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MITÄ OVAT TOIMINNALLISET OIREET JA 
TOIMINNALLISET HÄIRIÖT?

”Toiminnallinen” kuvaa elimellistä oiretta jossa taustalla ei ole 
rakenteellinen vaan toiminnallinen vika
Kun toiminnalliset oireet pitkittyvät ja vaikuttavat toimintakykyyn 
ja elämänlaatuun puhutaan toiminnallisesta häiriöstä: oireet 
muuttuvat sairaudeksi
Potilaat eivät teeskentele oireitaan
Etiologialtaan heterogeeninen ryhmä oireita ja oireyhtymiä, joissa 
psykologisten, elimellisten ja ympäristötekijöiden vaikutus 
vaihtelee



MONTA NIMEÄ
Functional somatic symptoms/ 
disorders
Somatic symptom disorder

(DSM V)
Bodily distress disorder (ICD-11)
Medically unexplained symptoms
(MUS)
Somatisation
Functional disorders
Persistent somatic symptoms

Toiminnalliset oireet/häiriöt
Monioireiset häiriöt
Monimuotoiset häiriöt
Psykosomaattiset oireet
Dysautonominen häiriö
”Somaattiset” diagnoosit 
• ärtynyt suoli –oireyhtymä
• fibromyalgia
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TOIMINNALLISTEN HÄIRIÖIDEN YHTEISET 
OIREDIMENSIOT

Uupumus Kivut Kognitiiviset häiriöt
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tykyttely, GI –
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OIREIDEN ARVIOINTI  1.

Ole aidosti utelias
Käytä motivoivan haastattelun tekniikoita
- älä luennoi, vältä väittelyä, tarjoa varovaisesti vaihtoehtoisia selityksiä
- Osoita empatiaa ja osoita potilaalle että hän tulee kuulluksi ja ymmärretyksi
- pyri vähentämään katastrofiajattelua vahvistamalla potilaan omia positiivisia 

ajatuksia
- yhteenveto ja suunnitelma
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OIREIDEN ARVIOINTI 2.

• Mitä kaikkia oireita onkaan?
• Mikä niistä on vaikein?

• Miksi juuri nyt tulit vastaanotolle?
• Kuinka oireet ja niiden vaikeus 

vaihtelevat?
• Mikä auttaa/ pahentaa 

(kuormittuminen?)
• Onko aikaisemmin ollut 

selittämättömiä oireita/ tutkimuksia?
• Sukuanamneesi (sekä perheen 

sairaudet)

• Miten oireisto alkoi; mitä muuta 
elämässäsi silloin tapahtui?

• Miten potilas arvioi oireen luonnetta ja 
syytä, huolet siihen liittyen

• Oireen vaikutus elämään (esim. kuvaile 
normaali päiväsi)

• Vaikutus uneen
• Psyykkiset oireet (ahdistuneisuus, 

masennus)
• [Traumahistoria]



TOIMINNALLISEN HÄIRIÖN DIAGNOOSI JA 
LÄÄKÄRIN HUOLI ELIMELLISESTÄ SAIRAUDESTA

• Toiminnallinen oire on selvitettävä kohdeoireen hyvän hoitokäytännön mukaisesti, 
esim.
• Oudot tajunnanhäiriökohtaukset: somaattinen anamneesi ja tutkimus, 

neurologin konsultaatio, EEG, CT/MRI, labrat
• Selittämätön uupumus: somaattinen ja psykiatrinen anamneesi ja tutkimus, 

labrat, tarvittaessa konsultaatiot jne
• Mutta ei lisätutkimuksia esim. potilaan tai omaisten huolestuneisuuden vuoksi
• Pyritään inklusiiviseen diagnostiikkaan, ei pelkästään poissulkudiagnostiikkaan
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KUINKA USEIN TOIMINNALLISEN NEUROLOGISEN 
HÄIRIÖN DIAGNOOSI ON VÄÄRÄ

30.4.202010 Gelauff J ym. Handbook of Clin Neurol 2016
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TOIMINNALLISEN NEUROLOGISEN OIREEN 
PIIRTEITÄ

Intensiteetti vaihtelee  (esim. sen mukaan, onko läsnä muita henkilöitä)
Huomion kiinnittäminen muualle vähentää oireiden intensiteettiä
Oireiston kulku on häiriölle epätyypillinen; alku epätyypillisen äkillinen tai 
hidas; oireisto on kohtauksittainen tai aaltoileva jne. 
Laukaisevia tekijöitä: muu sairaus tai vamma,  ajankohtainen poikkeava 
stressi tai pitkään jatkuneen stressitilanteen kulminaatio 
Aististimulaatio (esim. koskettaminen, keittosuolainjektio) laukaisee oireet

Edwars M ym. Lancet Neurology 2012



TOIMINNALLISTEN NEUROLOGISTEN HÄIRIÖIDEN 
DIAGNOSTIIKKA

30.4.202013
Frucht L ym. Frontiers Neurol 2021
Carson A ym. Neurol Clin 2011



TOIMINNALLISTEN KOHTAUKSEN TYYPILLISIÄ PIIRTEITÄ
PARHAITEN EROTTELEVAT EPILEPSIASTA:

1. Tietoisuus säilyy kohtauksen ajan, ja potilas muistaa 
kohtauksen aikaisia tapahtumia

2. Silmäluomien räpyttely tai yhteen puristaminen toonisen
vaiheen aikana

3. Puhuttelu vahvistaa tai lieventää kohtausoiretta

SyedTU ym.  Ann Neurol 2011



TOIMINNALLISEN HÄIRIÖN DIAGNOSOINTI JA 
DIAGNOOSIN KERTOMINEN POTILAALLE ON 
KESKEINEN OSA SAIRAUDEN HOITOA
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DIAGNOOSI JA HOITO

Suhtaudu potilaan oireeseen vakavasti, kuten muihinkin samankaltaisen haitan tai 
toimintakyvyn ongelman aiheuttaviin oireisiin
Kerro diagnoosi jollakin sopivalla termillä (fibromyalgia, toiminnallinen vapina, 
toiminnallinen huimaus, globus…)
Kerro että kyseessä ei ole mikään vaikea sairaus tai sairaus joka vaatii lisätutkimuksia, 
ja perustele kuinka tähän päädyit
Kielikuvat auttavat :
”toinen jalka painaa kaasua, toinen jarrua”
”kovalevy on ehjä mutta ohjelma jumittaa”
”Keskushermosto on hälytystilassa”
”Aivot ovat oppineet väärän tavan suojella sinua”
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OIKEAN TERMIN MERKITYS POTILASTYÖSSÄ: 
NUMBERS NEEDED TO OFFEND

Stone A ym. BMJ 2002



DIAGNOOSI JA HOITO

Älä ylipsykologisoi/psykiatrisoi oireita
Älä lähetä potilasta eteenpäin vain siksi että koet olosi epävarmaksi
- ota tarvittaessa itsellesi kontrolliin
- konsultoi
Älä teetä turhia tutkimuksia! 
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BMJ Practical Neurol 2015

”Ohjelma jumittaa 
mutta kovalevy on 
ehjä”
”Aivosi haluavat 
suojella sinua, mutta 
eivät osaa kertoa 
sitä sinulle”
”Sinulla on 
neurologinen häiriö, 
tiedonkulu aivoissa 
on epätarkkaa eikä 
kontrolli toimi, vähän 
niin kuin 
termostaatissa jonka 
säädöt ovat 
pielessä”



KOSKA TOIMINNALLINEN HÄIRIÖ 
DIAGNOSOIDAAN PSYKIATRISEKSI?

• Oireistoon liittyy selviä psykologisia syitä, ahdistavia mielikuvia, traumaattisia 
muistoja jne

• Potilaan ajatusmallit oireeseen liittyen ovat poikkeavalla tavalla jäykät ja lujat 
huolimatta siitä että vahva lääketieteellinen näyttö on vastakkainen

• Selvä ajallinen assosiaatio oireiden alun ja voimakkaiden stressitekijöiden kanssa 
• Oireistoon tai sen tulkintoihin liittyy potilaalla outoja, psykoosiin sopivia tulkintoja 

tai käyttäytymistä
• Toiminnallisten häiriöiden psykiatrisessa diagnostiikassa lääkäri joutuu usein 

valintatilanteeseen: onko diagnoosista potilaalle haittaa vai hyötyä?
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TOIMINNALLISISTA HÄIRIÖISTÄ KÄRSIVIEN POTILAIDEN 
ASEMAN PARANTAMINEN

1. Tasa-arvoinen asema muista sairauksista kärsivien potilaiden kanssa
2. Hoitosuositusten ja näyttöön perustuvien hoito- ja kuntoutusmuotojen 

saatavuus ja implementointi
3. Tarpeettomille ja haitallisille tutkimuksille ja hoidoille altistumisen 

estäminen
4. Häiriöihin liittyvän tiedon ja osaamisen lisääminen: tutkimus, koulutus, 

tiedotus, opetus
5. Selittämättömään sairastamiseen liittyvän stigman poistaminen ja 

asenteisiin vaikuttaminen
6. Diagnooseista ja termeistä sopiminen
7. Sosiaalivakuutuksellisten perusteiden tarkastaminen ja sopiminen




