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LYHYT FYYSISEN SUORITUSKYVYN TESTISTÖ
Short Physical Performance Battery (SPPB)

TESTIKAAVIO JA SUORITUSTEN PISTEYTYS
Testattavan nimi
Päivämäärä

_______ _______

20________

klo __________

Testaajan nimi
Suoritusajat kirjataan kahden desimaalin tarkkuudella (0.00 sekuntia).

1. TASAPAINO
a. Jalat rinnakkain

sekuntia

b. Puolitandem

sekuntia

c. Tandem

sekuntia

Pisteet:

2. KÄVELYNOPEUS (4 metriä) omalla kävelyvauhdilla
a. Suoritus ilman apuvälinettä
b. Suoritus tehtiin apuvälineen kanssa, mikä apuväline?
Pisteet:
1. suoritus

sekuntia

2. suoritus

sekuntia

3. TUOLILTA YLÖSNOUSU (viisi kertaa)
aika ________ sekuntia
Jos testattava ei pysty tekemään testiä kädet ristissä rinnalla (tulos= 0 p.),
tehdään testi niin, että tutkittava pitää
a. Kädet vartalon vierellä

toistojen lkm

aika

sekuntia

b. Ottaa kevyesti tukea reisistä

toistojen lkm

aika

sekuntia

c. Ottaa voimakkaasti tukea reisistä

toistojen lkm

aika

sekuntia

Laske yhteen pisteet testeistä 1, 2 ja 3 =

Pisteet:

/12

Huomioita:

Guralnik JM et al. A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality
and nursing home admission. J Gerontol. 1994 Mar;49(2):M85-94.
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1. TASAPAINO

• Jalat rinnakkain -seisonta
Jalkaterät ovat rinnakkain ja
kiinni toisissaan 10 sekuntia.

< 10 s ( 0 p.)
Siirry kävelytestiin

10 s ( 1 p.)

• Puolitandem-seisonta

< 10 s ( +0 p.)
Siirry kävelytestiin

Takimmaisen jalan isonvarpaan
tyvinivel etummaisen jalan kantapään
sisäosaa vasten 10 sekuntia.
10 s (+ 1 p.)

• Tandem-seisonta
Toisen jalan kantapää toisen
jalan edessä, kantapää ja varpaat
kiinni toisissaan.
10 s (+ 2 p.)
3–9.99 s (+ 1 p.)
3 s (+ 0 p.)

2. KÄVELYNOPEUS

• Tavanomainen kävelynopeus
4 metrin matkalta.
2 suoritusta, joista paras valitaan tulokseksi.

< 4.82 s

4 p.

4.82–6.20 s

3 p.

6.21–8.70 s

2 p.

> 8.7 s

1 p.

Ei pysty tekemään

0 p.

3. YLÖSNOUSU TUOLISTA

• Testaus

Ei onnistu
Testitulos (0 p.)

Testattava kokeilee nousta yhden kerran
tuolista käsivarret koukistettuna rinnan päälle.

•

Toistettu ylösnousu (5x)

Toistetaan, käsivarret rinnan päälle koukistettuna,
ylösnousu tuolista viisi kertaa niin nopeasti kuin mahdollista.

< 11.19 s

4 p.

11.20–13.69 s

3 p.

13.70–16.69 s

2 p.

>16.7 s

1 p.

> 60 s tai ei pysty tekemään

0 p.
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LYHYT FYYSISEN SUORITUSKYVYN TESTISTÖ
Short Physical Performance Battery (SPPB)

Testistö mittaa iäkkään henkilön liikkumiskykyä, joka on perusedellytys päivittäisistä toiminnoista selviytymiselle.
Testistön avulla arvioidaan tasapainon hallintaa seisten, alaraajojen lihasvoimaa ja kävelyä.

Testausvälineet
• Sekuntikello
• Mittanauha
• Teippiä kävelyradan merkitsemiseen
• Tukeva, selkänojallinen ja käsinojaton tuoli, jonka istuinkorkeus on 42–44 cm ja istuinsyvyys 42–45 cm

1. TASAPAINO
Testin tarkoituksena on arvioida pystyasennon hallintaa erilaisissa seisoma-asennoissa.
Yhteys toimintakykyyn

Tasapainon heikentyminen iäkkäillä henkilöillä johtaa helposti liikkumiskyvyn
rajoituksiin ja altistaa kaatumistapaturmille.

Poissulkeminen testistä

Testattava ei pysty seisomaan paikallaan itsenäisesti ilman tukea tai apuvälinettä.
Jos apuvälineen kanssa liikkuva pystyy turvallisesti seisomaan paikallaan ilman tukea,
testaus voidaan tehdä.

Testin valmistelut

Testattavaa pyydetään riisumaan kengät. Testi suoritetaan sukat jalassa.
Testattava asettuu tukevan pöydän tai kaiteen viereen, josta hän voi ottaa tukea
testiasentoa kokeillessaan ja tarvittaessa testin aikana.

Suoritusohje

Testaaja selittää ja näyttää kunkin suorituksen. Tämän tehtyään testaaja asettuu
testattavan viereen takaviistoon riittävän lähelle, jotta voi tukea testattavaa tarvittaessa
asennon kokeilemisen ja testisuorituksen aikana.
Ennen testausta puolitandem, ja tandem-asennoissa testattavan annetaan
kokeilla oikeaa asentoa ja valita, kumman jalan asettaa eteen ja kumman taakse.

Testin kulku

Testi aloitetaan jalat vierekkäin asennolla (a).
Testattava saa ottaa tukea, esimerkiksi lähelle asetetusta pöydästä, asettaessaan jalkansa
testiasentoon. Kun asento on saavutettu, testattavaa kehotetaan irrottamaan kätensä
tuesta ja testaaja käynnistää sekuntikellon ”NYT”-komennolla. Testin aikana testattavan kädet ovat vapaasti vartalon vierellä. Katseen kohdistamisesta ei anneta ohjetta testattavalle.
Ajanotto pysäytetään, jos testattava liikuttaa jalkojaan tai ottaa tukea käsillään tai kun
10 sekuntia on kulunut, jolloin testaaja sanoo ”SEIS”.
• Jos testattava ei pysy jalat vierekkäin asennossa 10 sekuntia, hän saa testistä tulokseksi
0 pistettä ja siirrytään kävelytestiin.
• Jos testattava pysyy jalat vierekkäin asennossa 10 sekuntia, tehdään vastaavalla tavalla
testi puolitandem-asennossa (b).
• Jos testattava ei pysy puolitandem-asennossa 10 sekuntia, testi lopetetaan ja siirrytään
kävelytestiin.
• Jos testattava pysyy puolitandem-asennossa 10 sekuntia, tehdään testi tandem asennossa (c).
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a) Jalat rinnakkain -asento
Jalkaterät ovat rinnakkain ja kiinni toisissaan.
Jalkaterät ovat samansuuntaisesti eteenpäin.

b) Puolitandem-asento
Toisen jalan kantapää (testattava saa itse valita kumpi)
asetetaan toisen jalan rinnalle lattiaan niin, että takimmaisen
jalan isovarpaan tyvinivel on etummaisen jalan kantapään
sisäosaa vasten. Jalkaterät ovat samansuuntaisesti eteenpäin.

c) Tandem-asento
Toisen jalan kantapää siirretään toisen jalan eteen niin,
että kantapää ja varpaat ovat kiinni toisissaan, ikään kuin
seisoisi viivalla. Jalkaterät ovat samansuuntaisesti eteenpäin.

Testattavalle annettava
testiohje

Asettakaa jalkanne siten että…
Jalat rinnakkain -asento
…jalkaterät ovat rinnakkain ja kiinni toisissaan.
Jalkaterät ovat samansuuntaisesti suoraan eteenpäin.
Puolitandem-asento
…takimmaisen jalan isovarpaan tyvinivel on etummaisen jalan kantapään
sisäosaa vasten. Varpaat ovat suoraan eteenpäin. Voitte kokeilla, kumpi jalka
tuntuu paremmalta pitää edessä.
Tandem-asento
…toisen jalan kantapää on toisen jalan edessä niin, että kantapää ja varpaat ovat
kiinni toisissaan, ikään kuin seisoisitte viivalla. Jalkaterät ovat samansuuntaisesti
eteenpäin. Voitte kokeilla, kumpi jalka tuntuu paremmalta pitää edessä.
Voitte pitää tuesta kiinni asentoa hakiessanne. Koettakaa nyt pysyä tässä asennossa
mahdollisimman liikkumatta, niin kauan, kunnes sanon ”SEIS”.
Tarvittaessa voitte liikuttaa käsiänne ja ylävartaloanne sekä koukistaa polvianne
tasapainon ylläpitämiseksi, mutta yrittäkää olla liikuttamatta jalkojanne alustalla.
Oletteko valmis?
Irrottakaa kätenne tuesta.
Testi alkaa ”NYT”... ”SEIS”.
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Kirjaus

Aika mitataan sekunnin sadasosan tarkkuudella, esimerkiksi 3.19 sekuntia.
Testaaja käynnistää sekuntikellon ”NYT”-komennolla.
Kello pysäytetään, kun 10 sekuntia on kulunut tai jos testattavan jalkaterät
liikkuvat pois testiasennosta tai hän ottaa käsillään tukea.

Tuloksen pisteytys

Testi

Aika sekuntia

Jalat rinnakkain

Pysyy 10

1

Alle 10 tai ei pysy lainkaan

0

Ei pysy lainkaan

0

Pysyy 10

1

Alle 10

0

Ei pysy lainkaan

0

Pysyy 10

2

Pysyy 3.00–9.99

1

Alle 3

0

Ei pysy lainkaan

0

Puolitandem

Tandem

Pisteet

2. KÄVELYNOPEUS
Testin tarkoituksena on mitata kykyä liikkua paikasta toiseen.
Yhteys toimintakykyyn

Kävelykyky on liikkumiskyvyn keskeinen edellytys.
Hidastunut kävelynopeus on yhteydessä liikkumisvaikeuksiin ja kaatumisalttiuteen.

Poissulkeminen testistä

Testattava ei pysty kävelemään itsenäisesti ja turvallisesti edes apuvälineen kanssa.

Testin valmistelut

Merkitään teippiviivoilla 4 metrin kävelymatka. Merkityn kävelyradan päässä tulee olla vapaata tilaa vähintään 60 senttiä.
Testaaja tarkistaa, että testattavalla on jalassaan kävelyyn
sopivat, tukevat ja luistamattomat kengät.

Testin kulku

Testaaja näyttää kävelysuorituksen testattavalle.
Kävelytesti suoritetaan omalla, normaalilla kävelynopeudella
kaksi kertaa. Mikäli mahdollista, testi suoritetaan ilman apuvälinettä. Jos apuväline (esimerkiksi keppi, sauva tai rollaattori)
on tarpeellinen testistä suoriutumisen tai turvallisuuden takia,
sitä voi käyttää (käytetty apuväline kirjataan tuloksen yhteyteen).

Suoritusohje

Testattava seisoo hieman lähtöviivan takana.
Testaaja käynnistää sekuntikellon, kun testattavan ensimmäisenä lähtöviivan yli astuva jalka koskettaa lattiaa, ja pysäyttää
sen, kun testattavan ensimmäisenä ”maaliviivan” ylittävä jalka
koskettaa lattiaa. Testaaja kulkee testin aikana hieman testattavan
jäljessä, kuitenkin niin lähellä, että tarvittaessa pystyy tukemaan
testattavaa.
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TESTIOHJE

1. Kävelkää lattiaan merkitty matka omaan tahtiin sellaisella vauhdilla kuin
olisitte menossa kauppaan. Kävelkää hidastamatta radan lopussa olevan teipin yli
ennen kuin pysähdytte.
Oletteko valmis?
Valmiina, NYT.
2. Kävelkää sama matka vielä uudestaan.
Oletteko valmis?
Valmiina, NYT.

Kirjaus

Molemmat tulokset kirjataan. Tulos tulkitaan nopeamman suorituksen perusteella.
Jos testattava käyttää kävelyyn apuvälinettä, tulos kirjataan seuraavasti:
a = suoritus ilman apuvälinettä
b = suoritus tehtiin apuvälineen kanssa (kirjataan mikä apuväline).

Tulos

Pisteytys nopeamman suorituksen mukaan:
alle 4.82 sekuntia > 4 pistettä
4.82–6.20 sekuntia > 3 pistettä
6.21–8.70 sekuntia > 2 pistettä
yli 8.7 sekuntia > 1 pistettä
ei pysty tekemään > 0 pistettä.

3. YLÖSNOUSU TUOLISTA
Testin tarkoituksena on arvioida alaraajojen lihasvoimaa ja kykyä suoriutua jokapäiväiseen elämään liittyvästä toiminnosta.
Yhteys toimintakykyyn

Alaraajojen heikko lihasvoima johtaa liikkumiskyvyn rajoituksiin ja lisää alttiutta
kaatumisille.

Poissulkeminen testistä

Testattava ei pysty nousemaan itsenäisesti ylös tuolista.

Testin valmistelu

Selkänojallinen, käsinojaton tukeva tuoli (istuinkorkeus 42–44 cm, istuinsyvyys 42–45 cm)
asetetaan selkänoja tukevaa pöytää vasten.
Tarkistetaan tuolin liitosten kestävyys ja se, että tuolin jalat eivät luista lattialla.
Tarvittaessa tuolin jalkojen alle asetetaan liukuestematto.
Testaaja tarkistaa, että testattavalla on jalassa tukevat, luistamattomat kengät.

Testin kulku

Lähtötilanteessa testattava istuu tuolissa
selkä kiinni selkänojassa,
käsivarret ristissä rinnan päällä ja
jalkapohjat tukevasti lattiassa,
jalat pienessä haara-asennossa.
Testaaja selostaa ja näyttää suorituksen.
Testattava kokeilee suoritusta.
Jos suoritus onnistuu yhden kerran,
tehdään varsinainen testi, jossa testattava
nousee tuolista viisi kertaa peräkkäin.

Suoritusohje

Testaaja käynnistää kellon, kun testattavan selkä irtoaa selkänojasta
ja pysäyttää sen, kun testattava on täysin ojentautunut seisomaan viidennen kerran.
Testaaja seisoo testattavan vierellä testin aikana riittävän lähellä tukemaan häntä tarvittaessa.
Testaaja laskee ylösnousut ääneen.
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TESTIOHJE

Nouskaa tuolista ylös ensin yhden kerran ilman käsien apua.
Seuraavaksi nouskaa tuolista seisomaan viisi kertaa peräjälkeen mahdollisimman nopeasti.
Seisomaan noustessa, ojentakaa polvet täysin suoraksi ja istuutuessa takaisin tuolille
selän pitää jokaisella kerralla koskettaa selkänojaa.
Käyttäkää käsiä apunanne vain, jos se on aivan välttämätöntä.
Oletteko valmis?
Testi alkaa ”NYT”.

Jatko

Mikäli testattava ei pysty nousemaan tuolista käsivarret rinnan päälle koukistettuna,
kokeillaan pystyykö hän nousemaan tuolista ylös yhden kerran
a) kädet vartalon vierellä
b) kevyesti polvista/tuolista tukea ottaen
c) voimakkaasti polvista/tuolista tukea ottaen,
minkä jälkeen häntä pyydetään nousemaan viisi kertaa tuolista ylös
mahdollisimman nopeasti, kuten testin alussa.
Tällöin kirjataan tuolista ylösnousu pisteiksi 0 ja merkitään suoritusten lukumäärä ja aika
testilomakkeeseen suoritustavan (a–c) mukaisesti.

Kirjaus

Kirjataan suoritusaika viidelle nousulle.

Tulos

Pisteytys paremman suorituksen mukaan:
alle 11.19 sekuntia > 4 pistettä
11.20–13.69 sekuntia > 3 pistettä
13.70–16.69 sekuntia > 2 pistettä
yli 16.7 sekuntia > 1 pistettä
yli 60 sekuntia tai ei pysty tekemään > 0 pistettä.

Testiosioiden 1, 2 ja 3 tuloksista lasketaan yhteispisteet (0–12 pistettä).
Jos testattava yrittää testisuoritusta, mutta ei onnistu siinä, tulokseksi kirjataan suorituspisteiksi 0.
Jos testattava ei halua suorittaa testiä, kirjataan tulokseksi puuttuva tieto
(merkitään tuloksen kohdalle viiva ja syy, miksi ei tulosta saatu).
Viite: Guralnik JM et al. A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction
of mortality and nursing home admission. J Gerontol. 1994 Mar;49(2):M85-94.
Testiohje ladattu 2010-01-19, http://www.grc.nia.nih.gov/branches/ledb/sppb/index.htm

