenemisenä. Toiminnoissa selviytymisen vaikeudet kasvattavat 

kustannuksia kotihoidon palvelujen muodossa sekä kuormittavat väistämättä läheisiä ih-

misiä. (Jylhä ym. 2009: 2285–2290.) Kelan vuonna 2013 päättyneessä IKKU-hank-

keessa todettiin ikääntyneiden arvioivan fyysistä kuntoa, mielenterveyttä ja sosiaalista 

osallisuutta kokonaisvaltaisena kokonaisuutena eikä omina osioina (Pikkarainen ym. 

2014:59). Kokonaisvaltaisen arvioinnin yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi nostetaankin 

ikääntyneen oman ääneen kuuluvuus hänen toiveidensa ja elämäntavoitteiden näkökul-

maan perustuen (Pitkälä ym. 2016: 453–455). IKKU-hankkeen tulosten perusteella muo-

dostettiin yhdeksänosainen suositus, joka soveltuu gerontologisten palveluiden suunnit-

teluun. Osiossa korostuvat ikääntyneen yksilöllisen toimijuuden huomioiminen hänen nä-

kökulmastaan, vanhenemisen muutosten tiedostaminen, ikääntyneen yksilöllisen elä-

mäntilanteen, elämäntavan ja ympäristön huomioiminen. (Pikkarainen ym. 2014:6.) 

 

Vapaaehtoistyö, ulkoliikunta ja vanhusten hyvinvointi VAU-tutkimushankkeessa vuosina 

2009–2011 kerätyssä kyselyssä 121 ikäihmisestä 34 % vastasi ulkoilevansa liian vähän. 
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Ulkoilukaveri vailla oli 74 % vastaajista ja puolen kilometrin kävelymatkassa 33 % koki 

tarvitsevansa saattajan apua ja turvaa. (Lepistö 2015: 30–38.)  

 

Ikäihmisen tai muistisairaan ikäihmisen toimintakykyä arvioitaessa tulee huomioida 

ikäihmisen sekä lähiomaisen arvio toimintakyvystä (Heimonen - Vuotilainen 2006: 29-

30; Mäkelä ym. 2013: 7). Läheiset usein huomaavat ikääntyneen toimintakyvyn muutok-

set varhaisessa vaiheessa. Ikääntyneen itsensä arvio voi olla ajantasainen tai se voi olla 

vähättelevä tai liioitteleva. Arvioinnin perusteella suositellut palvelut ja toimintaehdotuk-

set pohjautuvat ihmisen itsensä ja hänen läheisensä haluun sekä motivaatioon aikaan-

saada muutos toimintakyvyssä. (Heimonen & Voutilainen 2006: 29 - 30.)  

 

Arviolle omasta terveydestä (self-rated health) on käytössä erilaisia mittareita. Tyypilli-

simmin tällä tarkoitetaan terveyden eri ulottuvuuksien kuten sairauksien tai toimintakyvyn 

tason kysymystä ikääntyneeltä itseltään. Tervaskanto 90+ -tutkimuksen yhdeksän vuo-

den seurannassa ikääntyneiden kokemus terveydestä huononi ajan myötä. Yleisimmät 

syyt terveyden kokemuksen heikkenemiselle olivat sairauksien lisääntyminen ja toimin-

takyvyn heikkeneminen. Ikääntyneen koetun terveyden on todettu olevan yhteydessä 

terveyspalvelujen käyttöön sekä pitkäaikaishoidon tarpeeseen. Itse koetun terveyden ar-

viointi soveltuu tutkimukselliseen käyttöön, kun siinä on valmiit vaihtoehdot ja valinnan 

vapautta ei rajoiteta lisäohjeilla. Toisaalta haasteena on, että vastaaja päättää itse millä 

arvoilla tai tavoilla terveyttään arvioi. (Jylhä 2013: 381-388.) 

 

Ikäihmisten terveys ja toimintakyky vaikuttavat siihen, kuinka paljon he tarvitsevat sosi-

aali- ja terveyspalveluita (Parjanne 2014: 15-16, 21-22). Ikääntyneiden kotona-asumisen 

mahdollistaminen ei ole vain avunsaamisen ja selviytymisen turvaamista, vaan merki-

tystä on elämänlaadulla, mahdollisuudella liikkua kodin ulkopuolella sekä kyvyllä osallis-

tua sosiaaliseen elämään lähipalvelujen avulla (Sulander 2009:64; Tilvis a 2016: 62–65.) 

 

Ikääntyneiden liikunnanohjauksen ja toimintakyvyn tukemisen suosituksena on liikunnan 

säännöllisyys. Liikkumisen intensiteetin ei tarvitse olla hikoilua tuottavalla tasolla, koska 

kävelyaktiivisuuden lisäämiselläkin on saatu toimintakykyä kohentavaa vaikutusta. (Su-

lander 2009: 2292, 2298–2299). Liikuntasuosituksessa painotetaan liikunnan monimuo-

toisuutta, kuormituksen kohtuullisuutta sekä turvallisuutta. Liikunnan aloittaminen myö-

häisemmälläkin iällä parantaa lihasvoimaa sekä ehkäisee toiminnan rajoituksien synty-

mistä. Ikääntyneen tehdessä itse valinnan eri liikkumisvaihtoehtojen välillä hän samalla 

sitoutuu ja motivoituu toiminnan toteuttamiseen. (Sulander 2009: 2291–2297; Pitkälä 
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2005: 3865; Pitkälä ym. 2007: 3851–3856.) Joissakin tilanteissa iäkkäät tarvitsevat tii-

viimpää ohjausta. Näissä tilanteissa esim. kotikuntoutus on osoittautunut pitkällä aika-

jänteellä hyödylliseksi ja suositeltavaksi kaikissa muistisairauksissa, huolimatta sairau-

den vaikeustasosta. (Öhman 2018: 91.)  

 

STM:n sekä Kuntaliiton julkaisu Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja pal-

velujen parantamiseksi 2017-2019 ohjeistaa turvaamaan mahdollisimman toimintaky-

kyistä ikääntymistä. Toimintakyvyn heikkenemistä on todettu enemmän iäkkäillä, joilla 

on matala koulutustaso, työ on ollut ruumiillista ja ovat pienituloisia. Konkreettisia suosi-

tuksia ovat iäkkäiden omaehtoisen toiminnan tukeminen, lisää kolmannen sektorin toi-

mijoiden yhteistyötä ja kunnan toimialojen yhteystyön parantamista. Tavoitteena on lii-

kunnallisten lähipalveluiden sekä matalan kynnyksen liikuntaneuvonnan lisääntyminen, 

että osallisuutta lisäävän ryhmämuotoisen toiminnan kasvu. (STM 2017: 15–16.)  

 

Geriatrisessa kokonaisvaltaisessa arvioinnissa (comprehensive geriatric assessment, 

CGA) on vakiinnutettu ikääntyneen kliinisen arvioinnin ohessa tapaa kartoittaa fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä kuvata ikääntyneen asuinympäristöä. Arvi-

ointi toteutetaan moniammatillisen tiimin tuotoksena hyödyntäen ikääntyneille validoituja 

mittareita. (Pitkälä ym. 2016: 453–455; Koivukangas 2017: 425–430.) Tämän päivän 

haasteena on vahvistaa kansalaisten omaa vastuuta terveydestään ja toimintakyvys-

tään. Sairauksien ehkäiseminen ja terveystietoisuuden lisääminen nousevat entistä suu-

rempaan rooliin. Ennalta ehkäisevillä toimilla pystytään vaikuttamaan huomattavasti jopa 

ikäihmisen pitkäaikaishoidon tarpeeseen ja se on yleensä kustannusvaikuttavampaa 

kuin sairauden hoitaminen. (Parjanne 2014: 15–16, 21–22.) 

 

3.1 Fyysisen toimintakyvyn arviointi 
 

Fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen ensimmäiset merkit näkyvät usein liikkumiskyvyn 

heikentymisenä. Liikkumiskyvyn heikentyminen ennakoi vaikeutta selviytyä arkiaska-

reista ja lisää riskiä laitoshoitoon ohjautumiseen. Kaatumiset taas ennakoivat usein uusia 

kaatumisia. (Mäkelä ym. 2013: 7.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa 

todettiin fyysisen toimintakyvyn ongelmien lisääntyvän ikääntyessä. Muutos on merkittä-

vämpi naisilla. Yli 75-vuotiasta naisilla puolella ja miehistä joka kolmannella on vaikeuk-

sia kävellä puolen kilometrin matka ja hidastunut kävelynopeus ei riitä liikennevalojen 

ylittämiseen nopeudella 1,2m/s. Ongelmia asunnon sisällä liikkumisessa ilmeni lähes 15 

%. (Sainio ym. 2011: 120–122.)  
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Fyysisen toimintakyvyn arvioinnin perusajatuksena on löytää ne fysiologiset seikat tai 

toimintakyvyn piirteet, jotka parhaiten ennustavat toimintavajauksien syntymistä (Ranta-

nen - Sakari-Rantala 2008: 286–287, 291). Kokonaisvaltainen arviointi sisältää ikäänty-

neen oman arvion liikkumiskyvystään, liikkumiskyvyn ja fyysisen suorituskyvyntestaami-

sen sekä kaatumisriskin kartoittamisen (Mäkelä ym. 2013:7). Testaukset mahdollistavat 

myös kuntoutuksen vaikuttavuuden seurannan sekä ikääntyneelle itselleen mahdollisuu-

den verrata toimintakykyään kuntoutumisen numeraaliseen arviointiin (Rantanen - Sa-

kari 2013: 317-318). Toimintakykytestauksen yhtenä tavoitteena on toimia annettujen 

palveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa sekä olla tukemassa asiakkaan toimintakykyä 

ja elämänlaatua (Heimonen - Voutilainen 2006: 21-23; Mäkelä ym. 2013: 4).  

 

Suositeltavia aiheita fyysistä liikkumiskykyä kartoittaville kysymyksille ovat kaatuminen 

viimeisen puolen vuoden aikana, kaatumisen pelko ja liikkumisen vähentäminen kaatu-

misen pelon vuoksi. Fyysistä kuntoa kartoittavina kysymyksinä toimii kävelymatkan pi-

tuuden kartoittaminen ja porraskävelystä selviytyminen. Ikääntynyt osaa myös varsin hy-

vin arvioida onko liikkuminen muuttunut kuluneen vuoden aikana tai onko väsymyksen 

tunne lisääntynyt. (Mäkelä ym. 2013: 7.) 

 

3.2 Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB)  
 

Laaja-alaisesti käytössä oleva SPPB-testistö (Short Physical Performance Battery) pe-

rustuu Guralnikin ym. 1980–90 luvulla USA:ssa toteutettuun EPESE-tutkimukseen (Es-

tablished Populations for Epidemiologic Studies of the Elderly). Tutkimuksessa kartoitet-

tiin ikääntyneiden liikkumiskykyä. Tutkimuksen laajassa yli 5000 henkilön otannassa voi-

tiin todeta testauksen tulosten ja itsearvioinnin täydentävän ikääntyneen toimintakyvyn 

arviointia. (Guralnik ym. 1994: 86; Valkeinen ym. 2014). 

 

Kolmeosaisessa testissä arvioidaan testattavan tasapainon hallintaa paikallaan seisten, 

kävelynopeutta ja alaraajojen lihasvoimaa. Tasapainotestissä testattava pyrkii seiso-

maan 10 sekunnin ajan ensin jalat rinnakkain, sitten toinen jalka puoli askelta eteenpäin 

(puolitandem-asento) ja lopuksi jalat peräkkäin (tandem-asento). Kävelytestissä testat-

tava kävelee tavanomaisella kävelyvauhdilla vähintään seitsemän metrin matkan, jossa 

aikaa otetaan neljän metrin matkalta. Istumasta seisomaan nousu -testissä testattava 

nousee viisi kertaa seisomaan kädet ristissä rinnalla. Kunkin testiosuuden pisteet mää-
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rittyvät suoritustason mukaan maksimipistemäärän ollessa neljä pistettä. Parhaan mah-

dollisen tuloksen saadessaan testattava saa 12 pisteen tuloksen. (Guralnik ym. 1994: 

86; Valkeinen ym. 2014). TOIMIA-tietokannan SPPB:n muutosherkkyyden kartoituk-

sessa kliinisen muutoksen haarukka on 0,3–0,8 pistettä ja huomattavan merkityksellisen 

muutoksen tulisi olla 1–2,9 pistettä. Kliinisesti merkittävän pistemäärän eroon vaikuttaa 

otoksen tutkittavien kunto ja ikä, josta syystä kliinisesti merkittävää muutosta tulkitaan 

varoen. (Toimia-tietokanta a)  

 

SPPB-testistö soveltuu käytettäväksi fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa väestötutki-

muksessa (Valkeinen ym. 2014; Gómez ym. 2013: 168) ja yli 65-vuotiaiden kuntoisuu-

den tai laitostumisen riskin arvioinnissa (Arnau ym. 2016: 239-247; Milanechi ym. 2010: 

98-103). Lisäksi testistö mahdollistaa kaatumisriskin arvioinnin molempien sukupuolien 

osalta (Veronese ym. 2014: 276–284) ja soveltuu ennustamaan toimintakyvyn vaikeuk-

sia tulevan kahdentoista kuukauden aikana (Gómez ym. 2013: 168; Huang ym. 2010: 

844-452). Testi reagoi herkästi muutokseen ja soveltuu käytettäväksi globaalisti ennus-

tamaan ikääntyneiden liikkumiskyvyn heikentymistä (Pavasini ym. 2016: 6). Alaraajojen 

toimintakyvyn kattavan arvioinnin voidaan todeta antavan tietoa laajemmin ikääntyneen 

toimintakyvystä (Guralnik ym. 1994: 92). SPPB-testistö on hyväksytty osaksi toimintaky-

vyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston Toimia-tietokantaa. Tie-

tokannan mukaan testistö soveltuu iäkkäiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin 

ja on ennustevaliditeetiltaan erinomainen. (Toimia-tietokanta a). 

 

SPPB ennustaa liikkumiskyvyn muutoksia. EPESE-tutkimuksen reilun tuhannen yli 71-

vuotiaan tutkittavan neljän vuoden ennuste kertoo esimerkin pistemääräisestä heikenty-

misen riskistä. Verrattuna pisteisiin 10–12, pisteillä 4–6 ikääntyneen liikkumiskyvyn hei-

kentymisen riski kasvaa 4,9-kertaiseksi. Pisteillä 7–9 vastaava luku on 1,8. Pisteillä 4–6  

riski rajoituksille päivittäisissä toiminnoissa kasvaa 4,2-kertaiseksi ja 7–9 pisteellä 1,6 

kertaiseksi. Alle 3 pisteen tuloksiin ei tutkimuksissa otettu kantaa. (Guralnik ym. 1994: 

85-94.) Itsenäisesti asuvia  65 -vuotta täyttäneitä koskeneessa tutkimuksessa todettiin 

alle 10 pisteen ennustavan hyvin mm. kuolleisuutta, laitoshoitoon joutumista, ADL-toi-

mintojen vaikeuksien ilmaantumista ja liikkumisvaikeuksien lisääntymistä. Yhdessä tut-

kimuksista todettiin pistemäärätasolla 6.8 ilmenevän herkemmin vaikeuksia päivittäi-

sissä toiminnoissa. (Valkeinen ym. 2014.)   

 

Yli 65-vuotiaiden 626 tutkittavaa kattaneen tutkimuksen otoksessa lähtötilanteen ja kuu-

den vuoden välisessä seurannassa SPPB-tuloksissa ilmeni muutosta keskimäärin -1,7 
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pistettä. Muutos jakautui seuraavasti: kokonaispisteet lisääntyivät 9,6 % (n=60), pysyi 

ennallaan 32,4 % (n=203) ja heikentyivät 3 pistettä tai enemmän 25,9 % (n=162) tutkit-

tavista. (Milanechi ym. 2010: 98–103). Vastaavasti EPESE-tutkimuksen kuuden vuoden 

seurannassa havaittiin yli 80-vuotiaiden olevan toimintakyvyltään heikompia kuin ikä-

ryhmä 71–79-vuotiaat. Iäkkäät naiset ilmoittivat itsearvioidun toimintakyvyn systemaatti-

sesti heikommaksi. (Guralnik ym. 1994: 85-94.) Jokaisen yhden pisteen vähennyksen 

todettiin ennustavan edellistä tasoa korkeampaa kuolleisuutta (Pavasini ym. 2016: 6; 

Guralnik ym. 1994:85-94).  

 

150 65–74-vuotiaan tutkittavan tutkimuksessa tutkittavien itsearvioitua toimintakykyä 

verrattiin SPPB-testin tuloksiin. Liikkumiskykynsä erittäin hyväksi arvioineet saivat 

SPPB-testistä pisteitä keskimäärin 10,8. Hyvän liikuntakyvyn ryhmän pistemäärän kes-

kiarvo oli 9,7, kohtalaisen 9,5 ja huonon tai erittäin huonon kohdalla 9,0. Yhteenvetona 

voidaan todeta niiden ikääntyneiden, jotka ilman liikkumiskyvyn esteitä suoriutuvat ar-

jesta ja saavat alle 10 pistettä SPPB-testistä olevan suuremmassa riskissä toimintakyvyn 

heikentymiselle lähitulevaisuudessa. (Gomez ym. 2013: 168–169.) Tarkasteltaessa tut-

kittavien itsearvioituja toiminnan rajoitteita ja SPPB:n yhteyttä havaittiin, että ellei tutkit-

tava kokenut toiminnanvajautta, pisteet olivat lähes poikkeuksetta yli 7. (Heinonen ym. 

2012: 78). Alle 10 pistettä saaneilla jokaisen pisteen laskun todettiin lisäävän riskiä kun-

toisuuden laskulle 10 % seuraavan neljän vuoden aikana (Nelson ym. 2004:158).  

 

2710 yli 65-vuotiaan kotona asuvan ikääntyneen tutkimuksessa naisten SPPB-testin ko-

konaispisteiden tulos 7,79 oli huonompi kuin miesten 9,03. Molemmissa ryhmissä mata-

limmat pistemäärät saaneet olivat selvästi iäkkäämpiä. Tuloksissa huomattiin matalan 

pistemäärän saaneilla oli enemmän liikuntarajoittuneita ja he olivat vähemmän aktiivisia. 

Verrattuna pistemäärän 10–12 saaneisiin, 0–6 pistemäärän saaneet olivat suurem-

massa katumisriskissä. Huomioitavaa oli, että naisilla pistemäärä 7–9 antoi vastaavan 

kaatumisriskin kuin miehillä pistemäärä 6. Kaatumisriskin eroa selittävät todennäköisesti 

naisen ja miehen anatomiset erot, kuten naisten suurempi rasvaprosentin osuus suh-

teessa lihasmassaan sekä erilainen vartalon massakeskipiste. Keskimääräinen koko-

naispistemäärä kaatujilla oli 7,39 ja ei kaatujien ryhmissä 8,66 pistettä. Kaatumisriskin 

suhteen yksittäisistä testiosioista naisten kohdalla suurimmaksi riskiksi nousi kävelyno-

peuden hidastuminen ja  miehillä istumasta seisomaannousu testin heikentynyt tulos. 

Edellisen arvioitiin perustuvan sarkopeniaan, lihasten toiminnalliseen heikentymiseen 

sekä ryhdin muutoksiin. Naisten osalta kävelynopeuden heikentymisen ennakoitiin joh-
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tuvan suuremmasta määrästä nivelrikkoa ja vasaravarpaisuutta. Naisilla tandem-asen-

nossa pysyminen alle 2 sekuntia ennakoi voimakkaampaa kaatumisriskin kasvua kuin 

miehillä. (Veronese ym. 2014: 276-284.) 

Kävelynopeuden hidastuminen alle 1m/s viittasi kasvaneeseen kaatumisriskiin. (Ve-

ronese ym. 2014: 276-284.) Vastaava tulos Gómez ym. (2013:168) tutkimuksessa oli < 

0,6m/s, josta ennuste sairaalahoidon tarpeelle kasvoi toimintakyvyn heikentymisen 

vuoksi. Tutkimuksessa kävelynopeus 0,6m/s oli yhteydessä SPPB:n pistemäärään 6. 

Toimintakykymittauksissa kävelykyvyn on todettu ikäihmisillä olevan hyvä toimintakyvyn 

mittari. Ikivihreät -projektissa todettiin yli 85-vuotiaiden itsenäisesti asuvien maksimikä-

velynopeudeksi 1,22m/s. Yli 70-vuotiailla tavanomaisen kävelynopeuden hidastumisen 

on todettu ennustavan kolmen vuoden seurannassa avuntarpeen ilmaantumista, laitos-

hoitoa tai kuolleisuutta (Rantanen & Sakari 2013: 317). 

Omassa kodissa tai palvelutalossa asuvien 3-12 kuukauden harjoitteluinterventiotutki-

muksissa (Li 2016: 38-43; Tarazona-Santabalbina 2016: 426-433; Kapan 2016: 25-30) 

tutkimusryhmä toteutti lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua kotiharjoitteina tai ryhmähar-

joitteluna. Verrokkiryhmät eivät saaneet liikunnallista ohjausta, mutta yhdessä tutkimuk-

sessa tarjottiin sosiaalista tukea muutamien kotikäyntien muodossa. Interventioissa ryh-

mäharjoittelua toteutettiin 2–5 kertaa viikossa ja yksilöharjoitteita ohjattiin toteuttamaan 

säännöllisesti. Ryhmäharjoittelussa ryhmän SPPB:n keskiarvollinen muutos kohentu-

vasti oli 0,9 – 1,2 pistettä ja yksilöharjoittelussa 1,6 pistettä. Tässä vertailussa yksilöhar-

joitteita tehneiden pistemäärän keskiarvo parani enemmän.  

 

Glennin ym. (2015:926-929) toteuttamassa tutkimuksessa 57 palvelutalossa asuvaa 

ikääntynyttä toteutti 20 viikkoa kestävää harjoittelua. Toinen ryhmä toteutti itsenäisesti 

harjoittelua ilman lisävastusta ja toinen voimaharjoittelua kuntosalilaitteilla. Tutkimusjou-

kosta 25 % tutkittavista suoriutui SPPB:n kävelynopeustestistä nopeammin lopputes-

tauksessa kuin lähtötilanteessa (p=0,01). Kävelynopeuden paranemiseen ei harjoittelu-

ryhmällä ollut vaikutusta. Istumasta seisomaannousussa tai tasapainossa ei havaittu ti-

lastollisesti merkittävää muutosta. Lähtötasopisteytystä kokonaistestistä tai testiosuuk-

sista ei ollut saatavilla. Interventiotutkimusten verrokkiryhmien kokonaispistemäärän 

keskiarvo heikentyi keskimäärin 1,5 pistettä (Tarazona-Santabalbina 2016: 431) ja sosi-

aalista ohjantatukea saaneessa verrokkiryhmässä koheni keskimäärin 0,3 pistettä (Ka-

pan 2016: 30). 

 



16 

 

4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelmat 
 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään Geriatrian poliklinikalla uuden toimintamallin mukai-

sesti toteutuneiden toimintakyvyn seurantakäynneistä kertynyttä aineistoa. Tämän opin-

näytteen tarkoituksena on selvittää geriatrian poliklinikan asiakkaiden toimintakykyä, 

kohdentuen erityisesti fyysiseen toimintakykyyn. Lisäksi selvitetään, onko aineistosta 

tunnistettavissa tekijöitä, jotka ennustavat ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn heikenty-

mistä lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on, että tutkimuksen avulla tuotetaan tietoa 

ikääntyneiden terveyspalvelujen kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kartoitus 

vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Geriatrian poliklinikan fysioterapeuttien sekä mui-

den alalla työskentelevien ammattihenkilöiden tarpeeseen, jossa ikäihmisten kuntoisuu-

den arviointien tueksi kaivataan asiakkaisiin sovellettavaa vertailuaineistoa.  

 

Tutkimuskysymykset:  

 

1. Minkälainen on Geriatrian poliklinikan asiakkaiden toimintakyky? 

2. Mitkä tekijät ennustavat ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn heikentymistä lähi-

tulevaisuudessa?  

 

5 Tutkimusmenetelmät 
 

5.1 Kvantitatiivinen rekisteritutkimus 
 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusmenetelmä mittaa asioiden suuruutta, määrää ja 

järjestystä. Tuloksien numeraalinen arvo on kvalitatiivisten muuttujien yleinen ominai-

suus. Tätä tutkimusmenetelmä mahdollistaa muuttujien mittaamisen järjestys-, väli-

matka-, suhde- tai absoluuttisella asteikolla. (Nummenmaa 2011: 39.) 

 

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä mahdollistaa tutkimuskohteina ihmiset ja heidän 

tuottamat kuva- ja tekstiaineistot. Määrällisen tutkimusmenetelmän systemaattinen ha-

vainnointi antaa tietoa ihmisen toiminnasta, joka on silminnähtävää tai mitattavissa ha-

vaintolaitteilla tai mittareilla. Kvantitatiivinen tutkimus mahdollistaa soveltuvan tutkimuk-
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sen käytön. Työelämälähtöistä soveltavaa tutkimusta kuvastaa käytännönläheisyys, työ-

elämälähtöisyys sekä ajankohtaisuus. Soveltavan tutkimuksen tavoitteena on teorian, 

kokemuksen ja ammattikäytäntöjen yhdistäminen. Tutkimuskohteiksi useimmiten valikoi-

tuvat ne työelämän käytännöt, jotka kaipaavat kehittämistä, ylläpitämistä tai muovaa-

mista uusiksi käytännöiksi. Tutkimuksessa hyödynnetään kvantitatiivisen tutkimuksen 

kyselylomakkeen ja valmiiden rekistereiden tai tilastojen käytön yhdistämistä. (Vilkka 

2015: 18–19, 30–31, 94–98.)  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistona käytettiin teemahaastattelurunkoista, toiminta-

kykytestauksen sisältävää Toimintakyvyn riskikartoituksen lomaketta sekä tietolähteenä 

Pegasos- ja Uranus-potilastietojärjestelmiä. Tiedot kerättiin sairauskertomuksista takau-

tuvasti. Taustatiedoiksi kerättiin potilaan ikä, sukupuoli, asuinmuoto, samassa talou-

dessa asujien määrää ja olemassa oleva muistisairausdiagnoosi.  

 

5.2 Toimintakyvyn riskikartoitus geriatrian poliklinikalla 
 

Vuonna 1972 perustetulla ja vuoden 2018 alussa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin yhtey-

teen siirtyneellä erikoissairaanhoitoa tuottavalla geriatrian poliklinikalla tutkitaan tampe-

relaisia ja orivesiläisiä asiakkaita, jotka tarvitsevat neurologian ja geriatrian erikoislääkä-

reiden sekä hoitajien laaja-alaista arviointia moniammatillisen työryhmän kanssa. Asiak-

kaat ovat itsenäisesti asuvia tai kotihoidon, omaishoidon tai palveluasumisen piiriin kuu-

luvia henkilöitä. Poliklinikalle ohjaudutaan lähetteellä. Lähetteen asiakas saa Tampereen 

yliopistollisesta sairaalasta, terveyskeskuksesta, yksityiseltä terveysasemalta tai muun 

sairaalan tai laitoksen lääkäriltä. Asiakkaan tilanne arvioidaan lääkärin harkinnan mu-

kaan, joko asiakkaan kotona lääkäri-hoitajaparin kotikäyntinä tai poliklinikan vastaan-

otolla. (Geripoli 2017; Pirhonen 2017.)  

 

Geriatrian poliklinikan moniammatilliseen työryhmään kuuluvat lisäksi muistikoordinaat-

torit, jalkaterapeutti ja fysioterapeutit. Muistikoordinaattorien kotikäynnein tuetaan muis-

tidiagnoosin saaneita ja hänen lähipiiriään sairauteen sopeutumisessa, ohjataan palve-

lujen piiriin ja avustetaan hakemusten teossa. Jalkaterapeutti avustaa asiakkaita polikli-

nikan vastaanotolla jalkaterän alueen ongelmissa.  Fysioterapeuttien asiantuntijapalvelut 

tarjoavat kotikäynteinä ikäihmisten toimintakyvyn laaja-alaista arviointia ja ohjantaa. Ko-

tikäynti sisältää mm. liikkumistottumusten kartoittamista, kaatumisriskin arviointia lyhy-

ellä fyysisen suorituskyvyn testillä, apuvälineiden tarpeen ja jatkokuntoutustarpeen arvi-

oimista. Tyypillisesti muistisairausepäilynä poliklinikalle ohjautuvan asiakkaan arviointiin 
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kuuluu ennen lääkärin ja hoitajan vastaanottoa fysioterapeutin kotikäynti. (Geripoli 2017; 

Pirhonen 2017.) 

 

Geriatrian poliklinikalta toteutettiin vuoden 2016 aikana n. 350 fysioterapeuttien tekemää 

toimintakykytestauksen sisältävää arviointikotikäyntiä. Toimintakykytestauksen tulokset 

kerättiin ja raportoitiin kolmen kuukauden sykleissä osana palvelulinjan toimintasuunni-

telmaa. Toimintakykytestauksien ja kotikäynneillä tehtyjen havaintojen perusteella heräsi 

tarve laajemmin toimintakykyä kartoittavaan arviointiin, jolla voidaan tunnistaa ikäänty-

neen toimintakyvyn heikkenemisen riskiä lähitulevaisuudessa. Tarve heräsi toimintaky-

vyn haastattelu-testaus-lomakkeelle, joka antaa kuvaa potilaan kuntoisuudesta sekä sii-

hen vaikuttavista riskeistä heti kotikäynnin aikana. Lomakkeen tuli olla A4:n kokoiselle 

paperille sopiva ja niin selkeä, että se toimisi myös asiakkaan liikkumisen ja omasta kun-

toisuudesta vastuun ottamisen motivoinnin tukena kotikäynneillä. 

 

Geriatrian poliklinikan fysioterapeuttien arvioinnin apuna kotikäynneillä toimiva Toimin-

takyvyn riskikartoitus (Liite 2) muodostettiin vuoden vaihteessa 2016–2017 yhteistyössä 

fysioterapeuttien Päivi Tuominen ja Tanja Aulomaa (Geriatrian poliklinikka), fysiotera-

peutti Sanna Laulajainen (Kotikuntoutus) sekä Geriatrian poliklinikan osastonhoitaja 

Marjo-Riitta Pirhosen kanssa. Toimintakyvyn riskikartoituksen haastatteluosuus sekä vä-

rien kriteerit valittiin aikaisempien testauskokemusten, teoriatiedon ja käytännön koke-

muksen perusteella. Lomakkeen käytön tueksi luotiin ohjeistus (Liite 3), jolla pyrittiin var-

mistamaan kirjauksien samankaltaisuus täyttäjästä riippumatta. 

 

Toimintakyvyn riskikartoitus jakautuu arki-, kokemus, muisti ja toimintakykyosioihin. Osi-

oiden sisällöt perustuivat jo käytössä olleisiin sovittuihin kysymyksiin, MMSE -testin tu-

loksiin ja toimintakykytesteihin. Toimintakyvyn riskikartoituksessa jokaisessa kysymyk-

sessä on kolmetasoinen vastausvaihtoehto. Fysioterapeutti haastattelee tutkittavaa, to-

teuttaa yhdessä asiakkaan kanssa toimintakyvyn testauksen ja kirjaa tiedot lomakkeen 

oikeaan kohtaan annetun ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli toiminto onnistuu täysin itse-

näisesti, valitaan vahvin toimintakyvyn taso. Mikäli tutkittava tarvitsee toiminnon suorit-

tamisen toisen henkilön sanallista ohjausta, avustamista tai puolesta tekemistä tehdään 

valinta alemman toimintakyvyn tason mukaan.  

 

Toimintakykykartoituksen kustakin osiosta sai yhden pisteet. Testauksen jälkeen kunkin 

sarakkeen pisteet kirjattiin sarakkeen alle. Riskilinjojen värivalot määriteltiin seuraavasti:  

- Vihreä sarake: riittävä toimintakyky ja riskit toimintakyvyn laskulle ovat vähäiset.  
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- Keltainen sarake:  toimintakyky on vaarassa heikentyä ja riskit ovat kasvaneet.  

- Punainen sarake: toimintakyky on vaarantunut ja riskit toimintakyvyn laskulle ja 

kotona pärjäämättömyydelle ovat suuret. Tilanne vaatii välittömiä toimenpiteitä. 

 

Määräävin tulos oli suurimman pisteluvun saaneen sarakkeen väri. Mikäli pisteluku oli 

useammassa värissä sama, painotettiin arvioinnissa heikoimman sarakkeen värityk-

seen. Lomakkeen tietoihin merkittiin myös potilaan saama ohjaus tasolla kotiharjoitteet, 

lähete terveyskeskuksen ryhmäharjoitteluun sisältäen myös kolmannen sektorin palvelut 

ja palvelusetelin kuntosaliharjoittelun aloittamista varten.  

 

5.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu 
 

Vuoden 2017 aikana Geriatrian poliklinikalle ohjautui lähetteellä n. 1100 ikäihmistä muis-

titutkimuksiin. Opinnäytteen tutkimuksen aineistona käytettävän Toimintakyvyn riskikar-

toituksen toimintamallikokeilu toteutettiin Geriatrian poliklinikalla ajalla 7.1.2017 – 

31.5.2018. Tutkimuksen aikana fysioterapeutin arviointiin ja ehdokkaiksi toimintamallin 

mukaiseen toimintaan ohjautuivat ne asiakkaat, jotka lääkäri arvioi tarvitsevan liikkumi-

sen arviointia. Arviointikotikäynti toteutui ennen ensikäyntiä poliklinikalle tai sen jälkeen 

mikäli käyntiä ei etukäteen ehditty toteuttamaan.   

 

Kokeilun aikana puolen vuoden seurantajaksoon tutkittavaksi lupautui 130 muistisai-

rausepäillyn vuoksi lähetteellä poliklinikalle ohjautunutta asiakasta, joista 110 tutkittavan 

seurantajakso saatiin päätökseen. Asiakkaat lupautuivat poliklinikan uuden toimintamal-

lin kehittämiseen suullisesti ja heille lähetettiin yksilöllinen kirjallinen loppupalaute seu-

rannan päätteeksi. Näistä tutkittavista 130 lupautui seurantoihin mukaan arviointikäynnin 

perusteella. Yleisin syy kieltäytymiseen oli ikääntyneen kokemus, että hän ei tarvitse toi-

mintakyvyn pidempiaikaista seurantaa. Määrällisesti tutkimuksessa tavoiteltiin 100 asi-

akkaan aineistoa. Hävikiksi arvioitiin 10 - 30 henkilöä. Toimintamalliin perustuvan tutki-

muksen kotikäyntien toteutuminen ja aineiston kertyminen on kuvattu alla olevassa ku-

viossa 1.   
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KUVIO 1. Toimintamallikokeilun aineiston kertyminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintamallin seurantakotikäynnit ajoittuivat keskimäärin 3 ja 6 kk päähän ensimmäi-

sestä arviointikotikäynnistä. Aikajanan perusteena oli kokemuksellinen tieto ikäihmisten 

kunnon nopeista muutoksista. Toimintamallin mukaisesti seurantakäyntejä tarjottiin vuo-

den 2017 aikana arviointikäynnin yhteydessä kaikille asiakkaille, joilla oli epäily muisti-

sairaudesta. Arviointien tulokset kirjattiin asiakkaan potilastietojärjestelmään myös mui-

den ammattiryhmien tiedoksi. Käyntien ollessa ohjanta- ja neuvontakäyntejä ne olivat 

asiakkaille maksuttomia. Käytännössä toimintamallikokeilun aikana toteutettiin n. 350 

kotikäyntiä aineiston keräämisestä ja kokeilun soveltuvuuden testaamiseksi. 

 

Ikääntyneen kognitiivisen toimintakyvyn ja dementian tason arvioinnissa käytettiin laajalti 

Suomessa Mini Mental State Examination (MMSE) -mittaria. Mittarin avulla pyritään saa-

Vuonna 2017 Geriatrian poliklinikalle 
muistitutkimuksiin ohjautuneita 

n=1100 

Seurantaa tarjottiin kaikille  
fysioterapeutille ohjatuille asiakkaille.  

Seurantaan lupautuneet asiakkaat 
n=130 

0kk arviointikotikäynti 

- Kuollut n=1 
- Kotikuntoutuksen tehokuntoutuksen alkaminen n=1 
- Pitkä sairaalajakso, kotiutuminen epävarmaa n=2 
- Kieltäytyminen jatkoseurannasta n=5 3kk seurantakotikäynti 

6kk seurantakotikäynti - Muutto toiselle paikkakunnalle n=1 
- Ohjautuminen saattohoitoon n=1 
- Kuollut n=1 
- Pitkä sairaalajakso, kotiutuminen epävarmaa n=4 
- Kieltäytyminen jatkoseurannasta n=4 
 
 

Tutkimusaineisto käytettävissä,  
0kk, 3kk ja 6kk kotikäynneistä 

n=110  
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maan karkea käsitys ikääntyneen kognitiivisen suoriutumisen mahdollisesta heikentymi-

sestä. Mittarin osa-alueita ovat orientaatio, keskittyminen, muisti, kielelliset toiminnot ja 

hahmottaminen. Testin kokonaispistemäärä on 30 pistettä. Testituloksen ollessa 24 tai 

alle viittaa tämä poikkeavaan suoriutumistasoon. Testituloksien perusteella dementian 

vaikeustason määritellään seuraavasti: 30 - 24 pistettä varhainen, 26 - 18 pistettä lievä, 

22 - 10 pistettä keskivaikea ja 12-0 pistettä vaikea Alzheimerin tauti. CERAD (Consor-

tium to establish a registry for Alzheimer’s disease) -tehtäväsarjaa käytetään MMSE -

asteikon tukena ja tulosten tarkentajana muistisairauden diagnostiikassa (Heimonen-

Voutilainen 2006: 32 - 33). Muistiasiantuntijat  puolestaan määrittelevät dementian vai-

keustason taulukossa 1 kuvatulla tavalla. Toimintakyvyn riskikartoituksen MMSE-testin 

pistemääräjaottelu kolmeen osaan valikoitui kokemuksellisten tietojen perusteella. Toi-

mintakyvyn ja arjessa selviytymisen haasteita on usein havaittu pistemäärän MMSE-pis-

teiden laskiessa alle kahdenkymmenen.  

 

Taulukko 1. Dementian vaikeustason määrittäminen (Sulkava ym. 2007:7). 

Dementian vaikeustaso MMSE-testin kokonaispisteet 

Mahdollinen lievä kognitiivinen heikentyminen 24-27 pistettä 

Lievä dementia  18-23 pistettä 

Keskivaikea dementia 12-17 pistettä 

Vaikea dementia <12 pistettä 

 

Kipua voidaan arvioida VAS -kipujanaa (Visual Analogy Scale), NRS -numeerista asteik-

koa (numerical rating scale), VRS -sanallista arviointiasteikkoa (verbal rating scale) tai 

kasvokuvia hyödyntäen (Käypä hoito suositus, Kipu). Ikääntynyttä pyydetään arvioimaan 

kuluneen vuorokauden tai ajankohtaista kivun tuntemusta. Kipua arvioidaan asteikolla 

0-10 valinnaisesti levossa tai liikkuessa. (Rantanen - Sakari 2013: 319). Tässä tutkimuk-

sessa käytettiin VAS-kipujanaa ja arviointikotikäynnin aikaista kivun tuntemuksen koke-

musta. 

 

Fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa käytettiin Jamar -merkkistä puristusvoimamittaria ja 

SPPB -testipatteristoa. Puristusvoiman mittaus toteutettiin TOIMIA -tietokannan ohjeis-

tuksen mukaisesti ja tietokannan viitearvoihin verraten (Käden puristusvoima, TOIMIA -

tietokanta). 
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5.4 Aineiston analysointi 
 

Yksi tilastotieteen perustehtävistä on selvittää ja päätellä, voiko otoksessa havaittu ilmiö 

esiintyä myös populaatiossa. Lisäksi etsitään myös tietoa siitä, että ovatko mahdolliset 

erot todellisia vai sattuman tulosta. Tutkimuksessa aineiston analysoinnin tärkeimpänä 

elementtinä on vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulokset analysoidaan 

suunnitteluvaiheessa valittujen tilastomenetelmien mukaisesti ja tarkastelussa arvioi-

daan vastaako aineisto asetettuja oletuksia. Aineistosta saattaa nousta esiin ennalta ar-

vaamattomia ilmiöitä. Tällöin tutkijan tehtävänä on päättää ottaako hän myös uudet ilmiöt 

käsiteltäväksi vai pysyykö alkuperäisen tutkimusongelman rajauksessa. Periaatteelli-

sesti tulee pyrkiä analyysivaiheessa testaaman vain suunnitelmavaiheessa asetettuja 

oletuksia. (Nummenmaa 2011: 36, 137.) 

 

5.4.1 Havaintomatriisi ja SPSS-ohjelmisto 
 

Tässä tutkimuksessa aineisto analysointi alkoi Pegasos ja Uranus-potilastietojärjestel-

mistä kerättyjen taustatietojen ja Toimintakyvyn riskikartoituksen lomakkeiden tuloksien 

kirjaamisella havaintomatriisiin havaintoyksiköittäin. Kirjaukset tehtiin tutkimuksen alku-

vaiheessa luokiteltujen tunnuslukujen mukaisesti. Havaintomatriisi mahdollistaa aineis-

ton kokoamisen tiiviiseen muotoon ja jokainen rivi kertoo samaan mittauskohteeseen 

liittyvän aineiston (Metsämuuronen 2009: 340).  

 

Aineiston analysoinnissa käytettiin SPSS (Statistical Package for Social Sciences) oh-

jelmiston versiota 25. SPSS -ohjelmisto mahdollistaa kvantitatiivisen aineiston analy-

soinnin (Metsämuuronen 2009: 508). Havaintomatriisin ja SPSS-ohjelmiston avulla voi-

daan tuloksien tarkasteluvaiheessa laskea erilaisia keskilukuja kuten keskiarvo, medi-

aani, moodi, havaintoja sekä korrelaatioita (Vilkka 2015:19). 

 

Havaintomatriisin tiedot siirrettiin SPSS -ohjelmistoon ja toteutettiin muuttujien sarakkei-

den otsikoiden ja sisältöjen ryhmittelyjen tarvittavat muutokset. Aineiston silmämääräi-

sen tarkastelun jälkeen toteutettiin aineiston tarkistus Descriptive -komennolla. Puutteel-

lisia tietoja ei aineistosta löytynyt. (Metsämuuronen 2009: 525–528, 541.) Kävelytestissä 

yksi tutkittava ei kyennyt toteuttamaan viimeistä testiä loppuun asti. Istumasta seiso-

maannousutestissä kolme tutkittavaa ei alkutilanteessa kyennyt nousemaan ilman toisen 

henkilön apua. Lopputestauksessa sama tilanne oli neljällä tutkittavalla. Yksilöllisen tar-

kastelun mukaan yksi tutkittava ei kyennyt nousemaan itsenäisesti koko seuran aikana 
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ja kolme testattavaa vain alku tai lopputestauksessa. Näissä tilanteissa testin tulos oli 

nolla. 

 

5.4.2 Aineiston analysoinnissa käytetyt testit 
 

Aineiston analysoinnissa käytettävien testien valintaan vaikutti aineiston jakautuneisuus. 

Normaalijakauma, toiselta nimeltään Gaussin jakauma on yleisimmin käytetty jakauma. 

Normaalijakaumallinen aineisto on symmetrinen, puolet pistemääristä on keskiarvoa pie-

nempiä ja puolet suurempia sekä arvot ovat keskittyneet odotusarvon ympärille. Aineis-

ton normaalijakauman arviointi kartoittaa sen soveltuvuutta parametrisiin ja epäparamet-

risiin testeihin. Parametriset testit edellyttävät aineiston olevan normaalisti jakautunutta 

ja mittauksen tulee olla vähintään välimatka-asteikollinen. Epäparametrista testiä voi 

käyttää vapaammin, kunhan sillä voidaan etsiä vastauksia asetettuihin tutkimuskysy-

myksiin. Näistä kahdesta testistä parametriset testit ovat voimakkaita ja herkempiä ha-

vaitsemaan aineistossa olevia ilmiöitä. (Nummenmaa 2011:129, 153-154.)  

 

Tutkimuksessa aineiston normaalijakauman testiksi soveltui Kolmogorov-Smirnovin 

testi, joka on suurempien aineistojen (>50) otosryhmien testi. Testi testaa nollahypotee-

sia, joka väittää testattavan muuttujan noudattavan normaalijakaumaa. Merkitsevyysta-

soltaan 0,05 ylittävät jakaumat ovat normaaleja. (Nummenmaa 2011:153-155.)  

 

Ei parametrinen Wilcoxonin järjestyslukutesti (Wilcoxon signed rank test) testasi nolla-

hypoteesia, jossa oletuksena on, että mittaustuloksien järjestysjakauma on identtinen. 

Mikäli järjestysjakaumat poikkeavat toisistaan astuu voimaan vastahypoteesi. Testi tes-

taa onko saman ryhmän mittaustulosten ero tilastollisesti merkittävä. (Nummenmaa 

2011: 264.) Muuttujien välisen eron merkitsevyyttä verrattiin havaintojen merkitsevyys-

tasoon eli p-arvoon 0,05. Sama merkitsevyystaso määritettiin kaikkiin tutkimuksessa 

käytettyihin p-arvoa määrittäviin testeihin. Lisäksi p-arvon 0,10 - 0,05 saavuttaneet tu-

lokset valittiin suuntaa-antaviksi eroiksi, mutta ei tilastollisen merkitsevyyden tasoa saa-

vuttaviksi. 

 

Ristiintaulukointi mahdollisti kahden tai useamman muuttujan välisen riippuvuuden ja 

eroavaisuuksien arvioinnin. Ristiintaulukoinnissa toinen muuttuja valittiin sarakemuuttu-

jaksi ja toinen rivimuuttujaksi. Luokitteluasteikollinen Pearsonin Chi-Square (Khiin neliö) 

testi mahdollisti aineiston muuttujien analysoinnin ristiintaulukointia hyödyntäen. Khiin 
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neliö -testin avulla aineistosta testattiin perustasolla muuttujien riippumattomuutta toisis-

taan ja ryhmien välistä tilastollista merkitsevyyttä. Nollahypoteesina on, että muuttujat 

ovat toisistaan riippumattomia. Viiden prosentin riskitaso on alin nolla hypoteesin hyväk-

symä taso. Khiin neliö -testissä huomioitiin sen käytön ehdot: aineiston muuttujat olivat 

nominaaliasteikollisia, korkeintaan 20% odotetuista lukumääristä oli alle 5 ja jokaisen 

odotetun frekvenssin arvo oli vähintään yksi. (Metsämuuronen 2009: 563-564, 570-571; 

Heikkilä 2008:210-213).  

 

Testien muutoksen keskiarvojen vertailussa käytettiin epäparametrista Mann-Whitney U 

-testiä, joka toimii parametrisen T-testin vastineena. U-testi soveltuu järjestysluvullisen 

aineiston analysointiin ja voidaan käyttää mediaanien tai keskiarvojen arvovertailuun. 

Nollahypoteesina on, että vertailtavat muuttujien järjestyslukujakaumat ovat samanlai-

set. Mitä pienempi U-testin merkitsevyystaso on, sitä todennäköisemmin jakaumat ovat 

erilaiset. (Nummenmaa 2011: 261.)  

 

Kruskal-Wallisin testi on yksisuuntaisen varianssianalyysin epäparametrinen vastine. 

Testi soveltuu käytettäväksi jos varianssianalyysin aineiston oletukset eivät ole voimassa 

tai mikäli muuttujien mitta-asteikkona on käytetty järjestysasteikkoa. Testi soveltuu kol-

men tai useamman muuttujaryhmän väliseen erojen vertailuun. Nollahypoteesina on, 

että kahden tai useamman järjestysjakauman mediaanit ovat yhtä suureet. Mikäli testin 

havaittu merkitsevyystaso on pieni, sitä todennäköisemmin jakaumat ovat erilaiset. 

(Nummenmaa 20011: 266; Tähtinen ym. 2011: 212.)  

 

Tässä opinnäytteessä yllä mainittuja testejä käytettiin alla kuvatun taulukon 2 mukaisesti. 

Aineiston normaalijakaumaoletus ei ollut voimassa ja analysoinnissa käytettiin paramet-

rittomia testejä. Alku- ja lopputestien osiot olivat toisistaan riippuvaisia. Testien tulosten 

eron ja muuttujien välisessä vertailussa osiot olivat toisistaan riippumattomia.  
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Taulukko 2. Tutkimuksen analysoinnissa käytetyt testit. 
Testi Mitä testasi Tulos 
Kolmogorov- 
Smirnovin testi 

Aineiston normaalija-
kauman testaaminen 
 

Testin mukaan tutkimuksen kaikkien osa-aluei-
den merkitsevyystaso (p-arvo) jakautui vaihtelu-
välille <0.001 - 0,044. Normaalijakaumaoletus 
ei ollut voimassa ja sen analysoinnissa käytet-
tiin parametrittomia testejä.  
 

Wilcoxonin testi Alku- ja loppumittauk-
sen tulosten vertailu sa-
man ryhmän tuloksista. 
Eron tilastollinen merkit-
sevyys. 

Toisistaan riippuvien mittausten vertailu. 
(p-arvo, hypoteesivertailu) 

Ristiintaulukointi, 
Khiin neliötesti 

Kahden  tai useamman 
muuttujan jakaumien ja 
muuttujien välisen riip-
puvuuden arviointi. 

Aineiston analysoinnissa ristiintaulukoinnin 
avulla vertailtiin saman ryhmän alku- ja loppu-
testauksen eroa sekä kahden eri ryhmän vertai-
lua keskenään. Toimintakyvyn riskikartoituksen 
ja SPPB :n kokonaispisteiden vertailussa luok-
kia yhdistämällä saatiin exact -testi ajettua läpi.  

Mann-Whitney U Maksimissaan kahden 
muuttujan SPPB -testin 
kokonaispisteiden kes-
kiarvojen vertailu.  

Muuttujien välisen eron vertailu. 
(p-arvo, hypoteesivertailu) 

Kruskal- 
Wallisin testi 

Useamman kuin kahden 
muuttujan SPPB -testin 
kokonaispisteiden kes-
kiarvojen vertailu.  

Muuttujien välisen eron vertailu. 
(p-arvo, hypoteesivertailu).  
Tuloksien ero oli silmämääräisesti havaittavissa 
eikä vaatinut tarkempaa testausta. 

Frekvenssi- 
jakauma 

Muuttujien frekvenssi- 
jakauman vertailu tun-
nuslukujen avulla. 

Lukumäärä  
Keskiarvo  
Keskihajonta  
Mediaani 
Minimi - maksimi 

 

5.4.3 Aineiston ryhmittely 
 

Tutkittavat jaettiin iän perusteella kolmeen ryhmään: 66–80-vuotiaat, 81–84-vuotiaat ja 

85–96-vuotiaat. Ryhmittelyssä huomioitiin 80 ja 85 ikävuoden rajapyykkien erottuminen, 

joka mahdollisti mielenkiintoa herättäneiden ikäryhmien välisten erojen tarkastelun. Luo-

kittelua pidettiin käytännön työn kannalta tärkeämpänä, kuin ryhmien tasalukuisuutta. 

Keskimmäinen luokka jakaantui ikäjakaumaltaan pienemmäksi, mutta tämä tutkittavien 

ikäryhmä oli määrällisesti suurin. Iän perusteella muodostettujen ryhmien avulla tehtiin 

vertailua Toimintakyvyn riskikartoituksen osa-alueiden suhteen. 

 

Lyhyen fyysisen suorituskyky testistö (SPPB) kokonaispisteiden muutoksen, tausta- ja 

haastattelutietojen välisessä arvioinnissa Toimintakyvyn riskikartoituksen mukaisen 

luokkien yhdistäminen oli välttämätöntä. Tämä luokittelu mahdollisti Khiin-neliö -testin 

exact-tason määrittelyn, koska testin ehdot eivät aineiston voimakkaan vinouden vuoksi 

toteutuneet. 
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Analysoinnissa tarkasteltiin fyysistä toimintakykyä mittaavan SPPB -testin kokonaispis-

temäärän muutosta verrattuna muihin Toimintakyvyn riskikartoituksen osa-alueisiin. 

Analyysissä tulokset ryhmiteltiin sen mukaan, onko toimintakyky seuranta-aikana hei-

kentynyt vai pysynyt ennallaan tai kohentunut. Koska iäkkäällä muistisairaalla potilaalla 

toimintakyvyn voi odottaa ajan kuluessa heikentyvän, ennallaan pysyminen määriteltiin 

ikääntyneen toimintakyvyn kannalta positiiviseksi tulokseksi, josta syystä yhdistäminen 

samaa luokkaan kohentumisen kanssa oli tarkoituksenmukaista. Tutkimuksen tutkimus-

kysymysten asettelun ja taulukoiden selkeyttämisen vuoksi vain osa-alueen heikentymi-

sen tiedot kirjattiin näkyviin. 

 

6 Tutkimuksen tulokset 
 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty Toimintakyvyn riskikartoituksesta sekä potilastieto-

järjestelmistä kerättyjä tietoja. Havaitut tilastollisesti merkitsevät erot kirjattiin kunkin 

asiasisällön yhteyteen. Toimintakyvyn riskikartoituksen mukainen yhteenveto tutkittavien 

vastauksista ja testituloksista lähtötilanteessa on luettavissa liitteessä 4. 

 

6.1 Tutkittavien taustatiedot 
 

Geriatrian poliklinikan asiakkaista 130 osoitti halukkuutensa osallistua toimintamalliko-

keiluun. Näistä asiakkaista 110 tutkittavan seuranjakso saatiin päätökseen asti. Tutkitta-

vat olivat iältään 66–96-vuotiaita. Tutkittavien ikäryhmän keskiarvo oli 83,4 ja mediaani 

82,5 vuotta. Kuviossa 2 on kuvattuna tutkimusryhmän ikäjakauma ikävuosittain. Yli puo-

let tutkittavista oli 80-84-vuotiaita.  

 

 
Kuvio 2. Tutkittavien ikäjakauma (n=110) 
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Taulukossa 3 kuvattujen tutkittavien taustatietojen yhteenvedon mukaan tutkittavista 72 

(66 %) oli naisia. Muistitesti MMSE-testin lähtötilanteen kokonaispisteiden perusteella 

suurin oli lievän dementian ryhmä 18–23 pisteellä (n=46, 42 %). Yli puolella  tutkittavista 

diagnosoitiin Alzheimerin tauti seurantajakson aikana. Puolet tutkittavista asui yksin ja 

80 % kerrostalossa. Suurin osa tutkittavista käytti apuvälineitä ja apuvälineenä vähintään 

ulkona liikkuessa oli rollaattori tai pikkukeppi. Tutkittavista 74 % selviytyi itsenäisesti ar-

jessa ilman kotihoidon käyntejä. Omaisten antamaa apua ei tutkimuksessa erikseen 

huomioitu, vaan huomio keskitettiin ostettuihin ulkopuolisiin palveluihin. 

 
TAULUKKO 3. Yhteenveto tutkittavien taustatiedoista (n=110). 

    

 

 

 

  (n, %) 
Tutkittavien määrä  110 
Ikä  Mediaani 

Vaihteluväli 
82,5 vuotta 
66-96 vuotta 

Tutkimusryhmiin  
jakautuminen 

66 - 80 vuotiaat 
81 - 84 vuotiaat 
85 - 96 vuotiaat 

24 (22 %) 
44 (40 %) 
42 (38 %) 

Sukupuoli- 
jakauma 

Naisia 
Miehiä 

72 (66 %) 
38 (34 %) 

Muistisairauden  
vaikeusaste 
(MMSE-pisteet) 

Ei heikentymistä (28-30) 
Mahdollinen lievä kognitiivinen heikentyminen 
(24-27)  
Lievä dementia (18-23) 
Keskivaikea dementia (12-17) 
Vaikea dementia (alle 12) 

11 (10%) 
43 (39%) 
 
46 (42%) 
  9  (8 %) 
  1  (1 %) 

Muistisairaus- 
diagnoosi 
 

Alzheimerin tauti 
Vaskulaarinen dementia 
Epäily /tutkimukset kesken 
Ei muistisairautta 

73 (66 %) 
15 (14 %) 
  6  (5 %) 
16 (15 %) 

Asuminen Yksin 
Jonkun kanssa 

56 (51 %) 
54 (49 %) 

Asumismuoto Kerrostalo 
Omakotitalo 
Rivitalo 
Muu 

86 (78 %) 
10 (9 %) 
13 (12 %) 
  1 (1 %) 

Liikkumisen  
apuväline 

Itsenäinen 
Rollaattori tai pikkukeppi 
Pyörätuoli tai liikkuminen toteutuu avustetusti 

45 (41 %) 
64 (58 %) 
  1 (1 %) 

Kotihoito Ei kotihoitoa 
1-3x/viikossa  
Päivittäin 

81 (74 %) 
  9 (8 %) 
20 (18 %) 
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6.2 Haastatteluosuuden tulokset 
 

Toimintakyvyn riskikartoituksen haastatteluosuuden tiedot on koottu alla olevaan tauluk-

koon 4. Tutkittavista puolet  harrasti arkiliikuntaa päivittäin ja 66 % liikkui ulkona itsenäi-

sesti. Sosiaalisia kontakteja tutkittavista 46 % piti yllä päivittäin ja 48 % muutamia kertoja 

viikossa. Sosiaalisiksi kontakteiksi luettiin kodin ulkopuoliset yhteydenotto, kyläilyt, ker-

hotoiminta yms. Puolison läsnäoloa ei sosiaalisiin kontakteihin laskettu mukaan. Puolen 

vuoden aikana 24 % arkiliikkuminen väheni ja joka viidennen tutkittavan sosiaaliset kon-

taktit vähenivät lähtötilanteeseen verrattuna. 

 

Lähtötilanteessa tutkittavat arvioivat kaatumisien lukumäärää edeltävän 12 kuukauden 

ajalta. Kaatumisitta oli selviytynyt yli puolet ja muutamia kaatumista oli ilmennyt 36% 

(n=39) tutkittavista. Loppuarviossa kaatumisia edeltävän kuuden kuukauden aikana ra-

portoi pienempi osuus tutkittavista (n=65 vs. n=81) kuin seurannan alkaessa, jolloin kaa-

tumisia kysyttiin edeltävän 12 kuukauden ajalta. Kaatumisia raportoineiden tutkittavien 

määrän muutos Wilcoxin testin mukaan tilastollisesti merkittä (p=0,006). Huomioitava on 

kuitenkin tarkasteluajanjaksojen pituuksien erot. Kaatumisen pelkoa tutkittavista koki 

joka viides (n=23). Seurannan aikana kaatumisen pelkoa enemmän 7 % tutkittavista. 

 

Eriasteista huimausta koki lähes puolet (n=50). Seurannassa huimausoireisto lisääntyi 

13 (12 %) tutkittavalla suhteessa lähtötilanteeseen. Suurin osa tutkittavista koki liikku-

miskykynsä kohtalaiseksi (78 %, n=79) ja seurannassa 17 % testattavista koki liikkumis-

kykynsä heikentyneen suhteessa lähtötilanteeseen. Kotona selviydyttiin pääasiassa hy-

vin, mutta seurannassa 11 % tutkittavan kokemus kotona pärjäämisestä heikkeni suh-

teessa lähtötasoon. Mielialan 60 % koki kohtalaiseksi ja heikentymistä seurannassa il-

meni 10 tutkittavalla (9 %) suhteessa lähtötasoon. Ruokahalua piti lähtötilanteessa hy-

vänä 73 %  ja 88 %  kokemus ruokahalusta säilyi samana tai parantui seurannan aikana 

suhteessa lähtötasoon. Suurin osa kertoi nukkuvansa hyvin (65 %, n=72). Seurannassa 

heikentymistä ilmeni suhteessa lähtötasoon vain 15 (13 %) tutkittavalla. 

 

Seurannan alkaessa tutkittavista 90 (82 %) oli itsenäisiä päivittäisissä ADL-toiminnoissa 

ja IADL-toiminnoissa apua tarvitsevia oli 71 (64 %). Avustajat olivat pääsääntöisesti 

omaisia tai kotihoidon työntekijöitä tai tukipalvelujen tuottajia. Joka kolmannella (n=34) 

IADL-omatoimisuus heikkeni lähtötasoon verrattuna siten, että avuntarve lisääntyi. Lop-

putestauksessa niiden tutkittavien osuus, jotka tarvitsivat apua ja ohjausta IADL-toimin-

tojen toteuttamisessa, oli suurempi kuin alkutilanteessa (Wilcoxon testi, p=0,001).  
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Aineiston haastatteluosuuden analysoinnissa vain IADL-toimintojen muutoksen järjes-

tysjakauma ei ollut identtinen ja vastahypoteesi astui voimaan. IADL-toimintojen järjes-

tysjakaumat poikkesivat toisistaan eli ero lähtö- ja lopputilanteen välillä oli tilastollisesti 

merkitsevä.  
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Taulukko 4. Haastatteluosuuden lähtötilanne ja seurannan aikaiset muutokset (n=110). 

* Wilcoxon signed rank test, exact p=<0,05. P-arvo on vertailusta alku- ja lopputestausten välillä. 

 

  Alkutestaus 
(n, %) 

Lopputes-
taus 

(n, %) 

p-
arvo* 

Hei-
kentyi 
(n, %) 

 
Arkiliikun- 
nallisuus 

Päivittäin 
1-3x/vko 
Harvemmin 

58 (53%) 
32 (29%) 
20 (18%) 

56 (51%) 
25 (23%) 
29 (26%) 

0,178 25 
(24 %) 

Ulkona  
liikkuminen 

Itsenäisesti 
Saattajan kanssa 
Ei liiku ulkona 

73 (66%) 
24 (22%) 
13 (12%) 

70 (64%) 
29 (27%) 
11 (10%) 

0,951 14 
(13%) 

Sosiaaliset  
kontaktit 

Päivittäin 
1-3x/vko 
Harvemmin 

51 (46%) 
53 (48%) 
6 (6%) 

42 (39%) 
60 (55%) 
8 (7%) 

0,083 20 
(18%) 

Kaatumiset Ei kaatumisia 
1-3 kaatumista 
yli 3 kaatumista 

65 (59%) 
39 (36%) 
6 (5%) 

81 (73%) 
26 (24%) 
3  (3%) 

0,006 9 
(8%) 

Kaatumisen 
pelko 

Ei pelkoa 
Jkv pelkoa 
Voimakasta pelkoa 

87 (79%) 
19 (17%) 
4 (4%) 

88 (80%) 
20 (18%) 
2 (2%) 

0,508 8 
(7%) 

Huimaus Ei huimausta 
Jkv huimausta 
Päivittäin 

60 (55%) 
39 (35%) 
11 (10%) 

63 (57%) 
39 (36%) 
8 (7%) 

0,393 13 
(12%) 

Liikkumis-
kyky 

Hyvä 
Kohtalainen 
Huono 

23 (20%) 
79 (73%) 
8 (7%) 

21 (19%) 
75 (68%) 
14 (13%) 

0,200 17 
(15%) 

Kotona  
pärjääminen 

Hyvin  
Kohtalaisesti 
Huonosti 

67 (61%) 
42 (38%) 
1 (1%) 

72 (66%) 
37 (33%) 
1 (1%) 

0,458 12 
(11%) 

Mieliala Hyvä 
Kohtalainen  
Huono 

43 (39%) 
66 (60%) 
1 (1%) 

54 (50%) 
54 (49%) 
1 (1%) 

0,071 10 
(9%) 

Ruokahalu Hyvä 
Kohtalainen 
Huono 

80 (73%) 
27 (24%) 
3 (3%) 

86 (78%) 
21 (19%) 
3 (3%) 

0,307 14 
(12%) 

Uni Hyvää 
Kohtalaista  
Huonoa 

71 (65%) 
33 (30%) 
6 (5%) 

76 (69%) 
24 (22%) 
10 (9%) 

0,999 15 
(13%) 

ADL - 
itsenäisyys 

Itsenäinen 
Ohjattu 
Avustettu 

90 (82%) 
17 (15%) 
3   (3%) 

90 (82%) 
14 (135) 
6 (6%) 

0,692 9 
(8%) 

IADL - 
itsenäisyys 

Itsenäinen 
Ohjattu 
Avustettu 

39 (35%) 
31 (28%) 
40 (36%) 

24 (22%) 
30 (27%) 
56 (51%) 

0,001 34 
(32%) 
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6.3 Fyysisen toimintakyvyn arviointi 
 

Toimintakyvyn riskikartoituksen fyysisen toimintakyvyn arviointia kuvataan alla olevassa 

taulukossa 5. Lähtötilanteessa 19 (17 %) tutkittavaa koki kohtalaista tai voimakasta toi-

mintakykyyn vaikuttavaa kipua. Seurannan aikana 8 tutkittavaa (7 %) koki kipujen lisään-

tyneen suhteessa lähtötilanteeseen. 

 

Dominoivan käden puristusvoiman iänmukaisen tason saavutti 43 (39 %) tutkittavaa. Tu-

losten luokittelussa käytettiin Toimintakyvyn riskikartoituksessa käytettyä kolmitasoista 

jaottelua. Seurannan aikana 29 (26 %) tutkittavan tulos heikkeni tasoluokasta heikom-

paan verrattuna lähtötilanteeseen. Lopputestauksessa niiden tutkittavien osuus, joilla 

puristusvoima oli viitearvoja huonompi, oli suurempi kuin alkutilanteessa (Wilcoxonin 

testi, p=0,001). 

 

SPPB:n tasapainotestin mukaan kävelyyn ja arki-askareiden sujuvaan toteuttamiseen 

tavoitellun tasapainotason saavutti puolet tutkittavista (n=55). 15 (13 %) tutkittavan tulos 

heikentyi seurannassa alempaan luokkaan. Sukupuolien välisessä tarkastelussa mie-

hillä oli kolminkertainen riski tasapainon heikentymiseen suhteessa toiseen sukupuoleen 

(24% vs. 6%). 

 

Kävelyssä vaikeuksia nopeuden, kipujen tai alaraajojen lihasvoiman heikentymisen 

vuoksi koki 73 (67 %) tutkittavaa. Seurannan aikana kävelynopeus heikentyi 15 (13 %) 

tutkittavalla suhteessa lähtötasoon. Istumasta seisomaannousu -testissä suositellussa 

asennossa kädet ristissä rinnalla sekä alle 11,19 sekunnin ajassa testin toteutti 15 (14 

%). Seurannassa 18 (16 %) tutkittavan pistemäärä heikkeni suhteessa lähtötasoon.  

 

Istumasta seisomaannousutestissä alaraajojen lihasvoiman heikkoudesta ja/tai toimin-

tanopeuden hidastumisesta kärsi 95 (86 %) tutkittavaa. Lopputestauksessa niiden tutkit-

tavien osuus, joiden istumasta seisomaannousu aika oli suosituksia huonompi, oli suu-

rempi kuin alkutilanteessa (Wilcoxonin testi, p=0.075). Ero on suuntaa antava, mutta ei 

yllä tilastollisen merkittävyyden tasolle. 

 

SPPB kartoittaa ikääntyneen kaatumisriskiä. Testin kokonaispisteiden mukaan eri as-

teista kaatumisriskin kasvua lähtötilanteessa ilmeni 71 (65 %) tutkittavalla. Seurannan 

aikana 43 (39 %) tutkittavan kokonaispisteet heikkeni suhteessa lähtötasoon. 
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Aineiston fyysisen toimintakyvyn analysoinnissa Toimintakyvyn riskikartoituksen pistey-

tyksin todettiin, ettei puristusvoiman ja istumasta seisomaannousun ajan tapahtuneen 

muutoksen järjestysjakauma ollut identtinen ja vastahypoteesi astui voimaan. Järjestys-

jakauma poikkeaa toisistaan ja ero lähtö- ja lopputilanteen välillä on tilastollisesti merkit-

sevä.  

 
Taulukko 5. Toimintakyvyn riskikartoituksen mukainen fyysisen toimintakyvyn arviointi 
(n=110). 
  Alkutes-

taus 
(n, %) 

Lopputes-
taus 

(n, %) 

p-
arvo* 

Heiken-
tyi 

(n, %) 
 

VAS  
-kipujana 

0-4 ei kipua/ lievää kipua 
5-7 kohtalaista kipua 
8-10 voimakasta kipua 

91 (83 %) 
15 (14 %) 
4 (4 %) 

93 (85 %) 
13 (12 %) 
4 (4 %) 

0,825 8 
(7 %) 

Puristus-
voima 

Iän mukainen 
1-4kg heikompi 
yli 4kg heikompi 

43 (39 %) 
29 (26 %) 
38 (35 %) 

32 (29 %) 
26 (24 %) 
52 (47 %) 

0,001 29 
(26 %) 

SPPB: 
Staattinen 
tasapaino 

4 pistettä 
2-3 pistettä 
0-1 pistettä 

55 (50 %) 
32 (29 %) 
23 (21 %) 

57 (52 %) 
33 (30 %) 
20 (18 %) 

0,513 
 

15 
(13 %) 

SPPB: 
4m käve-
lynopeus 

4 pistettä 
2-3 pistettä 
0-1 pistettä 

36 (33 %) 
49 (45 %) 
24 (22 %) 

30 (27 %) 
61 (56 %) 
19 (17 %) 

1,000 18 
(16 %) 

SPPB: 
5 x  
istumasta 
seisomaan 
nousu 

4 pistettä 
2-3 pistettä 
0-1 pistettä 

15 (14 %) 
32 (29 %) 
63 (57 %) 

11 (10 %) 
29 (26 %) 
70 (64 %) 

0,076 18 
(16 %) 

SPPB: 
kokonais- 
pisteet 

0-3 pistettä 
4-8 pistettä 
9-12 pistettä 

15 (14 %) 
56 (51 %) 
39 (35 %) 

16 (15 %) 
55 (50 %) 
39 (35 %) 

0,497 43 
(39 %) 

 
* Wilcoxon signed rank test, p= <0,05. P-arvo on vertailusta alku- ja lopputestausten välillä. 

 

6.3.1 SPPB:n kokonaispisteet ja testiosioiden tarkastelu 
 

Tutkittavien SPPB-testin kokonaispisteistä suurin osa (n=73, 66 %) jakautui 5–10 pisteen 

välille, suurimman ryhmän ollessa 7 pistettä (kuvio 3). Lähtötestauksen kokonaispistei-

den keskiarvo oli 7,10 (SD 2,95) ja lopputestauksen 7,18 pistettä (SD 2,95). Testauksien 

pisteiden keskiarvojen välinen ero ei ollut tilastollisesti merkittävä (Wilcoxonin testi, 

p=0.497). SPPB-testien kokonaispisteet muuttuivat seurannan aikana 79 (72 %) tutkit-

tavalla. 1-6 pisteellä tulostaan kohensi 43 (40 %) tutkittavaa ja 36 (33 %) tulos heikentyi 

seurannan aikana. Yhden pisteen muutoksen ryhmä oli suurin (28% vs. 25%). Kaikkien 

tutkittavien kokonaispisteiden muutoksen keskiarvo oli 0,81 ja keskihajonta 1,76 pistettä.  
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Sukupuolten välisessä tarkastelussa naisten lähtötilanteen kokonaispistemäärän kes-

kiarvo oli 7,10 (SD 3,04) ja miesten 7,11 (SD 2,82). Alku- ja lopputestauksen muutoksen 

ero ei ollut tilastollisesti merkittävä (Mann-Whitney U, p=0.879). Seurannan aikana nais-

ten kokonaispisteiden keskiarvo koheni 0,34 (SD 1,74) ja miesten heikkeni -0,42 (SD 

1,72) pistettä. Lopputestauksessa naisten kokonaispisteiden keskiarvo oli 7,44 (SD 2,98) 

ja miesten 6,88 (SD 2,84). Miesten SPPB:n kokonaispisteiden heikentyminen poikkeaa 

tilastollisesti merkitsevästi naisten tuloksista (67 % vs. 29 %, Mann-Whitney U, p= 

0,018).   

 

 
Kuvio 3. Tutkittavien SPPB -testin kokonaispisteiden hajonnan muutos seurannan ai-

kana (n=110). 

 

Alla olevan taulukon 7 kuvatun mukaisesti lähtötilanteessa 4m kävelytestissä 26 (33 %) 

tutkittavaa saavutti vähintään 1,2m/s kävelynopeuden. 54 (49 %) tutkittavan kävelyno-

peus heikentyi seurannassa verrattuna lähtötasoon ja yleisin muutos oli 1-5 sekuntia (21 

%). Kävelynopeuden suurin muutos oli kohenevasti 9,19 ja heikentyvästi 5,53 sekuntia. 

Yksi tutkittava ei voimakkaiden kipujen vuoksi kyennyt loppumittauksessa suorittamaan 

testiä loppuun asti  ja sai siksi tuloksen nolla. Tutkimusjoukon alkutestauksen keskiarvon 

6,75 ja lopputestauksen 6,57 välinen ero oli vähäinen, -0,18 sekuntia. Ilman apuvälineen 

tukea kävelytestin suoritti 90 (82 %) tutkittavaa. Seurannan aikana apuvälineen tar-

peessa testisuorituksen aikana ei ollut eroja. Miehistä 18 % -yksikköä suuremmalla osuu-

della kävelynopeus hidastui, joten heillä on 35 % suurempi riski kävelynopeuden heiken-

tymiseen.  
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Lähtötilanteessa istumasta seisomaan nousutestissä kädet ristissä rinnalla ja alle 11,19 

aikaan testin toteutti 15 (14 %) tutkittavaa. Alkumittauksen keskiarvon 20,47 ja lopputes-

tauksen 18,55 välinen ero oli 1,92 sekuntia. 52 tutkittavan (47 %) testiin käytetty aika 

heikentyi seurannan aikana suhteessa lähtötasoon. Kolme tutkittavaa sai tulokseksi 

nolla, koska yrityksestä huolimatta itsenäinen seisomaannousu viisi kertaa ei onnistunut. 

Useimmilla muutos oli 1–5 sekuntia (n=26, 24 %). Kädet ristissä rinnalla eli pisteitä an-

tavalla suoritustavalla nousi 92 (85 %) tutkittavaa. Suoritustavan muutokset olivat vähäi-

siä seurannan aikana.  

 

Lyhyen suorituskyvyn kokonaispisteiden ja testiosioiden muutoksen välisessä tarkaste-

lussa nollahypoteesi varmistui ja aineiston järjestysjakauma oli identtinen. Mittaustulos-

ten välinen muutos ei ollut tilastollisesti merkittävää (Wilcoxonin testi, p-arvot 0,834 ja 

0,264).  

 

Taulukko 7. Kävelynopeuteen ja istumasta seisomaan nousutestiin käytetty aika (n=110) 

 
 

Alkumittaus 
ka (SD) 

Loppumittaus 
ka (SD) 

Heikentyi 
(n, %) 

p-arvo* 

4m  
kävelynopeus 
(sek.) 

6,75 
(3,45) 

6,57 
(2,79) 

54 (49%) 0,834 

5x istumasta  
seisomaan-
nousu (sek.) 

20.47 
(11,86) 

18,55 
(12,14) 

52 (47%) 0,264 

* Wilcoxon signed rank test, p= <0,05. P-arvo on vertailusta alku- ja lopputestausten välillä. 
 

6.3.2 SPPB:n ja taustatietojen välinen yhteys  
 

SPPB:n kokonaispisteiden muutosta ja taustatietojen välistä yhteyttä on kuvattu alla ole-

vassa taulukossa 11. SPPB:n kokonaispisteiden lasku oli suurinta yli 80-vuotiaiden tut-

kittavien ryhmässä (n=28, 26 %). Lopputestauksessa niiden miesten osuus, joilla 

SPPB:n kokonaispisteet olivat heikentyneet, oli suurempi kuin naisilla (26 % vs. 45 %, 

Kruskal-Wallis, p=0,018). Suuntaa antava tieto oli, että MMSE 24–30 saaneista suurem-

malla osalla kokonaispistemäärä heikentyi, kuin alle 23 pistettä saaneiden (Kruskal-Wal-

lis, p=0,077). Alzheimerin taudin diagnoosin omaavista 26 (24 %) pistemäärä heikkeni. 

Alzheimerin taudin diagnoosin omaavilla oli 36 % suurempi todennäköisyys toimintaky-

vyn laskuun kuin tutkittavilla, joilla oli vaskulaarinen dementia tai ei ollut vielä diagnosoitu 

muistisairautta.   
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Lopputestauksessa toisen henkilön kanssa asuvien tutkittavien SPPB:n kokonaispisteet 

heikkenivät tilastollisesti merkittävästi enemmän kuin yksin asuvilla (19 % vs. 14 %, 

Mann-Whitney U, p=0,020). Kerrostalossa asuvien tutkittavien kokonaispisteet heikkeni-

vät eniten (25 %, n=28). 

 

Apuvälineenä keppiä tai rollaattoria käyttävän ikääntyneen SPPB:n kokonaispistemäärä 

laski todennäköisimmin (22 %). Päivittäisissä ADL-asioissa pistemäärän lasku oli suu-

rinta itsenäisten ryhmässä 28 % ja kodin ulkopuolisissa IADL-toiminnoissa ohjattavien 

ryhmässä 15  %. Ilman kotihoidon palveluja tai omaisten tuen varassa olevien liikkumis-

kyky ja SPPB :n pistemäärä heikentyi eniten (n=28, 25 %).  

 

Sukupuoli, MMSE -pisteet ja asumistapa vaikuttivat SPPB:n kokonaispisteisiin. Yksittäi-

sen henkilön testituloksen alku- ja lopputilanne vaikuttivat toisiinsa. Asumistavan osalta 

voidaan sanoa yksin tai toisen kanssa asuvan SPPB:n kokonaispisteiden muutoksessa 

olevan tilastollisesti merkittävää eroa (Mann-Whitney U, p=0,020). 

 

Taulukko 11. Tutkittavien SPPB:n kokonaispisteiden muutos ja lähtötilanteen taustatie-
tojen välinen yhteys (n=110). 
  Heikentyi 

n (%) 
p-
arvo* 
 

Pisteiden 
muutos 
ka,(SD) 

p -
arvo 
**/*** 

Ikäryhmä 66-80 vuotta   8 (7 %) 0,551 -0,25 (1,65) 0,332 
81-96 vuotta 28 (26 %)  0,17 (1,79) 

Sukupuoli nainen 19 (26 %) 0,255  0,35 (1,74) 0,018 
mies 17 (45 %) -0,42 (1,72) 

MMSE  
 

24-30 23 (21 %) 0,341 -0,26 (1,78) 0,077
*** 12-23 14 (13 %)  0,40 (1,71) 

0-12   1 (1%) - 
Diagnoosi Alzheimerin tauti 26 (24 %) 0,470  0,69 (1,84) 0,725 

Vaskulaarinen dementia, 
epäily tai ei muistisairautta 

10 (10 %) -0,11 (1,61) 

Asumis-
tapa 

Yksin 15 (14 %) 0,125  0,51 (1,65) 0,020 
Kanssa 21 (19 %) -0,37 (1,77) 

Asumis-
muoto 

Kerrostalo 28 (25 %) 0,178  0,10 (1,69) 0,845 
Rivitalo tai omakotitalo   8 (8 %)  0,00 (2,04) 

Apuväline Ei apuvälinettä 14 (13 %) 0,267  0,02 (1,5) 0,886 
Keppi, rollaattori tai  
pyörätuoli 

25 (23 %)  0,12 (1,93) 

ADL- 
itsenäisyys 

Itsenäinen 31 (28 %) 0,965  0,01 (1,85) 0,360 
Ohjattava tai avustettava   5 (5 %)  0,40 (1,27) 

IADL- 
itsenäisyys 

Itsenäinen 13 (12 %) 0,283  0,33 (2,03) 0,508 
Ohjattava tai avustettava 23 (21 %) -0,05 (1,59) 

Kotihoidon  
käynnit 

Ei käyntejä 28 (25 %) 0,470 -0,01 (1,68) 0,332 
1-3x/vko tai päivittäin   8 (8 %) 0,34 (1,99) 

*Chi-Square, p<0.05. ** Mann-Whitney U, p<0.05. ***Kruskal-Wallis, p<0.05. P-arvo on vertailusta SPPB :n kokonaispis-
teiden muutoksen ja lähtötilanteen välillä.  
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6.3.3 SPPB:n muutoksen ja haastattelutietojen välinen yhteys 
 

SPPB:n kokonaispisteiden seurannan aikaista muutosta suhteessa haastattelutietojen 

alkutietoihin on kuvattu alla olevassa taulukossa 12. Niiden tutkittavien osuus, jotka ko-

kivat ruokahalun hyväksi (n=28, 25 %) ja SPPB:n kokonaispisteiden heikentyivät, osuus 

kasvoi (Chi-Square, p=0,024). Ryhmien välinen kokonaispisteiden muutoksen ero oli 

huomattava (Mann-Whitney U, p=0,050). Tutkimuksen osien ja SPPB:n kokonaispistei-

den vertailun mukaan ruokahalun kokeminen hyväksi ja SPPB:n kokonaispisteiden hei-

kentyminen olivat toisistaan riippuvaisia. 

 

Taulukko 12. SPPB -testin kokonaispisteiden muutoksen ja lähtötilanteen haastattelu-
tietojen välinen yhteys (n=110) 
  Heikentyi 

n (%) 
p-

arvo* 
Pisteiden  
muutos 
ka, (SD) 

p -
arvo** 

Arkiliikun-
nallisuus 

Päivittäin 21 (19 %) 0,501 -0,86 (1,58) 0,368 
1-3x/vko /harvemmin 15 (13 %)  0,27 (1,94) 

Ulkona  
liikkumi-
nen 

Itsenäisesti 22 (20 %) 0,409  0,27 (1,66) 0,386 
Saattajan kanssa / 
ei liiku ulkona 

14 (13 %) -0,30 (1,91) 

Sosiaaliset  
kontaktit 

Päivittäin 16 (15 %) 0,734  0,10 (1,76) 0,939 
1-3x/vko tai harvemmin 20 (19 %)  0,07 (1,78) 

Kaatumiset Ei kaatumisia 22 (20 %) 0,999 -0,05 (1,76) 0,657 
1-3 kaatumista/  
enemmän 

14 (13 %) 0,27(1,76) 

Huimaus Ei huimausta 19 (17 %) 0,317  0,02 (1,83) 0,681 
Jkv /päivittäin huimausta 17 (16 %)  0,16 (1,69) 

Kuntoi-
suus 

Hyvä 8 (7 %) 0,603 -0,09 (1,44) 0,421 
Kohtalainen /huono 28 (26 %)  0,13 (1,84) 

Pärjäämi-
nen 

Hyvin 20 (18 %) 0,335  0,75 (1,82) 0,834 
Kohtalaisesti /huonosti 16 (15 %)  0,09 (1,69) 

Mieliala Hyvä 16 (15 %) 0,399 -0,07 (1,71) 0,677 
Kohtalainen / huono 20 (17 %)  0,18 (1,80) 

Kaatumi-
sen pelko 

Ei pelkoa 28 (25 %) 0,904  0,02 (1,76) 0,504 
Jkv pelkoa  
/voimakas pelko 

8 (7 %)  0,30 (1,79) 

Ruokahalu Hyvä 28 (25 %) 0,024 -0,05 (1,78) 0,050 
Kohtalainen /huono 8 (7 %)  0,43 (1,70) 

Uni Hyvää 23 (21 %) 0,140  0,01 (16,9) 0,544 
Kohtalaista /huonoa 13 (12 %)  0,21 (1,89) 

Kipu/ VAS 0-4 29 (26 %) 0,706  0,12 (1,74) 0,790 
5-10 7 (6 %) -0,11 (1,91) 

*Chi-Square, p>0.05. ** Mann-Whitney U, p>0.05. P-arvo on vertailusta SPPB :n pisteiden muutoksen ja lähtöti-
lanteen välillä.  
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6.4 Ikäluokittelun mukainen vertailu Toimintakyvyn riskikartoituksen tuloksiin 
 

Analysoinnin alussa tutkittavat jaettiin iän perusteella kolmeen ryhmään. Toimintakyvyn 

riskikartoituksessa eniten pisteitä saaneen tulos oli heikoin. Tämän jaottelun perusteella 

lähinnä heikentymisen pisterajaa 3 oli eniten osioita 85–96-vuotiaiden ryhmässä.  

 

66–80-vuotiaiden ryhmässä heikentyneitä kokemuksia tai tuloksia ilmeni eniten oman 

liikkumiskyvyn arviossa, pärjäämisen ja mielialan kokemisessa, kaatumisen pelon mää-

rässä sekä kipuoireissa. Tilastollisesti merkittävää oli mielialan kokemuksen heikkous 

suhteessa muiden ikäryhmien kokemukseen (Kruskal-Wallis, p=0,001). 

 

81–84-vuotiaiden ryhmässä haasteita ilmeni eniten arkiliikunnan harrastamisessa, ul-

kona liikkumisessa, sosiaalisten kontaktien ylläpidossa, huimauksen kokemuksessa, 

uniongelmissa ja kävelynopeuden hidastumisessa. Tilastollisesti merkittävää oli arkilii-

kunnan harrastamisen vähäisyys suhteessa muiden ikäryhmien liikkumistottumuksiin 

(Kruskal-Wallis, p=0,022). 

 

85–96-vuotiaiden ryhmässä haasteet ilmenivät kaatumisina, kotihoidon käyntien tarpeen 

lisääntymisenä, ruokahalun heikkoutena, heikentyneenä suorituskykynä muistitestissä, 

apuvälineiden tarpeen kasvuna, ADL- ja IADL toimintojen itsenäisen suoriutumisen hei-

kentymisenä sekä kunnon tason heikentymisenä että fyysisen suorituskyvyn testeissä 

heikommin suoriutumisena. Kurskal Wallisin testin mukaan tilastollisesti merkittävää oli 

kotihoidon käyntien tarve (p=0,005), apuvälineen käyttö liikkumisen tukena (p=0,016) ja 

tasapainotestin tuloksen heikentyminen (p=0,018) suhteessa muiden ikäryhmien tulok-

siin. 

 

Aineiston osien ja ikäluokkien välisessä vertailussa arkiliikunnan, kotihoidon käyntien 

määrän, mielialan kokemuksen, apuvälineiden käytön, tasapainon säilyttämisen ja istu-

masta seisomaannousutestissä selviytymisen järjestysjakaumat ovat erilaiset.  

 

6.5 Tutkimuksen mukaan toimintakyvyn heikentymistä ennustavat tekijät 
 

Alla olevassa taulukossa 13 on kuvattu yhteenveto tutkimuksessa p-arvon <0,05 alitta-

neista tuloksista ja toimintakyvyn heikentymistä ennustavista tekijöistä. Ikääntyneellä 
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näiden osioiden heikentymiseen tulisi ensisijaisesti puuttua. Toimintakyvyn heikentymi-

sen riskin voidaan todeta kumuloituvan, mitä useampi taulukossa kuvattu osa-alueen 

heikentyminen ikääntyneellä ilmenee. 

 
Taulukko 13. Tutkimuksen mukaan toimintakyvyn heikentymistä ennustavat tekijät. 
 
  

(kuvat: Papunet.fi) Avuntarve IADL -toimintojen suorittamisessa. 
 
Sosiaalisten kontaktien harveneminen. 
 
65–80 vuotiaat: Mielialan lasku. 
 
81–84 vuotiaat: Arkiliikunnan väheneminen. 
 
yli 85 -vuotiaat: 

- Kotihoidon tarpeen kasvu. 
- Apuvälineen käytön lisääntyminen. 
- Tasapainon säilyttämisen vaikeudet. 

SPPB:n kokonaispisteiden 1-2 pisteen lasku erityisesti 
- miehillä,  
- toisen henkilön kanssa asuvilla,  
- kysyttäessä ruokahalunsa hyväksi kokevilla 
- MMSE 24-30 pistetä saaneet. 

 
Istumasta seisomaan nousun suoritusajan heikentyminen. 
 
Puristusvoima ei vastaa omaa ikätasoa. 
 

 

7 Pohdinta 
 

7.1 Tutkimuksen eettisyys 
 

Kun tutkitaan ihmisiä, tutkimuksen eettinen pohdinta on keskeisessä asemassa. Eetti-

sesti hyvän tutkimuksen toteuttamisen arviointi perustuu ihmiselämän kunnioittamiseen, 

itsemääräämiseen, vahingon välttämiseen, hyödyn maksimoimiseen ja oikeanmukai-

suuteen. (Launis 2015: 11,17.) Opinnäyte on käytännön mukainen tutkimus, jolla pyri-

tään tuottamaan uutta tietoa, yhdistelemään aikaisempaa tietoa uudella tavalla ja tuotta-

maan aiheesta käytännön hyötyä. Opinnäyte ja tutkimusaineisto tuotetaan rehellisesti, 

huolellisesti ja tarkkuudella tutkimustuloksia esitettäessä. (Vilkka 2015: 41-45.) 
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Tämän opinnäytteen aineistona käytettävän Toimintakyvyn riskikartoituksen toiminta-

mallikokeilua ja tutkimusta toteutettiin Tutkimuseettisen neuvottelunkunnan (TENK) oh-

jeistusta seuraten ideointivaiheesta tutkimustulosten kirjoittamiseen ja tiedottamiseen 

asti. Opinnäytteen tutkimussuunnitelma turvasi laadukkaan tutkimuksen toteutumisen. 

Tiedonhankintaa toteutettiin hyvän eettisen käytännön tavoin, jossa tausta-aineisto vali-

koidaan alan tieteellisestä kirjallisuudesta, havainnoista ja ohjeistusta noudatetaan myös 

oman aineiston arvioinnissa. (Vilkka 2015: 41-45.) Tiedonhankinnasta kertyneestä ai-

neistosta muodostetaan teoreettiset lähtökohdat siten, että aineistoa ei plagioida vaan 

siitä muodostetaan synteesi (Hirsijärvi – Remes –Sajavaara 2009: 26-27). Opinnäytteen 

alkuperäisyys ja plagioinnin mahdollisuus poissuljettiin Turnitin Originality Check -ohjel-

mallla ammattikorkeakoulun laatusuositusten mukaisesti.  

 

Sairauskertomusaineistoa hyödyntävää tutkimusta varten anottiin tutkimuslupa Tampe-

reen kaupungin lupakäytänteen mukaisesti. Koska tutkimusaineisto kerättiin sairausker-

tomusmerkinnöistä takautuvasti, eettisen toimikunnan lausuntoa ei tarvittu. Tämä perus-

tuu Henkilötietolakiin (523/1999 §12-14), jonka sisältöä on kuvattu seuraavassa kappa-

leessa. Lisäksi arvioinnit olivat osa poliklinikan tavanomaista toimintaa. Työelämäedus-

tajien ja Metropolian kanssa solmittiin kolmikantasopimus opinnäytteen tekemisestä. 

Kertynyt paperinen tutkimusaineisto säilytetään lukitussa kaapissa tutkimusnumeroilla 

varustettuna. Elektronisen aineiston kuten tutkimusrekisterin ja SPSS-ohjelmiston tutkija 

säilyttää henkilökohtaisella salasanalla turvattuna Geriatrian poliklinikan tietokoneella. 

Tutkimusnumeroiden vastaavuus henkilötietoihin on vain tutkijan tiedossa. Tutkimusai-

neisto ja tutkimustiedot säilytetään hyvän käytänteen mukaisesti kymmenen vuoden 

ajan.  

 

Tutkimusta toteutettiin Henkilötietolain (523/1999 §12-14) mukaisesti siten, että henkilö-

tunnusta käytettiin tutkimuksen alkuvaiheessa vain yksilöinnin tukena ja heti alkuvai-

heessa kaikille tutkittavilla nimettiin oma tutkimusnumero. Tutkimusnumeron ja henkilö-

tunnuksen yhteys oli vain tutkittavan tiedossa. Henkilörekisteriä käytettiin tutkimussuun-

nitelman pohjalta ja vastuulliset ohjaajat oli nimetty sekä hyväksytetty tutkimuslupahake-

muksessa. Henkilörekisteristä luovutettua aineistoa käytettiin vain tieteelliseen tutkimuk-

seen ja varmistettiin, etteivät tiedot paljastu ulkopuolisille. Lain asetuksen mukaisesti 

henkilörekisteristä poimittu aineisto arkistoidaan sellaisen muotoon, ettei tutkittava ole 

niistä tunnistettavissa eikä aineisto joudu ulkopuolisten käsiin. 
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Tämän tutkimuksen pohjana olleen toimintamallin kehittämisessä varmistettiin asiakkaat 

tietävät osallistuvansa tarjottuihin lisäseurantoihin vapaaehtoisesti. Osallistujilla oli mah-

dollisuus keskeyttää seurannat niin halutessaan. Seurantajakson keskeyttäminen ei vai-

kuttanut asiakkaan muihin poliklinikalla toteutettuihin tutkimuksiin. Osallistujat tiesivät 

haastattelurungon kysymysten ja toimintakykytestien tulosten keräämisestä sekä arvi-

oinnista poliklinikan toiminnan kehittämisen tueksi. Osallistujat olivat tietoisia, että tutki-

musaineisto ei sisällä henkilön tunnistamista mahdollistavia henkilötietoja ja tulokset ra-

portoidaan niin, ettei yksittäistä tutkittavaa voida tunnistaa. (Hirsijärvi ym. 2009: 26-27.) 

Osallistujat hyötyivät osallistumisestaan toiminnan kehittämiseen pidempiaikaisella seu-

rannalla sekä seurantakäyntien päätteeksi asiakkaalle lähetetyllä yhteenvedolla.  

 

Fysioterapeutin arviokotikäynnin jälkeen tai sitä ennen asiakkaat ohjautuivat geriatrian 

poliklinikalle hoitajan ja lääkärin vastaanotolle muistin tarkempaa tutkimusta varten. Asi-

akkaiden, jotka eivät lupautuneet seurantaan fysioterapiakontaktit poliklinikalle päättyi-

vät arviointikäyntiin. Seurantaan osallistuneiden luokse fysioterapeutti toteutti puolen 

vuoden aikana vielä kaksi seurantakäyntiä. Fysioterapeutin arvioiden tulokset olivat hoi-

tavan lääkärin käytettävissä. 

 

Tutkimuksen aiheiston vahvuudeksi nousee otannan koko (10 %) suhteessa vuoden 

2017 muistisairaiden asiakkaiden määrään. Poliklinikan seurantojen mukaan miesten ja 

naisten suhde on poliklinikan sukupuolijakaumaa vastaava. Toimintamallikokeilua toteut-

tivat samat kaksi poliklinikan fysioterapeuttia, jotka olivat muodostamassa Toimintakyvyn 

riskikartoitusta. Lomakkeen täyttöä tukevaa lisäohjeistusta noudatettiin ja tarkennuksia 

tehtiin yhdessä ongelmatilanteiden ilmettyä. Lähes aina sama fysioterapeutti kävi asiak-

kaan luona toteuttamassa kaikki kolme arviointia. Tutkittaville annettiin pääsääntöisesti 

saman tasoista ohjantaa ja neuvontaa, mutta aina asiakkaan lähtötaso huomioiden. Seu-

rantaan suostuneista tutkittavista alle 10 % seurantajakso keskeytyi. Kesäaika toi hie-

man vaihtelevuutta jaksojen pituuteen mm. asiakkaiden ollessa mökeillä. Tutkimuksesta 

saatiin selville riippuvuuksia, joita voidaan soveltaa työelämään ja hyödyntää Toiminta-

kyvyn riskikartoituksen jatkokehittämisessä.  

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tutkimuksen aineistonkeruun pohjana käytetty Toimintakyvyn riskikartoitus sisältää tee-

malla rajatun haastattelun sekä fyysisen toimintakyvyn testauksen laaja-alaisesti käytet-
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tävissä olevilla, toistettavilla toimintakykymittareilla (SPPB, Puristusvoima, VAS-kipu-

jana). Toimintakyvyn riskikartoitus on mittarina pätevä sen mitatessa asiaa, jota tutki-

mussuunnitelman perusteella toivotaan mitattavan. Tutkimuksen luotettavuuden ja tois-

tettavuuden turvaamiseksi toimintakykykartoituksen täyttämisen tueksi luotiin tarkentava 

kirjausohje. Kehittämistyön kokonaisluotettavuuden määritellään olevan hyvä otannan 

edustaessa Geriatrian poliklinikan asiakkaiden perusjoukkoa ja mittaamisessa on mah-

dollisimman vähän satunnaisuuksia. (Vilkka 2015: 193 – 194.)  

 

Luotettavuutta lisää myös se, että mittaukset ja haastattelut toteuttivat geriatrian polikli-

nikan kaksi fysioterapeuttia. Vähäisellä testaajamäärällä pyrittiin ehkäisemään testaajien 

välisien arviointierojen ilmeneminen. Molemmat fysioterapeutit olivat tehneet työtä ikäih-

misten parissa vähintään kymmenen vuotta ja työskennellyt geriatrian poliklinikalla yli 

kolme vuotta. Fysioterapeuttien ja tutkijan omasta osaamisesta ja asiakkaiden arvioinnin 

tarpeista syntynyt tutkimuslomake yhtenäistä kotikäyntejä ja niiden kirjaamista. Tutkijalla 

on niin ikään useilta vuosilta aikaisempaa kokemusta poliklinikan asiakkaiden toiminta-

kyvyn arviointiin liittyvän aineiston keräämisestä, analysoinnista sekä aineiston pohjalta 

on hiottu arviointikotikäyntejä nykyiseen malliinsa. 

 

Tutkimusaineiston analysointivaiheessa toimintakyvyn riskikartoituksen reliabiliteettia 

tarkasteltiin Cronbachin alfakertoimen avulla. Testaus perustui mittarin sisäisien ominai-

suuksien tarkastelun tarpeeseen, toimintakyvyn riskikartoituksen koostuessa monesta 

osiosta ja osioiden sisäisistä väittämistä. (Nummenmaa 2009: 356.) Cronbachin alfa-

kertoimen tuloksen ollessa lähellä arvoa 0,6–0,7, voidaan mittarin arvioida olevan luotet-

tava. Toimintakyvyn riskikartoituksen aineistoa arvioitaessa Cronbachin alfa-kertoimen 

tulokseksi saatiin 0,837. Voidaankin todeta toimintakyvyn riskikartoituksen aineiston re-

liabiliteetti melko luotettavaksi aineiston osien korreloidessa hyvin mittarin kokonaispis-

teiden kanssa. (Metsämuuronen 2009: 545-548; Heikkilä 2008: 187.) Tässä tutkimuk-

sessa ei varsinaisena tavoitteena ollut Toimintakyvyn riskikartoituksen reliabiliteetin ar-

viointi, vaan sen avulla kerätyn aineiston tarkastelu ja analysointi. Toimintakyvyn riski-

kartoituksen kehittäminen tulosten avulla kuitenkin mahdollistuu. 

 

Tutkimuksen heikkoudeksi voidaan mainita toimintamallikokeilun aikainen fysiotera-

peutin arviointiin ohjautuminen. Nykytilanne, jossa kaikki muistitutkimuksiin tulevat asi-

akkaat ohjataan myös suoraan fysioterapeutin jonoon on kattavampi. Mikäli tutkimus teh-

täisiin nyt olisi halukkaita mahdollisesti enemmän, mutta edelleen fysioterapeuttiresurssit 
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(2) samat. Muutaman tutkittavan (n=4) testiosiossa epäonnistuminen antoi yksilökoh-

taista viitettä toimintakyvyn radikaalista laskusta, mutta vaikutti myös kokoryhmän kes-

kiarvoon. Tuloksia ei aineiston niukkuuden vuoksi kuitenkaan poistettu ja tulos ei ollut  

puuttuva.  

 

7.3 Tulosten tarkistelu 
 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että usealla tutkittavalla dominoivan käden puristus-

voima ja IADL-toiminnot heikentyivät seurannan aikana. Lisäksi sukupuoli, asumismuoto 

ja ruokahalu olivat yhteydessä SPPB:n kokonaispisteiden heikentymiseen. Ikäryhmiä 

vertailtaessa 65–80-vuotiaat kokivat mielialansa heikoimmaksi, 81–84-vuotiaat liikkuivat 

vähemmän ja yli 85-vuotiailla kotihoidon ja apuvälineen tarve oli suurinta ja oli eniten 

vaikeuksia tasapainon säilyttämisessä kapeammalla tukipinnalla. Suuntaa-antavia tulok-

sia ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä olivat mielialansa kohtalaiseksi kokeneiden, is-

tumasta seisomanousutestissä heikommin selviytyneiden ja muutamia kertoja viikossa 

sosiaalisia kontakteja harvemmin ylläpitävien tutkittavien osuuden kasvu.  

 

7.3.1 Geriatrian poliklinikan asiakkaiden toimintakyky 
 

Tutkimuksen 110 tutkittavasta naisia oli 72 (66 %) ja tutkittavien keski-ikä oli 82,5 vuotta.  

Suurin ryhmä oli mahdollisen lievän muistisairauden epäily ja Alzheimerin taudin diag-

noosi oli yleisin. Asiakkaat olivat tyypillisimmin yksin kerrostalossa asuvia henkilöitä.  

 

Tutkimukseen osallistuneet ikääntyneistä 53 % kertoi liikkuvansa päivittäin. Liikunnaksi 

laskettiin kaikenlainen liikunnallinen harrastaminen kuten kävely, puutarhatyöt, voimis-

telu jne. Seurannan aikaan 25 tutkittavan liikkumistottumukset heikentyivät. Jo 1950-lu-

vulla toteutetussa amerikkalaisessa aktiivisuusteoria -tutkimuksessa todettiin hyvän van-

huuden perustuvan aktiivisuuden säilyttämiseen. Aktiivisuudella tarkoitettiin mitä ta-

hansa tekemistä tai aktiviteettia osana ikääntyneen elämäntyyliä. Tutkimuksen mukaan 

ne ikääntyneet, jotka säilyttivät keski-iän aktiivisuustason sekä aktiivisuusmallin saavut-

tivat korkeamman tyytyväisyystason elämässä. (Jyrkämä 2008: 274.) Arkielämän suju-

miseen liittyvien asioiden aiheuttaman väsymyksen on todettu ennustavan lisääntynyttä 

tarvetta terveys- ja sosiaalipalvelujen käytölle (Rantanen - Sakari 2013: 317). 
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Tutkittavista 54 % piti sosiaalisia kontakteja yllä harvemmin kuin päivittäin. Seurannan 

aikana niiden tutkittavien osuus, joiden sosiaaliset vähenivät, suureni verrattuna lähtöta-

soon. Tämä selittynee osaltaan sillä, että sosiaalinen ympäristö vaikuttaa suoraan ikään-

tyneen fysiologisiin toimintoihin ja epäsuorasti elämään suhtautumiseen, asenteisiin ja 

käyttäytymiseen. Sosiaalisten suhteiden säilymisen on todettu vähentävän mm. sydänin-

farktien ja aivohalvauksien todennäköisyyttä. Lisäksi niillä, joilla on enemmän sosiaalisia 

kontakteja, ilmeni vähemmän fyysisiä toimintavajauksia ja kognitiivisen suorituskyvyn 

heikentymistä. (Heikkinen 2008: 336.) 

 

Lähtötilanteessa tutkittavista 41% oli kaatunut viimeisen 12 kuukauden aikana. Määrä 

vastaa vertailuaineistoa, jonka mukaan kotona asuvista yli 65-vuotiaista lähes 30 %  kaa-

tuu vuosittain. Ikääntymisen myötä yli 80-vuotiaista joka toinen kaatuu kerran vuodessa. 

Ulkoisia kaatumisen riskitekijöitä ovat usein liukkaus, kynnykset, matot, huono valaistus 

ja portaikot. Sisäisiä kaatumisen tekijöitä ovat muutokset tasapainon säätelyssä, liikku-

misen vaikeudet, sairaudet, kipu ja monet lääkkeet. (Tilvis 2016b: 334.) 

 

Huimausta koki 45 %, joista suurin osa oli naisia. Väestötutkimuksen mukaan huimausta 

ilmenee joka kolmannella ikääntyneellä ja naisilla huimaus on yleisempää. Heikentynyt 

terveydentila sekä sydänoireet, muistin heikentyminen, pelkotilat, depressio ja ahdistus 

lisäävät huimausoireen ilmenemistä. Ikääntyminen vaikuttaa huimauksen syntyyn tasa-

painojärjestelmän heikentymisenä sekä keskushermoston säätelymekanismien hidastu-

misena. Huimausta kokeva ikääntynyt välttää liikkeitä, joissa huimausta ilmenee. Tämä 

tuo lisää ongelmia, sillä huimausoireet pyrkivät lisääntymään liikkumisen vähentyessä. 

Huimaus koetaan yhdeksi elämänlaatua voimakkaimmin heikentäväksi yksittäiseksi oi-

reeksi. (Tilvis 2016 c: 324 - 327.) 

 

Kotihoidon palveluja käytti 24 % tutkittavista ja heistä naisia oli 21 %. Marraskuussa 2017 

säännöllisen kotihoidon piirissä oli 11,3 % kaikista yli 75-vuotiaista. Kaikista kotihoidon 

asiakkaista 65 % oli naisia. Kolmannekselle asiakkaista tehtiin vähintään 60 käyntiä kuu-

kaudessa ja toiselle kolmannekselle 1–9 käyntiä kuukaudessa. (Arajärvi - Kuronen 

2018.) Kotihoidon asiakkaiksi ohjautuvat he, jotka alentuneen toimintakyvyn, sairauden 

tai muun syyn takia tarvitsevat apua kotona selviytymisessä. Kotihoidon avulla turvataan 

asiakkaan päivittäisten toimintojen toteutuminen. Kotihoidon palvelut keskittyvät ikään-

tyneen henkilökohtaiseen hoivaan ja hoitoon sekä toimintakyvyn tukemiseen. (Kotihoito, 

Tampere.)  
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Suurin osa tutkittavasti koki liikkumiskykynsä kohtalaiseksi (73 %). Yhdysvaltalaisessa 

EPESE-tutkimuksessa ikääntyneen arvio omasta liikkumiskyvystä todettiin varsin mer-

kittäväksi. Mikäli ikääntynyt arvioi oman terveydentilansa ja kuntonsa heikoksi ennusti 

tämä toimintakyvyn heikkenemistä seuraavan kuuden seurantavuoden aikana. (Laukka-

nen 2008: 268.) Ikääntynyt itse vertaa usein toimintakykyään ikätovereihinsa tai omaan 

aikaisempaan toimintaansa. Ikääntyneen heikentynyt kyky selviytyä päivittäisistä aska-

reista koetaan usein menetykseksi ja saatetaan nimetä laiskuudeksi tai saamattomuu-

deksi, vaikka taustalla on usein mahdollisesti hoidettavissa olevia sairauksia ja oireita. 

(Laukkanen 2008: 263.)  

 

Tutkittavien ryhmästä 61 % pärjäsi kotona hyvin. Seurannan aikana 11 % kokemus ko-

tona pärjäämisestä heikentyi. Kotona pärjääminen on hyvin henkilökohtainen kokemus. 

Tutkimuksen aikana ilmeni ikääntyneiden ymmärtävän kotona pärjäämisen kysymyksen  

monella eri tavalla. Yhdelle pärjääminen tarkoitti kykyä liikkua itsenäisesti, toiselle pär-

jäämistä ilman ulkopuolisia apuja ja kolmannelle turvattomuuden tai yksinäisyyden tun-

teita.  

 

Mielialansa kohtalaiseksi tai huonoksi koki 61 % tutkittavista. 2,5–5 % suomalaisista elä-

keikäisistä sairastaa masennusta ja 15–20 % kärsii lievemmistä mielialaoireista. Naisilla 

masennusoireet ovat miehiä yleisempiä. Dementoituvien sairauksien diagnosointivai-

heessa on masennuksen oireita todettu 50–80 % ikääntyneistä. Lääkehoito on aiheel-

lista, mikäli oireisto on vaikuttanut toimintakykyyn yli kahden kuukauden ajan. (Leinonen 

- Koponen 2016: 150 - 151.) Tutkimuksessa hyväksi mielialan kokeiden SPPB:n koko-

naispisteiden keskiarvo oli Gomezin ym. (2013:168) tutkimuksen tuloksia matalampi (8,1 

vs. 9,7). Voidaan todeta, että mitä parempi mieliala oli, sitä paremmat olivat myös 

SPPB:n pisteet.  

 

Lähtötilanteessa 21 % tutkittavista kuvasi kokevansa kaatumisen pelkoa.  Delbaeren ym. 

2010 toteuttamassa 500 henkilön tutkimuksessa todettiin kaatumisen pelon aiheuttavan 

ikäihmisille kaatumisia riippumatta fysiologisesta kaatumisriskin määrästä. Ikääntynei-

den toimintakyvyn arvioinnissa tukisikin kiinnittää huomiota, niin fyysisiin haasteisiin, 

kuin kaatumisen pelon aiheuttamaan liikkumisen muutokseen. Liikkumisen muuttuessa 

pelon vuoksi varovaiseksi, ikääntyneille todettiin ilmaantuvan herkemmin masennusta, 

pelosta johtuvaa liikkumisen jäykistymistä ja heidän ylireagoivan tasapainon pieniinkin 

muutoksiin. Kaatumisen pelkoa kokevat yleisesti ne ikääntyneet, jotka ovat loukanneet 

itsensä kaatumisen seurauksena usein tai sisätiloissa kaatuneet. Kaatumisen pelon on 
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todettu olevan yhteydessä heikentyneeseen liikkumiskykyyn ja pystyasennon hallintaan 

mm. lonkkamurtumapotilailla. (Sipilä 2013: 468-469.) 

 

Ensimmäisellä kotikäynnillä ruokahalunsa kohtalaiseksi tai huonoksi koki 27 % tutkitta-

vista. Seurannassa 12 % ruokahalun kokemus heikkeni. Ikääntyessä ja sairauksien seu-

rauksena ruokahaluttomuus lisääntyy, aterioiden koot pienenevät ja paino laskee. Ikään-

tyneiden ravitsemuksen haasteet ilmenevät usein toimintakyvyn tai ravitsemustilan las-

kun yhteydessä. Nesteiden käyttö on usein liian vähäistä. Ikääntyessä, kuten 65–75-

vuotiaana kehon lihaksen ja rasvan suhde muuttuu siten, että rasvattoman kudoksen 

määrä vähenee. Nopeiden lihassäikeiden lukumäärää pienenee ikääntyessä ja sytokii-

nireaktiot kiihdyttävät sarkopeniaa yhdessä lihasten käytön vähäisyyden kanssa. Tätä 

lihaskudoksen vähenemistä edistää pienempi energiansaanti ja liian vähäinen proteiinin 

saanti ravinnosta. (Suominen - Pitkälä: 2016: 356.) 

 

Tutkittavista 35 % koki nukkuvansa kohtalaisesti tai huonosti. Seurannan aikana 15 % 

tutkittavan kokemus nukkumisesta heikkeni. Moni kertoi nukkuvansa alkuyöstä hyvin, 

mutta heräävänsä aamun tunteina. Tästä eteenpäin nukahtaminen on ollut vaikeampaa 

tai mahdotonta. On todettu, että 80 % ikääntyvistä kokee nukkuvansa vähintään kohtuul-

lisesti. Toistuvasta huonosta unesta kotona kärsii 12–15 ja laitoksessa 40–70 prosenttia. 

Tyypillisimpiä unihäiriöiden oireita ovat unettomuus ja päiväaikainen väsymys. (Seppälä 

2016: 346.) Keskimäärin 60 vuoden iästä lähtien unen rakenteessa on havaittu ilmene-

vän muutosta. Ikääntynyt tarvitsee kaksinkertaisen ajan nukahtamiseen, unen yhtäjak-

soisuus heikkenee sisältäen useita lyhytkestoisia heräämisiä ja uni muuttuu aikaisempaa 

pinnallisemmaksi. Nukkuessamme vaihtelemme syvän ja kevyen Rem-unen vaiheita. 

Ikääntyneellä syvän unen kokonaiskesto vähenee kevyen unen lisääntyessä. Syvän 

unen vaiheet ilmenevät usein iltayön tunteina. Siirtymisien unitasojen välillä on todettu 

kestävän pidempään, josta syystä moni kokee yöunen huonolaatuiseksi. Kevyen unita-

son vuoksi ikäihminen herää herkemmin ääniin tai ympäristön muutoksiin. Ikääntymisen 

yhtenä muotona voi ilmetä yöllä erittyvän virtsan määrän lisääntyminen, joka onkin ylei-

nen iäkkään henkilön unen katkonaisuutta lisäävä tekijä. (Kivelä 2013: 368 - 371).  

 

Tutkittavien MMSE-testin pisteet jakautuivat mahdollisen lievän kognitiivisen heikenty-

misen (41 %) ja lievän dementia (40 %) tasoille. MMSE-testi antaa suuntaa asiakkaan 

tiedonkäsittelytaitojen heikentymisen tasosta ja on todettu olevan validi löytämään muis-



46 

 

tisairauteen sairastuneet. Tuloksia tarkasteltaessa tulee kuitenkin huomioida, että kor-

keasti koulutettu tai lievän kognitiivisen heikentymisen omaava voi kuitenkin saada tes-

tistä lähes täydet pisteet. (Hänninen ym. 2015: 362) 

 

Tutkittavista yli puolet käytti liikkumisen apuvälineenä ulkona liikkuessaan rollaattoria tai 

pikkukeppiä. Kun ikääntyneen liikkumiskyky heikkenee, kävelymatkat lyhenevät tai askel 

horjahtelee, on aika ottaa liikkumisen apuväline käyttöön. Apuvälineellä pyritään turvaa-

maan ikääntyneen sujuva arki ja hyvä elämänlaatu. Apuvälineen avulla ikääntynyt kyke-

nee mahdollisesti selviytymään itsenäisesti kotona ja kodin ulkopuolella. Pidemmät kä-

velymatkat auttavat vuorostaan ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä. (Invalidiliitto, 

Apuvälineet). 

 

Neljä viidestä tutkittavasta oli ADL- ja joka kolmas IADL- itsenäisiä. Otoksen yli 85-vuo-

tiaista ADL-vaikeuksia koki 24 %, joka oli puolet Laukkanen - Pekkonen (2013:316-318) 

kirjaamasta ADL-vaikeuksien määrästä.   

 

Tutkittavista 18 % koki kohtalaista–voimakasta-kipua. VAS-kipujanalla arvioitu kivun ko-

kemus on asiakkaan subjektiivinen tuntemus, jossa ei ole oikeaa eikä väärää vastausta. 

Ikääntyneillä kivut ovat yleisiä ja lisääntyvät usein kumulatiivisesti ikääntymisen myötä. 

Yli 65-vuotiaista 16–69 % on kertonut kokevansa kipua. Kotihoidossa vastaava tulos on 

40–50 % ja laitoksessa 85 %. Kivun ei kuulu osaksi ikääntymistä vaan taustalla on pato-

loginen prosessi, kudosvaurio tai keskushermoston häiriintynyt toiminta. Kipuja ikäänty-

neille usein tuottavat mm. tulehdukselliset nivelsairaudet, artroosi, osteoporoosi, sepel-

valtimotaudin aiheuttamat rintakivut ja sydämen vajaatoiminta. Ikääntyessä kivun koke-

misen kynnys usein nousee. Tämä perustuu siihen, että kipua välittävät hermosäikeet ja 

niiden johtumisnopeus heikkenee. (Hartikainen ym. 2008: 190-194.) 

 

Lopputestauksessa niiden tutkittavien osuus, joilla puristusvoima oli heikompi, oli suu-

rempi kuin alkutilanteessa. Toimia-tietokanta on kartoittanut puristusvoiman mittauksen 

validiteettia. Taustakartoituksessa ilmeni puristusvoiman heikkouden ennustavan kaatu-

misien ilmenevyyttä sekä ennenaikaista kuolleisuutta. Niin ikään ikääntyneiden heikko 

puristusvoima ennustaa ADL- ja IADL-toiminnoista selviytymisen vaikeutumista, fyysisen 

toimintakyvyn, elämänlaadun ja kognition heikkenemistä. (Toimia-tietokanta b.) 
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Tutkittavien SPPB:n kokonaispisteiden keskiarvo oli 7,1 pistettä. Sukupuolien välisessä 

vertailussa miesten keskiarvo heikkeni enemmän. Testin mukaan eri asteista kaatumis-

riskiä koki 65 % tutkittavista ja seurannassa 39 % tulos heikkeni suhteessa omaan läh-

tötasoon. Fyysisen toimintakyvyn arvioinnin mukaan tutkittavien SPPB :n kokonaispis-

teiden keskiarvo jää aikaisempien tutkimusten vapaaehtoisesti valikoituneiden (Hauer 

2017:499, Kapan 2017:30) ja sairaalasta kotiutuneiden pistetason (Li 2017:40, Tara-

zona-Santabalbina 2016:431, Arnau 2016:241, Bean 2011: 1807, Rantakokko 2016:22) 

väliin (7,1 vs. 8,3-10 ja 4,5 - 5,2 pistettä). Lähtöoletuksena oli, että tutkittavien keskiarvo 

vastaisi enemmän muissa tutkimuksissa vapaaehtoisesti valikoituneiden pistemääriä. 

 

Toimintakyvyn laskuun, sairaalan joutumiseen tai avuntarpeen lisääntymiseen vaikutta-

via tekijöitä nousi tutkimuksessa esiin. Lähtötason SPPB:n kokonaispisteiden mukaan 

pisteillä 4–6 33 % tutkittavalla riski toimintakyvyn laskulle on 1,8. Pisteillä 7–9 toiminta-

kyvyn laskun riski 28 % tutkittavista on 4,9 kertainen verrattuna 10–12 pisteen tuloksen 

saaneisiin. Riski päivittäisten toimintojen rajoitukselle on pisteillä 4–6 33 % tutkittavalla 

1,8 ja 7–9 pisteellä 28 % tutkittavista 4,2 kertainen. (Guralnik ym. 1995:558-560.) 75 % 

tutkittavan kokonaispisteiden tulos ennustaa kohonnutta riskiä mm. kuolleisuuteen, lai-

toshoitoon joutumiseen, ADL-toimintojen vaikeuksien ilmaantumiseen ja liikkumisvai-

keuksien lisääntymiseen. (Valkeinen ym. 2014.) 43 % tutkittavista oli 10 % riski toimin-

takyvyn laskulle seuraavan neljän vuoden aikana (Nelson ym. 2004:158). Joka kolman-

nella tutkittavalla on kävelynopeuden hidastumiseen perusteella viitteet gerasteniaan 

(Strandberg 2013:332-335). 

 

Tutkittavien SPPB:n kokonaispistemäärän määrän muutos yhdellä pisteellä suhteessa 

lähtötilanteeseen oli yleisin. Milanechin (2010:98-103) tutkimuksessa kuuden vuoden 

seurannassa suurimalla osalla (68 %) tulos heikkeni 1-2 pistettä. Tässä tutkimuksessa  

yli puolella tutkittavalla, joiden tulos heikkeni, oli vastaavan suuruinen pisteiden heiken-

tymä kuin Milanechin kuuden vuoden seurannassa.  

 

Verrattaessa kaatuneiden SPPB:n kokonaispisteiden lähtötason keskiarvoa Veronesen 

ym. (2014:276-284) tutkimukseen, kaatujien pistemäärä oli pienempi (6,64 vs. 7,37 pis-

tettä). Saman vertailun mukaan tutkimuksessa ei kaatumisia raportoineiden kokonais-

pisteiden keskiarvo oli pienempi (8,46 vs. 7,75). Voidaankin todeta otoksen tutkittavien 

raportoineen kaatumisia Veronesen tutkimusta matalammilla SPPB:n kokonaispisteillä. 

Veronesen tutkimuksen alle 6 pisteen tulokseen perustuen tutkimuksen 66 % tutkittavan 

kaatumisriski oli kävelynopeuden hidastumiseen perustuen kasvanut.  
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Yli 70-vuotiaista yli puolella kävelynopeuden hidastuminen (> 4 pistettä testistä) ennus-

taa kolmen vuoden seurannassa avuntarpeen ilmaantumista, laitoshoitoa tai kuollei-

suutta (Rantanen - Sakari 2013:317). Gomez ym. (2013:168) totesi tutkimuksessa käve-

lynopeuden hidastumisen tasolle 0,6m/s olevan yhteydessä SPPB :n kokonaispisteiden 

tasoon 5 ja ennustavan sairaalahoidon tarpeen kasvua. Tässä tutkimuksessa vastaavan 

kävelynopeuden (testitulos > 6,67 sekuntia) tuloksella SPPB :n keskiarvo oli 8,9 pistettä. 

Tutkittavien kävelynopeuden yhtäläisyys ei yhtä voimakkaasti viittaa sairaalahoidon tar-

peen kasvuun, koska SPPB:n kokonaispistemäärä on huomattavasti suurempi. 

 

Tutkittavien kävelynopeuden keskiarvotietoja Yli-Pohja-Lakasen (2016:42) Tamperelai-

silla kotikuntoutuksen asiakkailla toteutettuun tutkimukseen verraten otannan tutkittavat 

olivat lähtötilanteessa kävelynopeudeltaan nopeampia (6,75  vs. 10,3 sekuntia). Käve-

lynopeuden lähtötilanteen erot lienevät selitettävissä tutkittavien ja kotikuntoutuksen 

avuntarpeen ja kotihoidon määrien erolla (24 % vs. 92 %). Yllättävää oli ettei kävelyno-

peuden muutoksessa ilmennyt suurempia eroja, vaikka kotikuntoutukset asiakkaat osal-

listuivat 2-3kk kestävään ohjattuun kotiharjoitteluun. Seuranta-aikana havaittu muutos 

kävelynopeudessa oli molemmissa tutkimuksissa samaa luokkaa (ka -0,5 vs. -0,2 se-

kuntia). Kotikuntoutuksen tutkittavien kävelynopeus hidastui pienemmällä osalla tutkitta-

vista (39 % vs. 49 %). Istumasta seisomaannousu testissä tutkittavat olivat lähtötasol-

taan hieman nopeampia (20,47 vs. 28,8 sekuntia). Kotikuntoutuksen istumasta seiso-

maannousun lopputestauksen keskiarvollinen tulos oli kaksi sekuntia tutkimusryhmää 

nopeampi. Kotikuntoutuksen jakson aikainen istumasta seisomaan nousunopeuden hei-

kentyminen oli tutkimusta vähäisempää (20 % vs. 47 %). Istumasta seisomaannousun 

ero vastaa mielestäni avuntarpeen tasoon. Kuntoutusjakson ero ilmeni istumasta seiso-

maannousutestissä tuloksen nopeutumisena. Mainitsemisen arvioista on, että kotikun-

toutuksen asiakkaat olivat huonokuntoisempia ja pienikin kunnon koheneminen tulosta 

nopeutti. Parempikuntoisilla saman tuloksen saavuttaminen oli positiivinen tulos ja mikäli 

tulos koheni, oli sen merkitys vielä suurempi. 

 

Tutkimusryhmien ikäluokituksen perusteella 66–80-vuotiaat olivat ennakko-odotuksen 

mukaisesti fyysiseltä toimintakyvyltään parempikuntoisia kuin vanhemmat ikäryhmät. 

Nuorimmassa ikäryhmässä oli muita enemmän niitä, jotka kokivat kipuoireita, pelkäsivät 

kaatumista, kokivat liikkumiskykynsä ja kotona pärjäämisensä toisia ikäryhmiä heikoim-

maksi. Tämä herättää pohdintaa heidän kunnostaan tulevaisuudessa, mikäli liikkuminen 

hidastuu ja arkiaktiivisuus vähenee mm. kipuoireiden ja kaatumisen pelon vuoksi.  
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Yhteenvetona voidaan todeta tutkittavista yli puolella olevan kohonnut riski toimintakyvyn 

laskulle, toimintojen rajoituksille, avuntarpeen ja laitostumisen riskin kasvulle. Edellä 

mainituista syistä jotain tarvitsisi tehdä ja keinoina ovat mm. säännöllinen toiminnallinen 

harjoittelu osana päivittäisi toimintoja, joka tulee alaraajojen lihasvoimaa, että istumasta 

seisomaannousussa suoriutumista. 

 

Ikääntyneen oman äänen kuuluviin saaminen oli yksi Toimintakyvyn riskikartoituksen 

muodostamisen kriteereistä. Suurin osa ikääntyneistä koki liikkumiskykynsä kohta-

laiseksi ja kysyttäessä koki hyvään tasoon vaadittavan liikkumisen olevan ilman apuvä-

lineitä toteutuvaa, nopeampivauhtista kävelyä tai juoksua sekä arkiasioiden sujuvuutta 

että väsymisoireiden vähäisyyttä. Yksilöllisten palvelujen tarve nousi keskusteluissa 

esiin sekä muistisairaiden tilanteen huomioiminen mm. kuljetustukihakemuksissa. Niin 

ikään tarpeeksi nousi tarjottavien palvelujen kartoittamisen oikea-aikaisuus ja jonkinlai-

sessa seurannassa mukana pysyminen. 

 

7.3.2 Toimintakyvyn heikentymistä ennustavat tekijät 
 

Tuloksien analysoinnissa ennustekijöitä toimintakyvyn heikentymiselle löytyi odotettua 

vähemmän. Toimintakyvyn heikentymistä ennustaviksi tekijöiksi tähän tutkimukseen 

pohjautuen nostettiin tilastollisen merkittävyyden tason sekä asetetun suuntaa-antavan 

tason saavuttaneet tekijät. Yhteenveto näistä tekijöistä on esitetty kappaleessa 6.5.  

 

Haastattelutietojen alku- ja lopputestauksien muutoksissa nousee epäily mieleen palau-

tusvirheen mahdollisuudesta. Ensimmäisellä kerralla ei välttämättä ole muistettu mainita 

omaisten antamasta tuesta IADL-toiminnoissa tai aloitetuista kotihoidon käynneistä.  

 

IADL-toiminnoissa koki lopputestauksessa avuntarvetta kasvua useampi tutkittava kuin 

lähtötilanteessa. IADL -toiminnoissa suurimmalla osalla itsenäisyyden tasoa ei saavu-

tettu, jos omaiset huolehtivat laskujen maksusta. Edellinen ei aina johtunut siitä, etteikö 

ikääntynyt kyennyt laskuja itse maksamaan, vaan pankkien huonoon saavutettavuuteen, 

verkkopankkimaksujen edullisuuteen ja tietokoneen käyttötaitoihin tai siihen, ettei ikään-

tyneellä ollut omaa tietokonetta. Myös siivouspalvelun käyttö viittaasi raskaiden kotitöi-

den tekemisen vaikeutumiseen ja sitä kautta etenevästi ADL-toimintojen heikkenemi-

seen. 
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Sosiaaliset kontaktit vähenivät jo puolen vuoden seurannassa merkittävästi. Osasyinä 

lienee aloitekyvyn haasteet ja vuodenajan vaihtelut, jolloin esim. talvella oltiin liukkaiden 

teiden ja kaatumisen pelon vuoksi enemmän kotona. Sosiaalisiksi kontakteiksi laskettiin 

myös puhelinkontaktit, joissa oli varsin paljon vaihtelua. Omaisten tai ystävien aktiivisuus 

oli myös suuressa roolissa sosiaalisten kontaktien ylläpidossa. 

 

Iän mukaisessa ryhmittelyssä 66–80-vuotiaat kokivat mielialan merkittävästi heikom-

maksi, 81-84-vuotiaat liikkuivat muita ryhmiä vähemmän ja yli 85-vuotiaiden kotihoidon 

määrä ja apuvälineen tarve oli muita ryhmiä suurempi sekä tasapainon säilyttäminen oli 

merkittävästi vaikeampaa. Mielialan heikoksi kokeminen yhdessä muistisairauteen liitty-

vän aloitekyvyn laskun kanssa haastaa ikääntynyttä arkiaskareiden toteuttamisessa 

sekä kunnon ylläpidossa. Keskimmäisen ikäryhmän liikkumisen väheneminen edesaut-

taa fyysisen kunnon heikkenemistä. Yli 85-vuotiaiden haasteet ovat ikään suhteutettuna 

ymmärrettäviä sekä todennäköisiä. 

 

SPPB:n kokonaispisteet heikkenivät enemmän miehillä, toisen henkilön kanssa asuvilla 

sekä ruokahalunsa hyväksi kokeneilla. Sukupuolten välisen eron merkitys selittynee 

pääsääntöisesti arkiaskareiden jakautuneisuudella sekä harrastusten määrän erolla suh-

teessa toiseen sukupuoleen. Yksin asuvien parempi pärjääminen viittaa arkiaktiivisuu-

teen, kykyyn ja tarpeeseen hoitaa arkiasiat itse. Ruokahalunsa hyväksi kokeneiden ja 

SPPB:n kokonaispisteiden heikentymisen yhteys oli yllättävä. Ravitsemusohjantaa an-

netaan eri elämän vaiheissa, mutta saatu tieto ei ole vaikuttanut elämäntapoihin tai on 

unohtunut ikääntymisen myötä. Haastatteluista nousi esiin harva ateriarytmi, yksi lämmin 

ateria päivässä, aterioiden painottuminen hiilihydraatteihin ja vähäinen proteiinin saati 

ravinnosta.  

 

Muistitesti MMSE:n pisteiden ja SPPB:n kokonaispisteiden välinen yhteys oli yllättävä. 

Korkeimmat muistipisteet saaneet menettivät herkimmin pisteitä toimintakykytestissä. 

Tämä selittynee sillä, että usein kunto on vielä niin hyvä, että 12 pisteestä alaspäin on 

enemmän pudotusta kuin esimerkiksi 7 pisteestä. Pisteiden sisäiset erot ilmenevät sel-

västi herkemmin ylemmissä pisteluokissa. Yhden pisteen testistä saavien ikääntyneiden 

tulosalue on varsin suuri, kun aikaa testin suorittamiseen on moninkertaisesti verrattuna 

korkeampiin pistemääriin. SPPB:n pisteiden heikentymiseen liittynee myös diagnosoin-

tivaiheessa usein ilmenevä masennusoireisto ja tätä kautta mahdollinen aktiivisuuden 

heikkeneminen. 
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Istumasta seisomaan testissä heikommin suoriutuminen oli odotettu löydös alaraajojen 

lihasvoiman heikentymiseen ja vähentyneeseen arkiaktiivisuuteen viitaten. Toimintaky-

vyn heikentymistä ennakoivat oireet kuten toimintanopeuden hidastuminen ja väsyminen 

olivat jo monella tuttavalla havaittavissa. Puristusvoimaltaan heikentyneiden määrän 

kasvu puolen vuoden aikana on verrannollinen ikääntyneen arkiaktiivisuuden määrään. 

Tämä antaa viitteitä avuntarpeen kasvusta ja itsenäisten toimintojen toteuttamisen vä-

henemisestä.  

 

Suuntaa-antavia, mutta ei merkitsevän tason ylittäviä tekijöitä olivat mielialan heikom-

maksi kokeneiden, istumasta seisomaannousussa heikentyneiden ja sosiaalisia kontak-

teja harvemmin toteuttavien määrän kasvu suhteessa lähtötilanteeseen. Aloitekyvyn las-

kulla ja mielialan laskulla on oletettavasti yhteyttä myös sosiaalisten kontaktien ylläpitoon 

niin puhelimitse kuin fyysisinä kontakteina. SPPB:n kokonaispisteiden heikentymisen ja 

ruokahalua hyväksi kokeneiden pistemäärällinen muutos erosi ruokahalunsa huonom-

maksi kokeneista. 

 

Muistisairaan ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn muutokset ovat vääjäämättömiä. Puo-

len vuoden seurannan aikaisista tapahtumista tiedetään lähinnä potilaskertomuksen ja 

asiakkaan tai omaisten kotikäyntien aikaisiin haastattelutietoihin perustuen. Ravitsemuk-

sen tilaan tai fyysisen toimintakyvyn muutoksiin on saatettu vaikuttaa ensimmäisellä ja 

toisella kerralla annetulla ravitsemus- ja kotiharjoitteiden teon tai apuvälineiden käyttöön-

oton ohjannalla. Varsin vaikeaa on määritellä liittyvätkö muutokset sairauksien luonnolli-

seen kulkuun tai ohjannan perusteella toteutuneisiin elämäntavallisiin muutoksiin. Uudet, 

diagnosoimattomat sairaudet voivat niin ikään nopeuttaa fyysisen toimintakyvyn laskua. 

Muistilääkkeiden sivuvaikutuksena usein ilmenevä huimaus vaikeuttaa myös ikäänty-

neen selviytymiseen päivittäisistä toiminnoista. 

 

Näitä yllä mainittuja fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivia tekijöitä tulee jat-

kossa geriatrian poliklinikan asiakaskunnan arvioinneissa sekä vastaavissa asiakasryh-

missä erityisesti huomioida. Mitä useampi ennakoiva tekijä asiakkaalta löytyy, sitä suu-

rempi riski toimintakyvyn laskulle voidaan todeta olevan. 
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8 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 
 

Tämä tutkimus puoltaa ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemisen muutoksiin varhai-

sessa vaiheessa puuttumisen merkitystä. Poliklinikalle muistitutkimuksiin ohjautuvalla 

ikääntyneellä saattaa olla hyvin moninaisia toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, joita mo-

niammatillisella arvioinnilla pyritään kartoittamaan ja ongelmakohtia kohentamaan. Poli-

klinikan ajatusmalli ikääntyneen kokonaiskuvan näkemisestä ja tarkastelusta toimintaky-

vyn, ei niinkään puhtaasti muistin kautta on perusteltua. Tutkimus tukee myös poliklini-

kan mallia, jossa muistisairauksien tutkimusten ohessa ikääntyneen fyysisen kunnon ar-

viointi on perustelua. Hyväkuntoisilla asiakkailla arviointi on ennalta ehkäisevä ja nykyti-

lannetta sekä tulevaisuutta tukeva. Niillä asiakkailla, joilla ongelmia on paljon ja kaatu-

misriski suuri on päivittäisistä toiminnoista selviytyminen vaarantunut. Edelliset ongelma 

lisättynä muistisairauden tuomiin toimintakyvyn haasteisiin osoittavat tarvetta riittävän 

ajoissa toteutettuun ohjantaan ja neuvontaan. 

 

Toimintakyvyn riskikartoituksen käyttäminen kotikäyntien arvioinnin tukena antoi konk-

reettisen välineen asiakkaan toimintakyvyn tilanteen arviointiin. Arvioinnin päätteeksi asi-

akkaan kanssa käytiin läpi tulokset ja mihin sarakkeeseen suurin osa hänen tuloksistaan 

jakaantui. Kolmejaollisen luokan muutokset olivat varsin vähäisiä, joten useammalla 

luokkaryhmällä eroja olisi kenties saatu enemmän näkyviin. Puolen vuoden seuranta-

aika oli muistisairaille toisinaan hankala ja heitä ei aina sovittuna ajankohtana tavoitettu.  

Myös käyntien yhteyttä toimintamallin seurantoihin perusteltiin usein.  

 

Tutkimuksen aineiston analysoinnista saadut tulokset mahdollistavat Toimintakyvyn ris-

kikartoituksen jatkokehittämisen. Tarvetta on muokata pisteytystä vastaamaan tutkimuk-

sen tuloksia, jolloin joistakin osioista pisteitä saa enemmän kuin toisista. Näin ollen toi-

nen osa-alue arvotetaan toimintakyvyn heikkenemisen riskin kannalta suuremmaksi kuin 

toinen. Tutkimus antaa perusteluja toimintamallikokeilun kautta syntyneille uusille käy-

tänteille ja niiden merkitykselle ikääntyneen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa. Toiminta-

kyvyn riskikartoituksen mukaista arviointitapaa on jatkettu ja on tutkimukseen perustuen 

perustelua jatkaa fysioterapeuttien toteuttamilla arviointikotikäynneillä. Pidempiaikai-

seen seurantaan ei poliklinikan resursseilla kuitenkaan ole mahdollisuuksia, joten tämä 

olisi yksi kehittämisehdotus ikäihmisten pärjäämisen tukemiseksi. 
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Tutkimuksen aineistoa suositellaan hyödynnettävän Suomalaisten ikääntyneiden toimin-

takyvyn sekä riskitekijöiden kartoittamisessa että ohjantaan. Suurimmat muutokset toi-

mintakyvyssä ilmenivät varhaisen vaiheen muistin heikentymisen vaiheessa, joten ai-

neisto on verrattavissa kaikkiin yli 65 -vuotiaisiin kotona tai palvelutalossa asuviin ikään-

tyneisiin. Tutkimuksen tulokset perusteella ravitsemusohjannan merkitys korostui enti-

sestään. Erityisesti ikääntyneille suunnattua, konkreettista ravitsemusohjausta ja neu-

vontaa tulisi toteuttaa nykyistä enemmän. Niin ikään liikkumiskyvyn heikentymisen en-

nalta ehkäisyn tärkeys nousi tutkimuksen tuloksista esille, sillä jo puolen vuoden aikana 

liikkumiskyvyn heikentymistä oli tutkimusryhmässä havaittavissa. Päivittäisen arkiaktiivi-

suuden tarpeellisuutta ei voida koskaan liiaksi korostaa. 

 

Tutkimuksesta nousi tilastollisesti merkittävästi esille puolen vuoden aikana niiden tutkit-

tavien määrän lisääntyminen, joilla IADL -toiminnot vaikeutuivat, verrattuna lähtötilantee-

seen. Yhdessä ohjaavan professori Esa Jämsenin kanssa päätettiin tämä osa-alue nos-

taa jatkotutkimukseen. Puolen vuoden aikana tapahtuvaa IADL -toimintojen muutosta 

verrataan muihin Toimintakyvyn riskikartoituksen osa-alueisiin. Näitä muutoksia verra-

taan SPPB:n tulosten eroon. Tuloksia suunnitellaan julkaistavan artikkelina Gerontolo-

gia-lehdessä.  

 

Kehitysehdotuksena on vastaavaa tutkimus pidemmältä seurannalla, esimerkiksi viiden 

vuoden aikajänteellä. Tässä voisi tarkastella moniko tutkittava asuu kotona, mikä on fyy-

sisen toimintakyvyn taso seuran päättyessä suhteessa lähtötasoon, apujen määrä ja 

kuolleisuus. Uusi tutkimus vahvistaisi tai muuttaisi tutkimuksen päätelmiä fyysisen toi-

mintakyvyn heikentymistä ehkäisevistä tekijöistä. 
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N=5 
 
 
 
N=3 

N= 0 
 
 
 
N= 0 
 

PudMed Short Physical Perfor-
mance Battery AND  
elder* AND functional 
capacity 

N=12 
 
 
 

N=6   
 

N= 3 
Hauer 2017 
Arnau 2016 
Nelson 2004 

Medic Short Physical Perfor-
mance Battery 
AND ikään* AND 
toimintakyky   

N=9 N=4   
 

N= 1 
Jämsen 2015 

Finna Short Physical Perfor-
mance Battery 
 

N=11 N=6     
 

N= 1 
Lepistö 2015 

Cochrane  
Library 

Short Physical Perfor-
mance Battery 
AND functional  
capacity 

N=24 N=7   
 

N= 2 
Glenn 2016 
Bean 2011 

Terveysportti Toimintakyvyn arviointi 
ja ikään* 

N=65 N=1 
 

N= 1 
Sulander 2009 

Age and 
Ageing 
 

Daily living N=45 N= 4    
 

N=0 

Lääkärilehti Toimintakyvyn arviointi 
ja ikään* 

N=65 N=8 
 

N=3 
Koivukangas 
2017 
Jylhä 2009 
Pitkälä 2005 

Manuaalinen 
haku 

    Muut lähteet 
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Liite 2. Toimintakyvyn riskikartoitus  
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Liite 3. Ohjeet Toimintakyvyn riskikartoitus -lomakkeen käyttämiseen 
 
1. ARKILIIKUNTA /LIIKUNNALLISUUS 

Kotiharjoitteet, kävelylenkit, kodin ulkopuolisen liikuntaharrastuneisuus yms. Arkiaskareet kuulu-
vat osioihin 15.-16. 

2. ULKONA LIIKKUMINEN 
Liikkuminen ulkona. Pidemmälle kuin roska- tai postilaatikolle. 

3. SOSIAALISET KONTAKTIT 
Omavalintaiset sosiaaliset kontaktit; puolison kanssa keskustelut, puhelinkeskustelut yms. Koti-
hoidon käyntejä ei lasketa tähän. 

4. KAATUMISET VIIMEISEN VUODEN AIKANA 
Lattialle tai maahan asti kaatuminen. 2. ja 3. käynnillä kysytään 3kk ajalta. 

5. HUIMAUS 
Asiakkaan kokema huimaus. Haastateltaessa asiakkaalta on saatava vaihtoehtoihin sopiva vas-
taus. Vaihtoehdot voi asiakkaalle esittää. 

6. KOTIHOIDON KÄYNNIT 
Kotihoidon käynnit. Ei ateriapalvelua, kauppakuriiria, siivouspalvelua yms. 

7. POTILAAN KOKEMA KUNTOISUUDESTAAN 
Potilaan oma kokemus sen hetkisestä kunnosta (liikkumis- ja toimintakyky). Jos vaikea vasta voi 
kysyä jääkö jokin asia tekemättä vai onnistuuko asiat entiseen malliin. Vaihtoehtosanat luetellaan 
tarvittaessa. 

8. POTILAAN KOKEMUS PÄRJÄÄMISESTÄÄN 
Potilaan senhetkinen kokemus kotona pärjäämisestään. Vaihtoehtosanat luetellaan tarvittaessa. 

9. POTILAAN KOKEMUS MIELIALASTAAN 
Millaiseksi potilas kokee mielialansa. Onko murheita, kokeeko iloa/surua. 

10. KAATUMISPELKO 
Kokeeko potilas mielestään kaatumisenpelkoa. Onko mahdollisten kaatumisten myötä liikkuminen 
käynyt varovaisemmaksi? Onko vuodenajalla merkitystä? 

11. RUOKAHALU 
Minkälaiseksi potilas kokee ruokahalunsa. Syökö säännöllisesti, maittaako ruoka? 

12. UNEN LAATU/ MÄÄRÄ 
Potilaan oma kokemus nukkumisensa määrästä/ laadusta. Unilääke unenlaadun/ määrän vaikut-
teena. 

13. MMSE 
Viimeisimmän MMSE-muistitestin pistemäärä. Jos ei ole ennen polikäyntiä tiedossa kirjataan tieto 
myöhemmin. 

14. APUVÄLINEEN KÄYTTÖ 
Potilaan liikkumiskyky: pärjääkö sisällä ja ulkona apuvälineittä vai onko apuvälineelle tarvetta? 

15. ADL-ITSENÄISYYS 
Selviytyykö itsenäisesti pukemisesta, peseytymisestä, syömisestä, wc-käynneistä jne. 

16. IADL-ITSENÄISYYS 
Kodin ulkopuolinen asiointi, raha-asiat, kaupassa käynnit yms. Siivouspalvelu (mukavuus vai 
tarve) 

17. VAS-KIPUKOKEMUS 
Potilaan kokema kipua VAS-kipujanaa hyväksi käyttäen. 

18. PURISTUSVOIMA 
Puristusvoiman tulos dominoivasta kädestä. Tuloksen vertaaminen viitearvoihin ja sen mukaan 
merkinnät lomakkeeseen. 

19. - 21. SPPB 
Suoritus SPPB:n ohjeistuksen mukaan, Pisteytys valinta lomakkeen jaottelun mukaan. 

OHJAUS 
      Mitä ohjausta asiakas on saanut/ halunnut. Jatkaako asiakas aikaisempaa harrastuneisuutta?    
      Edellisessä kirjataan mitä. 
TAUSTATIEDOT Kirjataan sukupuoli, ikä, asuinmuoto, asuuko yksin vai toisen henkilön kanssa (puo-
liso, omainen, sisarus), seurannan päättyessä onko muistisairausdiagnoosia. 
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Liite 4. Lähtötilanteen yhteenveto Toimintakyvyn riskikartoituksen mukaisesti 
 
 
Arkiliikunta Päivittäin 

53 % 
1-3x/vko 

29 % 
Harvemmin 

18 % 
Ulkona liikkuminen Itsenäisesti 

66 % 
Saattajan kanssa 

22% 
Ei liiku ulkona 

6% 
Sosiaaliset  
kontaktit 

Päivittäin 
46 % 

1-3x/vko 
48 % 

Harvemmin 
6 % 

Kaatumiset viimei-
sen 12 kk aikana 

Ei kaatumisia 
59 % 

1-3 kaatumista 
36% 

>3 kaatumista 
5% 

Huimaus Ei huimausta 
55% 

Jkv huimausta 
35% 

Jatkuvaa  
huimausta 10 % 

Kotihoidon käynnit Ei käyntejä 
74 % 

1-3x/vko  
8 % 

Päivittäin 
18 % 

Kokemus  
kuntoisuudesta 

Hyvä 
20 % 

Kohtalainen 
73 % 

Huono 
7 % 

Kokemus  
pärjäämisestä 

Hyvin 
61 % 

Kohtalaisesti 
38 % 

Huonosti 
1 % 

Kokemus 
mielialasta 

Hyvä 
39 % 

Kohtalainen 
60 % 

Huono 
1 % 

Kaatumisen pelko Ei pelkoa 
79 % 

Jkv pelkoa 
17 % 

Voimakasta pelkoa 
4 % 

Ruokahalu Hyvä 
73 % 

Kohtalainen 
24 % 

Huono 
3 % 

Uni Hyvää 
65 % 

Kohtalaista 
30 % 

Huonoa  
5 % 

MMSE 23–30 pistettä 
57 % 

17–22 pistettä 
39 % 

<16 pistettä 
4 % 

Apuvälineen käyttö Itsenäinen 
41 % 

Keppi/ rollaattori 
58 % 

Pyörätuoli/  
avustetusti 1 % 

ADL-itsenäisyys Itsenäinen 
82 % 

Ohjattu 
15 % 

Avustettu  
3 % 

IADL-itsenäisyys Itsenäinen 
35 % 

Ohjattu 
28 % 

Avustettu 
36 % 

VAS-kipujana 0–4 
83 % 

5–7 
14 % 

8–10 
4 % 

Puristusvoima Iänmukainen 
39 % 

< 4kg heikompi 
26 % 

> 4kg heikompi 
35 % 

Staattinen  
tasapaino (SPPB) 

4 pistettä 
50 % 

2–3 pistettä 
29 % 

0–1 pistettä 
4 % 

4m kävelynopeus 
(SPPB) 

4 pistettä 
33 % 

2–3 pistettä 
45 % 

0–1 pistettä 
22 % 

5x ylösnousu 
(SPPB) 

4 pistettä 
14 % 

2–3 pistettä 
29 % 

0–1 pistettä 
57 % 

 


