
Toimittaja Iiris Hämäläinen: Harhaanjohtavaa, valheellista, vaarallista, huuhaata ja humpuukia. Muun 
muassa nämä sanat pomppaavat silmille, kun googlaa sanan vaihtoehtohoidot. Vaihtoehtohoidoilla 
tarkoitetaan virallisen terveydenhuollon ulkopuolelle jääviä hoitoja.   
 

Kyse voi olla esimerkiksi joogasta, akupunktiosta tai hieronnasta. Aihetta on viime vuosina puitu paljon 
suomalaisessa mediassa, ja tänään pureudummekin muun muassa siihen, miksi keskustelu on ollut niin 
kärjistynyttä.   
 

Minä olen Iiris Hämäläinen ja studiossa kanssani on tutkija Pia Vuolanto Tampereen yliopistosta, oikein 
paljon tervetuloa.   
 

Tutkija Pia Vuolanto: Kiitos.  
 

Toimittaja Iiris Hämäläinen: Vaihtoehtohoitoihin saatetaan sisällyttää niin avantouinti, porkkana 
henkiparannus kuin hierontakin. Muun muassa näin olette tutkimusraportissanne kuvailleet 
vaihtoehtohoitojen asemaa ja järjestelmää maassamme. Millaisia vaihtoehtohoitoja Suomessa 
todellisuudessa käytetään?  
 

Tutkija Pia Vuolanto: No, Suomessa on käytössä hyvin monimuotoinen joukko näitä niin sanottuja 
vaihtoehtoisia hoitoja. Vuonna kaksituhattayhdeksän Sosiaali- ja terveysministeriö teki sellaisen selvityksen, 
jossa sanottiin, että niitä erilaisia vaihtoehtohoitoja voi Suomessa olla jopa sadasta kahteensataan, eli se on 
hyvin kirjava joukko. Ja kansainvälisessä tutkimuksessa nämä vaihtoehtoiset, tai täydentävät ja 
vaihtoehtoiset hoidot, niin jaotellaan useimmiten viiteen luokkaan.   
 

Eli puhutaan kehomielihoidoista, jossa siis kehoon pyritään vaikuttamaan mielen avulla. Juuri 
tämmöiset kuten mindfulness tai jooga. Sitten on tämmöisiä energiahoitoja, joissa kehoon vaikutetaan 
energiakenttien avulla, esimerkiksi vyöhyketerapia. Sitten on näitä tämmöisiä 
luontaistuotteita kuten yrttihoitoja, ravitsemushoitoja, paastohoitoja ja tämän tyyppisiä kuuluu siihen 
ryhmään. Sitten on tämmöisiä erityisiä perinteitä, joissa kehoa liikuttelemalla pyritään vaikuttamaan 
terveyteen tai hyvinvointiin. Siihen lasketaan hieronta ja esimerkiksi kalevalainen jäsenkorjaus Suomessa. Ja 
sitten on vielä viides ryhmä, johon kuuluu semmoisia kokonaisvaltaisempia terveydenhoitamisen tapoja, 
jossa on monenlaisia terveydenhoitokeinoja. Ne ovat tosiaan kokonaisvaltaisempia, niin kuin 
antroposofinen lääkintä, kiinalainen lääkintä tai aurveillinen hoito. Tällaiseen viiteen ryhmään niitä on tässä 
jaoteltu, mutta yritetty kuvata sen avulla, että mihin sillä hoidolla pyritään vaikuttamaan.  
 

Toimittaja Iiris Hämäläinen: Joo, suurin osa näistä vaihtoehtohoitojen käyttäjistä käyttää samanaikaisesti 
myös virallisia terveyspalveluja. Tämä selviää vuoden yhdeksänkymmentäkahdeksan kansainvälisestä 
tutkimuksesta ja myös sitten teidän vuonna kaksituhattakaksikymmentä toteutetusta tutkimuksesta. 
Vaihtoehtohoidot eivät siis vähennä perinteisen lääketieteen käyttöä tai sen asemaa yhteiskunnassa. 
 
Minkä takia nämä sitten kuitenkin asetetaan julkisessa keskustelussa semmoiseen kilpailevaan 
asemaan, ikään kuin vähän toistensa vastustajiksi?  
 

Tutkija Pia Vuolanto: Niin, se on mielenkiintoinen asia, että tavallaan ehkä siinä joku uhka nähdään, että 
ihmiset itseohjautuvasti hakeutuvat semmoisiin hoitoihin, jotka eivät ole tieteellisesti 
niin todistettuja. Erityisesti juuri nämä rajamaastossa olevat hoidot kuten juuri nämä vaihtoehtohoidot, niin 
tavallaan koetaan, että se haastaa sitä näyttöön perustuvan lääketieteen asemaa.   
 

Ja nyt tietysti erityisesti esimerkiksi tässä koronan aikana, niin onhan se ollut ehkä monelle yllätyskin, että 
ihmisillä on niin erilaisia tapoja ajatella terveydestä ja erilaisia tapoja hoitaa terveyttä. Se on ehkä senkin 
takia tavallaan tullut sellaiseksi päivän polttavaksi asiaksi ja tavallaan siitä sitten jotenkin herätään siihen, 
että täytyy jollain tavalla ehkä puolustautua tai tehdä selväksi, mitkä ovat ne periaatteet, millä hoito 
kannattaa valita. Myös tehdään sitten sitä, että otetaan tavallaan auktoriteettia sillä lailla, että tietyt hoidot 



tuomitaan ja jätetään ulkopuolelle siitä paletista, minkä ihminen saisi valita. Tietysti se on vallankäyttöä. Se 
on myös jonkinlaista pelkoa. Se on myös ehkä juuri sitä, että ollaan yllättyneitä siitä, että mitä tässä nyt 
tapahtuu ja miksei ihmiset toimi yhdenmukaisesti tai yhtenäisesti.  
 

Toimittaja Iiris Hämäläinen: Niinpä, kyllä. Keskustellaan tosiaan täällä tänään vaihtoehtohoidoista ja niiden 
esiintymisestä suomalaisessa mediassa.   
 

Nämä vaihtoehtoiset hoitomuodot on monille merkittävä keino huolehtia omasta hyvinvoinnista, ja hoidot 
tuottavat tutkitustikin enemmän hyötyä kuin haittaa. Miksi tästä huolimatta se vaihtoehtohoitojen 
vaarallisuus on tosi polttava puheenaihe myös tuolla julkisessa keskustelussa?  
 

Tutkija Pia Vuolanto: No, kyllä se ehkä noista edellä mainitsemistani syistä, että tavallaan siihen liittyy 
kuitenkin semmoinen valta määritellä sitä, että mikä on hyvää hoitoa ja mikä on huonoa hoitoa. Ikään kuin 
me määritellään sitäkin, että mikä on tieteellistä ja mikä on ei-tieteellistä. Ne ovat isoja kysymyksiä 
ja tavallaan siihen liittyy myös etiikkaa. Sitä, kuinka ihmisiä kohdellaan ja kuka saa valita ja mikä on se 
yksilön vapaus ja päätösvalta omaan kehoon. Nämä ovat tosi 
laajoja kysymyksiä, jotka kyllä herättävät tunteita, se on ihan ilmiselvää. Sen takia ne on tässä nyt tapetilla, 
varsinkin kun terveyskysymykset ovat nyt ihan ykkösaihe tänä korona-aikana. Mutta muutenkin terveys on 
tosi olennainen osa ihmisten elämää, että sitten näistä kiistoista tulee sen takia niin niin päivänpolttavia. 
  
Toimittaja Iiris Hämäläinen: Niinpä. Tämä hoitojen vaarallisuus on yksi myös monista tekijöistä, mikä jakaa 
hoitohenkilökunnan asenteita aiheen ympärillä. Suhtautuminen vaihtoehtohoidoista esimerkiksi 
kiropraktiikkaan ja osteopatiaan on varsin myönteistä ja nämä hoitomuodot on myös 
valtavirtaistuneet osaksi lääketiedettä jopa niin vahvasti, että niillä on nykyään Valviran valmistamat 
nimikkeet. Julkisuudessa me kuulemme silti enimmäkseen niitä ammattikunnan edustajia, jotka 
näkevät vaihtoehtohoidot tavallaan uhkana kansanterveydelle.   
 

Tutkija Pia Vuolanto, keiden pitäisi päästä nyt ääneen, että me saisimme keskustelun tuomitsevaa ja 
kriittistä sävyä vähän avoimemmaksi?  
 

Tutkija Pia Vuolanto: Kyllä mä näkisin, että tällaisten täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjien 
ääntä voisi kuulla paljon enemmän kuin nykyään. Meillä myös hyvin vähän kuunnellaan näitä 
vaihtoehtohoitojen tarjoajia, ketkä sitten tavallaan tietää sen oman asiakaskuntansa ja on ihmisten arkisissa 
terveyspäätöksissä läsnä ihan samalla tavalla kuin ne terveydenhuollon ammattilaisetkin. Kyllä nämä 
ainakin ovat sellaiset äänet, jotka vähemmän kuuluvat.   
 

Sitten tosiaan myöskin tämä mitä sanoit, että terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat yhdistämässä 
näitä kahta hoitokenttää - tai eihän ne ole kaksi hoitokenttää tavallaan vaan on useita hoitoperinteitä ja 
hoitokenttiä - niin heidänkin äänensä kuuleminen olisi tosi tärkeää. Että opittaisiin tietämään heidän 
perustelujaan sille, että miksi he näkevät sen mahdolliseksi että, nämä olisivat yhdistämiskelpoisia tai jollain 
tavalla hyödynnettävissä olevia nämä tämmöiset vaihtoehtoiset hoidot. Heidän äänensä on myös tärkeää 
juuri sen takia, että he ovat eräänlaisia rajojen ylittäjiä. Heillä on varmasti näkemyksiä siitä, että mitä hyvää 
ja mitä huonoa on sekä siellä virallisessa terveydenhuollossa ja myöskin tuolla vaihtoehtohoitojen 
puolella. Mä näkisin kyllä, että erityisesti on tärkeää, että keskustelu olisi monipuolista ja monet äänet 
pääsisivät kuuluviin.  
 

Toimittaja Iiris Hämäläinen: Kyllä. Osaatko sanoa ihan yleisesti, että onko tutkitun tiedon ja tämmöisen 
tieteellisyyden ja asiantuntijuuden kyseenalaistaminen noussut meidän yhteiskunnassamme?  
 

Tutkija Pia Vuolanto: No mä ajattelen, että kyllä se varmasti on ja se on yks sellainen trendi, mikä on 
meneillään. Se on ollut aika pitkäkestoinen trendi, ettei voi sanoa, että se olisi nyt vasta koronaepidemian 
kautta tullut. Se on ollut jo semmoinen mitä sosiologit on puhunut jo aika pitkään, ainakin viidenkymmenen 
vuoden ajan, että tavallaan semmoinen asiantuntijoiden epäileminen tai sen asiantuntijatiedon osittainen 



kiistäminen tai tämmöinen halu ehkä selvittää itse asioita. Ikään kuin sellainen yksilöllistyminen ja 
tavallaan individualismin nousu.   
 

Oikeastaan siis odotusarvohan on itseasiassa kansalaiselle, tämmöiselle hyvälle terveyskansalaiselle, että 
hän huolehtii omasta terveydestään. Hän tekee itse päätöksensä. Hän osallistuu omaan hoitoonsa 
aktiivisesti. Ja nyt sitten tässä vaihtoehtohoitojen kentässähän nämä ihmiset toimivat juuri näin. 
He ovat myös kriittisiä. He arvioivat sitä tietoa mitä heille tarjotaan. He arvioivat sitä asiantuntijaa ja 
käyttää eri asiantuntijoita. He käyvät monenlaisissa hoidoissa ja yhdistää sitä vaihtoehtoista ja näyttöön 
perustuvaa lääkintää. Tämä on monien trendien yhteen kietoutumista tässä samanaikaisesti. Mutta 
jotenkin sen odotetun terveyskansalaisen rooli, tavallaan julkisen terveyspalvelun ja tämmöisen 
hyväksytymmän lääketiedehoidon puolella odotetaan sitä, että ihminen päättäisi itse. Siltä 
kannalta asiantuntijan asema on sellainen neuvonantaja tai että hän ei ole ylhäältäpäin 
saneleva toimija, vaan että ne päätökset tehtäisiin yksin.  
 

Jotenkin se eetos on tavallaan vahvasti täällä meidän koko yhteiskunnassa läpileikkaavana, että se 
on yllättävääkin, kun ihmiset toimii näin ja tekee sellaisia omia ratkaisuja ja valintoja ja vaikka jättää 
rokottamatta itsensä niin sitten sitä ei saisikaan tehdä, että se ei olekaan sitten hyväksytty valinta tai se on 
itseasiassa tuomittava valinta. Annetaan tavallaan oikeus siihen vapaaehtoisuuteen ja pidetään 
sitä avoimena, että se päätöksentekijä on potilas itse, mutta sitten kuitenkin me lähdetään tuomitsemaan 
sitä, jos joku tekeekin toisin.  
 

Toimittaja Iiris Hämäläinen: Kyllä. Vaihtoehtolääkintäähän käytetään tutkimusten mukaan monesti siksi, 
että se sopii paremmin yhteen omien arvojen, uskomusten ja tällaisten filosofisten suuntausten kanssa kun 
sitten taas toisaalta perinteinen lääketiede. Länsimaiseen tällaiseen luontoa kunnioittavan ajattelutapaan 
vaihtoehtohoidot voi soveltua aika hyvin ja itse koen muun muassa, että nuoriso kannattaa kasvavissa 
määrin tämmöisiä vihreitä arvoja ja valintoja nykyään. Uskotko, että tämä voi olla semmoinen 
kehityssuunta, mikä kasvattaa vaihtoehtohoitojen suosiota tulevaisuudessa?  
 

Tutkija Pia Vuolanto: Kyllä se voi olla. Pitkät juuret voi juontaa jo tällaiseen luonnonmukaisuusajatteluun 
ylipäätänsä. On se ollut jo ainakin sata vuotta olemassa, että mehän ollaan tutkittu 
sitä luonnonmukaisuusajattelua ja sen kehitystä yhdessä hankkeessa 1900-luvun alkupuolelta 
jo. Ja sitä, miten se on ruokkinut semmoisia tapoja hoitaa terveyttä, jossa vältetään 
lääketieteellisteknologista kehitystä, jossa pyritään hoitamaan itse itseään sellaisilla luonnonmukaisilla 
keinoilla, perinteisillä yrteillä tai perinteisillä hieronnoilla. Kuppaus on tullut ehkä uudestaankin tähän, 
mutta sitten on tämmöisiä suomalaisiakin perinnehoitoja, mistä ammennetaan, että mitä muuta 
me voidaan tehdä.  
 

Siellähän on myös taustalla tämmöistä ajatusta teollistumisen vastustamisesta. Maapallo ei enää kestä tätä 
teollistumista ja tavallaan se juontaa tietyn tyyppiseen vihreään ajatteluun tai tähän luonnonsuojeluun ja 
ihmisen suojeluun. Tavallaan siitä, että kemikaaleista eroon ja liiallisesta teknologiasta eroon. Me ollaan siis 
itse asiassa tutkittu, mistä se lääketieteen kritiikki koostuu. Jos mennään ihan siihen, että mitä se 
lääketiede tieteenä tavallaan näiden ihmisten kannalta tekee ehkä väärällä tavalla tai mistä sitä 
kritisoidaan, niin on se, että siellä epäillään sitä, että lääkeyhtiöillä on liian suuri valta siihen. Tämmöiset 
kaupalliset intressit ja korruptio tuodaan esiin, että se vaikuttaa liikaa siellä taustalla. Olisi tosi tärkeää, että 
tiedettä tehtäisiin läpinäkyvämmäksi tai että niitä tieteellisiä prosesseja avattaisiin tarkemmin ihan 
tavalliselle kansalaiselle ymmärrettävästi. Tämä teknologian ja lääketieteellisen tutkimuksen kritiikki on yksi 
muoto lääketiedekritiikistä.   
 

Sitten on tietysti tätä ihan terveydenhuollon ammattilaisten kritisoimista, että heillä ei ole aikaa vastata 
kysymyksiin ja he ovat liian kuormittuneita ja heillä e ole riittävästi mahdollisuuksia vastata kysymyksiin. Se 
on yksi osa sitä kritiikkiä. Meillä on kolme muotoa siitä kritiikistä, niin kolmas muoto on sitten tämä 
tällaisten lääketieteellisperustaisten suositusten kritiikki. Siellä ajatellaan, että se lääketieteellinen suositus 



on laadittu väestötasolla ja se ei tavoita yksilön tarpeita eikä pysty ottamaan huomioon 
kaikkea, mitä ihmisellä itsellään saattaa olla jotain erityispiirteitä. Vaikka allergiat tai mitä tahansa sitten 
onkaan semmoisia yksilöllisiä piirteitä, jotka jäävät sitten huomiotta. Niin nämä ovat kolme muotoa 
siitä. Mun mielestä on tosi tärkeää nostaa sitä, että se, mitä julkisessa keskustelussa monesti puhutaan, 
että tämä on ihan tiedevastaista ja tämä on vaan tämmöistä kritiikkiä kritiikin vuoksi, niin sitten tavallaan 
analysoida sitä, että mitä se pitää sisällään. Se on tosi tärkeitä.  
 

Toimittaja Iiris Hämäläinen: Kyllä. Tähän meidän onkin oikein hyvä päätellä keskustelua. Eli tosiaan tänään 
me olemme keskustelleet täällä vaihtoehtohoidoista, sitä ympäröivästä mediakeskustelusta ja sitten vähän 
myös ilmiön tulevaisuuden näkymistä. Kiitos oikein paljon mielenkiintoisesta keskustelusta, 
tutkija Pia Vuolanto.  
 

Tutkija Pia Vuolanto: Kiitos.  
 


