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SIDONNAISUUDET

• Professorin tehtävän 

rahoitus: Signe ja Ane 

Gyllenbergin säätiö

• Sivutoiminen 

yksityisvastaanotto 

Mehiläisessä (3-6 t/vko)



T.Hannikainen Duodecim 1914

106 VUOTTA SITTEN



28 vuotta sitten



NIMITYKSIÄ

• Alternative medicine (1975)
• (millä tavalla vaihtoehto?)

• Complementary medicine (1985)
• (lääketiede ja vähän ekstraa)

• Integrative medicine (1995)
• (mikä olisi sen vastakohta?)

• Functional medicine
• (mikä olisi sen vastakohta?)

• Termin valinta on arvovalinta



MÄÄRITELMIÄ

▪ Therapy regarded as unorthodox by the 
medical profession, e.g. herbalism (OED)

▪ All forms of health care provision which 
usually lie outside the official health sector
(WHO)

▪ The term ‘alternative’ or ‘complementary’ 
medicine is used as a catch all definition for 
anything not taught at a Western medical 
school (Pietroni)



VÄHÄN HISTORIAA

• 1800-luvun alkuun: 

• Humoraalioppi paljolti vallalla

• Lääkärit vastasivat vain pienestä osasta sairaanhoitoa

• 1800-luvun alkupuoli: kilpailevia systeemejä

• 1800-luvun lopulta: “tieteellisen lääketieteen”  valtakausi

• 1970-luku: “vaihtoehtolääkintä” (CAM)



HOITOJEN KIRJO

• Akupunktuuri

• Homeopatia

• Yrttilääkintä

• Kiropraktiikka

• Hieronta

• Isot vitamiini-annokset

• Henkiparannus

Mikä näitä yhdistää?

• Energiahoito

• Hypnoosi

• Meditaatio

• Reiki

• Jooga

• Taideterapia

• Jne.



Kirjon toinen pää



SLL 41/2015

Ja toinen pää



LUONNOLLINEN, PEHMEÄ, 
HOLISTINEN?

• Luonnollinen vs. epäluonnollinen?

• Pehmeä vs. kova?

• Holistinen vs. reduktionistinen?

Retorisia mahtisanoja



POLITIIKKAA



MIKSI?

• 1.pettymykset virallisen lääketieteen mahdollisuuksiin

• 2.pettymykset virallisen lääketieteen käytäntöön

• 3.tarve selitykseen ja hallintaan (yksi syy - yksi seuraus)

• 4.elämänkatsomukselliset/uskonnolliset valinnat

• 5.kaupallinen tarjonta







Interventio X



PLASEBO, NOSEBO VAI MIKÄ?

Ahdistushäiriö

• Satunnaistettu

• A= essitalopraami

• B=?

• Faria et al. 2017



PLASEBOVAIKUTUKSEN RAJAT

Wechsler ym. NEJM 2011



PLASEBOVAIKUTUS: MONTA 
MERKITYSTÄ

• Muutos tutkimuksen plaseboryhmässä

• Plasebohoidon vaikutus sinänsä (???)

• Hoitotapahtumaan ja hoitosuhteeseen 

liittyvä vaikutus



Louhiala ja Kalso 2014 (muk. Tracey 2010)



NOSEBO

”Lääkäreiltäni minä odotan enää
nimeä taudilleni.
- Sellaista tautia kuin teidän 
ei ole olemassakaan, 
sanoi ensimmäinen.
- Jos ihmistä joka paikkaan koskee, 
sanoi toinen, häntä ei vaivaa mikään. …” 

(Eeva Kilpi 1976)



EI PLASEBOVAIKUTUS VAAN

Hoivavaikutus

Hoitosuhdevaikutus

Kontekstivaikutus

Merkitysvaikutus

Hyvin vähän, jos ollenkaan tekemistä plasebon 
kanssa





HOIVAVAIKUTUS

• On tärkeää erottaa: 

• 1) hoitotapahtuman, hoitosuhteen ja hoidon 
kontekstin vaikutus (esim. homeopaatin 
hoito, ON VAIKUTUSTA)

ja 

• 2) spesifin menetelmän vaikutus (esim. 
homeopaattinen valmiste sinänsä, EI OLE 
VAIKUTUSTA) 



MIETI KAKSI KERTAA 

• Liian hyvä lupaus

• Myydäänkö jotakin?

• Salaliittoteoria

• Ei uskottavia viitteitä

• Term dropping/name dropping

• Pelkät potilastarinat

• Terve.fi/Satu Lampila



NÄYTÖN TUOLLE PUOLEN

”Kuulluksi 

tuleminen on jo 

hoidollinen 

toimenpide.”



LOPPUTENTTI : 
ETS I  NEL JÄ  
V IRHETTÄ



LOPUKSI

• Ns. vaihtoehtohoitoja olisi parempi tarkastella yksi kerrallaan

• On tärkeää erotella hoitotapahtuman vaikutus ja spesifin 

menetelmän vaikutus

• ”Plasebovaikutus” on harhaanjohtava nimitys, jos 

tarkoitetaan hoitosuhteen myönteisiä vaikutuksia

• Hoitosuhteen myönteisistä vaikutuksista on monenlaista 

näyttöä


