
Kokosin vuonna 2011 väitöskir-
jatutkimustani varten aineistoa 
pitkäaikaisesti sairaiden nuorten 
elämänlaadusta. 17-vuotias Aurora 
(nimi muutettu) kertoi minulle 
tuolloin, miten hänen hoitonsa siir-
tyi aikuispuolelle. Hänen vaikean 
sairautensa komplikaatioita oli 
sopivan välineistön vuoksi hoidet-
tu pari kertaa Meilahden sairaalas-
sa. Yhtäkkiä todettiin, että hoito 
onkin jo siirtynyt. Tämä oli nuorel-
le naiselle kova isku. Hän ei saanut 
aikaa sopeutua muutokseen ja koki 
tulleensa heitetyksi hyiseen veteen 
ilman pelastusrengasta. Miten 
transitiovaihe sitten pitäisi hoitaa? 
Mitä tutkittua tietoa suositusten 
tueksi on olemassa? 

Mitä lastenlääkärin pitäisi 
huomioida transitiovaiheessa?
Ihmisen elämän voi nähdä kaarena lap-
suudesta nuoruuteen, aikuisuuteen ja 
vanhuuteen. Erikoisosaamista vaati-
vat palvelut on kuitenkin ollut pakko 
pilkkoa osasiin, jolloin niiden välille 
muodostuu portaita, nivelvaiheita tai 
ammottavia kuiluja. Tieto tuollaisen 
nivelvaiheen lähestymisestä auttaa 
niin nuorta, vanhempia kuin hoitavia 
ammattilaisiakin asennoitumaan siihen 
oikein. Suunnitelmallisuus on kaiken 
perusta (1).

Kun lapsi on ollut pitkään ja vakavasti 
sairas, sekä hän että hänen vanhempan-
sa ovat muodostaneet lasta hoitaneen 
henkilökunnan kanssa hoitosuhteen, 
johon liittyy usein molemminpuo-
lista kiintymystä. Luottamuksellisen 
hoitosuhteen päättäminen ei onnistu 
ilman valmistelua. Vanhemmat tarvit-
sevat tietoa ja tukea osatakseen antaa 
kasvavalle nuorelle vastuuta sopivassa 
tahdissa. Siksi lääkärin kannattaa alkaa 
tavata nuorta johdonmukaisesti myös 
kahden kesken noin 12 ikävuodesta 
lähtien. Jos lääkäri pystyy lievittämään 
myös vanhemman huolia, vanhemman 
on puolestaan helpompi tukea nuoren 
orastavaa pystyvyyden tunnetta (2). 

Nuorten aivot kehittyvät vielä yli 
20-vuotiaaksi asti ja 16 vuoden ikä on 

itse asiassa usein aivan väärä aika suu-
rille muutoksille (3). Muualla Euroo-
passa ja länsimaissa lastentautien ylei-
nen ikäraja on noussut, mutta Suomi 
on jäänyt tässä kehityksessä jälkeen (4). 

Suomessa tulisikin nostaa lasten eri-
koisalojen ikäraja 18 vuoteen. Vielä ikä-
rajan muutoksen jälkeenkin hoitosuh-
teen olisi hyvä jatkua lasten erikoisalan 
klinikassa yksilöllisen aikataulun mu-
kaan niin, ettei kovin moni asia muu-
tu nuoren elämässä yhtä aikaa (esim. 
toisen asteen opintojen päättyminen) 
(5). Joissakin sairaaloissa maailmalla 
lastensairaalasta ”valmistutaan” sa-
maan tapaan kuin koulusta (6). Tämä-
kin voi vahvistaa nuoren ja vanhempien 
käsitystä siitä, että hoidon siirtyminen 
aikuisten hoitoyksikköön on normaali, 
tavoiteltava asia.  

Miksi lähete uuteen hoitopaikkaan 
ei riitä?
Mitä pidempi nuoren potilaan taival 
sairaalamaailmassa on ollut, sitä tär-
keämpää on, ettei konkreettinen hoi-
don siirtyminen tapahdu vain yhden 
paperin tai sähköisen lähetteen väli-
tyksellä. Ideaalitilanteessa hoidon siir-
tyessä järjestetään vähintään kerran yh-
teisvastaanotto, johon osallistuu joku 
nuoren hyvin tunteva hoitotiimin jäsen 
lasten erikoisalalta ja sellainen ammat-
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tilainen aikuisten hoitoyksiköstä, joka 
myös sitoutuu nuoren hoitoon ainakin 
muutamaksi ensimmäiseksi vuodeksi 
(7). Nuoren ja perheen on hyvä nähdä, 
että ammattilaisetkin luottavat toisiin-
sa ja arvostavat toistensa työtä. Silloin 
uuteen hoitotahoon ja –tiimiin on hel-
pompi alkaa luottaa.

Ihanteellista olisi, jos hoitolinjat 
lasten ja aikuisten hoitoyksiköissä oli-
sivat mahdollisimman samanlaiset. Jos 
näkemyseroja esimerkiksi lääkityksen 
suhteen kuitenkin on, näitä muutoksia 
ei kannata tehdä välittömästi hoidon 
siirtyessä, koska erojen korostaminen 
on omiaan vähentämään luottamusta 
uuteen hoitotahoon (8). 

Miksi nuoret tarvitsevat 
erityiskohtelua vielä aikuisten 
hoitoyksikössä?
Murrosikä ja aivojen kehitys eivät pitkä-

aikaisesti sairailla nuorilla välttämättä 
noudata samaa aikataulua kuin terveillä 
verrokeilla, vaan useat sairaudet ja pit-
kät sairaalahoitojaksot viivästyttävät 
kehitystä (9). Siksi pelkkä kalenteri-ikä 
ei kerro paljonkaan nuoren oma-aloit-
teisuudesta, syyseuraussuhteiden ym-
märtämisestä ja impulssikontrollista. 
Aikuisten hoitoyksiköissäkin on tarvet-
ta lisäkoulutukselle nuorten kohtaami-
sesta ja kehitysvaiheen huomioimisesta 
hoitosuhteessa (10).

Nuoruusiässä pitäisi saavuttaa au-
tonomia: pitäisi irrottautua lapsuu-
den kodista, löytää oma ammattiin tai 
riittävään elantoon johtava koulutus- 
tai urapolku ja luoda kestäviä ihmis-
suhteita muiden nuorten kanssa (11). 
Pitkäaikainen sairaus hoitoineen ja 
seurantakäynteineen on vahvassa ris-
tiriidassa nuoruuden kehitystehtävien 
kanssa. Pitkäaikaisesti sairaan nuoren 

on usein mahdoton saavuttaa saman-
laista autonomiaa kuin hänen terveiden 
kavereidensa, koska he tarvitsevat seu-
rantakäyntejä sairaanhoitajan tai lää-
kärin luona ja osa myös toisen ihmisen 
apua päivittäisissä toiminnoissa. Tämä 
ristiriita voi johtaa rajuunkin kapinoin-
tiin, joka voi pahimmillaan vaarantaa 
nuoren hengen. Pitkäaikaisesti sairaat 
nuoret ottavat elämässään keskimäärin 
enemmän riskejä kuin terveet ikätove-
rit: he tupakoivat ja humaltuvat use-
ammin, ja heillä on myös tilastollisesti 
useampia seksikumppaneita kuin ter-
veillä verrokeilla (12, 13). Toisaalta osa 
pitkäaikaisesti sairaista nuorista kärsii 
heikosta itsetunnosta ja yksinäisyydes-
tä, jotka voivat myös heikentää hoito-
motivaatiota (14).

Nuoruusiässä hoitoon sitoutuminen 
on yleinen haaste. Mutta mihin nuori 
itse asiassa sitoutuu? Nuoret toimivat 
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yleensä omasta näkökulmastaan loo-
gisesti. Jos lääke pahentaa aknea, voi 
hoito tuntua kiusaamiselta – varsinkin 
jos sairaus itsessään ei aiheuta oireita 
välittömästi lääkityksen unohduttua. 
Jos seurantakäynnit 
vaikeuttavat merkittä-
västi opiskelua, ne tekee 
mieli jättää väliin. Eri-
tyisen vaikea nuoren on 
sitoutua kasvottomaan 
järjestelmään ja alati 
vaihtuviin ammattilai-
siin, jotka pahimmassa 
tapauksessa sivuuttavat 
nuoren asiantuntijuu-
den hänen omassa elämässään (10). 
Siksi transitiovaihe ei pääty hoidon 
siirtymiseen vaan jatkuu aikuispuo-
lella ainakin muutaman vuoden ajan. 
Transitiovaiheen loppuun asti tulisi 
tavoitteeksi asettaa mahdollisimman 
muuttumaton hoitotiimi.

Miksi nuorisolääkäri haaveilee 
transitioklinikasta?
Valtaosalla pitkäaikaisesti sairaista 
nuorista hoidon transitiovaihe sujuu 
pienistä kommelluksista huolimatta 
hyvin. Suomessakin pitkäaikainen sai-
raus on riski: se on yhteydessä mata-
lampaan koulutukseen, mielenterveys- 
ongelmiin, runsaampaan päihteiden 
käyttöön ja myös hoitojärjestelmästä 
putoamiseen.

Suppeat, yksittäisten erikoisalojen 
transitio-ohjelmat ovat haavoittuvaisia, 
koska ne ovat usein riippuvaisia yhden 
ammattilaisen toiminnasta (15). Vaikka 
monet pitkäaikaiset sairaudet ovat har-
vinaisia, noin 12 %:lla nuorista on jokin 
pitkäaikainen sairaus (16). Diagnoosis-
ta riippumatta pitkäaikaisesti sairailla 
nuorilla on myös paljon yhteisiä piir-
teitä ja tarpeita, joihin transitioklinikka 
tai pienemmässä hoitoyksikössä mo-

niammatillinen tiimi voisi vastata (15). 
Tällaisia erityispiirteitä ovat mielenter- 
veys, seksuaaliterveys, koulutuksen 
tuki ja ammatinvalinta, nuorille tarjolla 
olevat taloudelliset tuet ja vertaistuki. 

Transitioklinikan ei tulisi 
muodostaa uutta nivelvai-
hetta vaan se voisi toimia 
nuorta muutenkin hoitavi-
en kliinikoiden, nuoren po-
tilaan ja hänen perheensä 
tukena silloin, kun transi-
tiovaiheeseen liittyy erityi-
siä haasteita, esimerkiksi 
jos nuori on usean eri eri-
koisalan seurannassa. Var-

sinkin yliopistosairaaloissa transitiokli-
nikka voisi edistää nuorisoystävällistä 
terveydenhuoltoa, nuorisolääketieteen 
koulutusta ja koordinoida alan tutki-
mustyötä. 

Transitiovaiheeseen panostamalla 
Auroran kaltaiset kokemukset voisivat 
jäädä historiaan. Toiminta voisi poi-
kia myös suoria taloudellisia hyötyjä, 
jos peruuttamattomat ajanvaraukset 
vähenisivät ja pitkäaikaisen sairauden 
”pahenemisvaiheet” harventuisivat 
ja aiheuttaisivat vähemmän päivys-
tyskäyntejä ja osastohoitopäiviä (17). 
Parhaassa tapauksessa transitioklinik-
ka voisi tarjota jopa paremman panos-
tuotossuhteen lapsuuden intensiiviselle 
hoidolle.
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