
Multiple files are bound together in this PDF Package.

Adobe recommends using Adobe Reader or Adobe Acrobat version 8 or later to work with 
documents contained within a PDF Package. By updating to the latest version, you’ll enjoy 
the following benefits:  

•  Efficient, integrated PDF viewing 

•  Easy printing 

•  Quick searches 

Don’t have the latest version of Adobe Reader?  

Click here to download the latest version of Adobe Reader

If you already have Adobe Reader 8, 
click a file in this PDF Package to view it.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html




 
 


 


 


  


 


 


                           VÄÄRIN PARANNETTU?  
       KUN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAINEN  
                    TURVAUTUU HOMEOPATIAAN 
 
 
                                  Marie Hildén  


 Marja Front  
 
 


 


 


 
     
 
 


Opinnäytetyö 
    Huhtikuu 2008 
    Hoitotyön koulutusohjelma 
    Terveydenhoitotyön  
    suuntautumisvaihtoehto 


Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 







 2


 
TIIVISTELMÄ 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 
Hoitotyön koulutusohjelma 
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 
 
HILDÉN, MARIE 
FRONT, MARJA: 
Väärin parannettu? Kun terveydenhuollon ammattilainen turvautuu homeopatiaan. 
 
Opinnäytetyö 81 s. ja kehittämistehtävä 33 s. 
Huhtikuu 2008 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata homeopatiaa käyttävien terveydenhuollon 
ammattilaisten kokemuksia homeopatiasta ja selvittää miksi he ovat turvautuneet 
homeopaattiseen hoitoon. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoa homeopatian 
käytöstä, koetuista vaikutuksista ja valintaperusteista.  
 
Tutkimusaineisto on kerätty tekemällä postikysely kahdelle terveydenhoitajalle ja 
yhdelle sairaanhoitajalle, joilla on vuosien kokemus homeopatian käytöstä. Aineisto 
on analysoitu laadullisella sisällön analyysillä.  
 
Opinnäytetyö osoitti, että kyselyyn vastanneet terveydenhuollon ammattilaiset va-
litsivat homeopatian hoitomuodoksi harkiten ja perustellusti. Avoimeen suhtautumi-
seen vaikuttivat pitkäaikainen ja / tai kansainvälinen työkokemus sekä näkemys, 
että hoitajan tehtävä on ennen kaikkea auttaa kärsivää ihmistä. Kaikki kyselyyn 
osallistuneet kokivat homeopatian olevan kustannuksiltaan edullista ja tuovan avun 
sekä akuutteihin että kroonisiin sairauksiin. Terveydenhuollon ammattilaisina he 
pitivät tärkeänä yhtenäistä, terveydenhuolto-oppilaitoksissa ja ammattikorkeakou-
luissa järjestettävää koulutusta, homeopatian virallistamista Suomessa ja saatta-
mista Kela-korvausten piiriin.  
 
Opinnäytetyö nosti esiin monia jatkotutkimushaasteita. Täydentäviä hoitomuotoja 
koskeva tutkimus tulisi saattaa Suomessa kansainväliselle tasolle, jotta saataisiin 
selville esimerkiksi homeopaattisen hoidon hyödyt ja haitat sekä kustannustehok-
kuus ja integrointimahdollisuudet suomalaiseen terveydenhuoltoon. 
 
Opinnäytetyöhön on integroitu kehittämistehtävä, jossa aihetta ja tutkimustuloksia 
pohditaan paternalismin, valinnan vapauden ja terveyden edistämisen kontekstis-
sa. Opinnäytetyö soveltuu terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen ja käytän-
nön hoitotyön kehittämiseen. Myös terveydenhuollon asiakkaiden ja homeopatian 
virallisesta asemasta päättävien tahojen voidaan olettaa hyötyvän lisätiedosta. 
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Homeopathy. 
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The main purpose of this thesis is to describe Finnish health care professionals´ 
experiences of homeopathy and its effects and the reasons why they have chosen 
homeopathic treatment. The aim of the thesis is to increase knowledge about use 
of homeopathy.  
 
The study material has been collected by sending a questionnaire to two public 
health nurses and one hospital nurse who all have several years´ experience of 
using homeopathy. Content analysis has been used to analyse the material. 
 
This thesis rests upon WHO´s recommendations concerning CAM and the key 
points of Madeleine Leininger´s culture care theory and transcultural nursing: 
human rights to have one´s cultural values, beliefs, needs and lifeways respected 
in nursing practice. Research shows that culturally incongruent care and nursing 
can lead to patient resistance and negative health outcomes. 
 
This thesis shows that experienced Finnish health care professionals chose 
homeopathic treatment with due consideration and good reason. Their open 
attitude was due to experience and international contacts. They considered 
homeopathy cost effective for treatment of acute and chronic diseases, and 
stressed the importance of uniform education in health care institutes, regulation, 
legislation and integration of homeopathy.  
 
 
 
 
 
keywords: health care professional, client, homeopathy, complementary and 
alternative medicine (CAM) and therapies, culture, cultural competence, attitudes, 
freedom of choice, paternalism    
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1 JOHDANTO 


 


 


Täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen, myös homeopatian, kysyntä jatkaa 


kasvuaan eri puolilla maailmaa. Sen käyttö ulottuu jo kaikkeen terveydenhoitoon, 


esimerkiksi tehohoitoon. Homeopatiaa harjoitetaan lähes jokaisessa Euroopan 


maassa ja se kuuluu kolmen käytetyimmän hoidon joukkoon valtaosassa  Euroo-


pan maista. Homeopatiasta ovat asiakkaiden lisäksi kiinnostuneet myös hoitohen-


kilökunta, lääkärit, alan opiskelijat ja farmaseutit, joista merkittävä osa haluaisi 


saada lisää tietoa ja koulutusta voidakseen palvella asiakkaitaan paremmin. Asiak-


kaat puolestaan toivovat terveydenhuollon ammattilaisilta suurempaa tietämystä ja 


avoimempaa suhtautumista täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja kohtaan. 


(Rankin-Box 1997, 92–99; Norwegian Department of Health 1998; Hall & Giles-


Corti 2000, 602–606; Giordano, Boatwright, Stapleton & Huff 2002, 897–906; WHO 


2002, 1–2; Teixeira, Lin & Martins 2005, 77–82; Naidu, Wilkinson & Simpson 2005, 


1456–1461; Tracy ym. 2005, 404–416; European Council for Classical 


Homeopathy 2006; Gamst, Haahr, Kristoffersen & Launso 2006, 141–146; Ross, 


Simpson & McLay 2006, 647–652; Shaw, Thompson & Sharp 2006, 343–358; 


Joos ym. 2006, 19.) 
 
Iso-Britanniassa homeopatia on ollut osa julkista terveydenhoitoa vuodesta 1948 ja 


yleislääkärit ovat lähes 60 vuoden ajan lähettäneet potilaita maan viiteen NHS:n 


(National Health System) alaiseen homeopaattiseen sairaalaan (British Homeopat-


hic Association 2006; WHO 2002). Norjassa homeopatia on suosituin täydentävä 


hoitomuoto ja varsinkin lasten osuus homeopaattien asiakkaista on kasvanut tasai-


sesti 80-luvulta lähtien: vuonna 2004 norjalaisten homeopaattien asiakkaista 36 % 


oli alle 16-vuotiaita. (Steinsbekk & Fønnebø 2003, 3–10; Viksveen & Steinsbekk 


2005, 222–228.)  


 


Myös Suomessa terveydenhuoltohenkilöstö on päivittäin tekemisissä vaihtoehtoisia 


hoitomuotoja käyttävien asiakkaiden kanssa. Voidakseen hoitaa heitä yksilöllisesti 


ja ammatillisesti, hoitajan on syytä tuntea mainittuja hoitomenetelmiä, niitä käyttä-
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vien asiakkaidensa hoitovalintaperusteita sekä ymmärtää heidän hoitokokemuksi-


aan. Hoitomenetelmien tunteminen on eurooppalaisen käytännön mukaista. (Hill-


man 1999, 5.)  


 


Suomesta puuttuu edelleen foorumi, jossa käsiteltäisiin puolueettomasti virallisen 


lääketieteen ulkopuolisia hoitoja. Suomessa homeopatian asema on heikompi ja 


yleinen arvostus ja tutkimuksen määrä vähäisempää kuin muissa Euroopan mais-


sa. Opinnäytetyöllä pyrimme omalta osaltamme korjaamaan tilannetta antamalla 


monitahoisen, vankkaan terveyden- ja sairaanhoidolliseen ja homeopaatin työko-


kemukseen nojaavan perspektiivin aiheeseen ja valottamalla kansainvälistä tilan-


netta tutkimustiedon, kokemusperäisen tiedon ja kirjallisuuden avulla. Toivomme, 


että täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja koskeva keskustelu voitaisiin nos-


taa myös Suomessa kansainväliselle, asiantuntevalle ja avoimelle tasolle. 
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT  
 


 


2.1 Opinnäytetyön tarpeellisuus 


 


Vaihtoehtohoitoja käyttävien hoitovalintaperusteita ja -kokemuksia ei ole tutkittu 


riittävästi. Hoitojen käytön yleisyys etenkin itsehoitona ja ristiriitaiset käsitykset hoi-


tojen tehosta tekevät tutkittavan aiheen kuitenkin tärkeäksi. Tutkimustieto synnyt-


tää avointa keskustelua hoitoyhteisöissä, joissa hoidon onnistumisen kannalta on 


ensiarvoisen tärkeätä, että hoitohenkilökunta tuntee potilaiden hoidon kokonaisuu-


den. Myös laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä vakiintuneet hoitokäytännöt 


Euroopan Unionin jäsenmaissa edellyttävät asiakkaan mielipiteiden huomioimista 


ja lisäävät tarvetta tutustua myös vaihtoehtohoitoja käyttävien terveystarpeisiin. 


Toisaalta vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjät odottavat veronmaksajina tasa-arvoista 


kohtelua sosiaalivakuutukselta ja terveydenhoitojärjestelmältä. (Hillman 1999, 21, 


65.) 


 


Homeopaattisen hoidon käyttäjät kokevat ympäristönsä suhtautuvan heihin ennak-


koluuloisesti. He törmäävät hoidon uskottavuutta kyseenalaistavaan kritiikkiin sekä 


tieteen auktoriteettien tasolla että esimerkiksi maallikkojen välisissä keskusteluissa 


ja lehtien yleisönosastokirjoituksissa. (Mukka 2002, 67–68.) Asiakkaat eivät uskalla 


kertoa virallisen terveydenhuollon palveluiden yhteydessä käyttävänsä myös vaih-


toehtoista hoitoa (Mukka 2002, 67–68; Kulmala 1998, 54).  


 


Hildénin (2007) kokemuksen mukaan homeopatia on suomalaisille asiakkaille  


vahvasti kulttuurisidonnainen asia – samalla homeopaatilla käyvät perhekunnat 


kolmessa, jopa neljässä polvessa. Merkittävä osa heistä on terveydenhuollon am-


mattilaisia. Vaikka homeopatian vaikutusmekanismista kiistellään, hoitoa pitkään 


käyttäneet kokevat saavansa siitä merkittävää apua. 
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2.2 WHO ja täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede 
 


Maailman terveysjärjestön dokumentti, WHO Traditional Medicine Strategy 2002–


2005 (1–28), käsittelee perinteisen, täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen 


asemaa ja tulevaisuutta maailmanlaajuisesti. Suurin osa maailman väestöstä on 


liian köyhä voidakseen hyödyntää koululääketiedettä, lääkäreitä on liian vähän ja 


he toimivat usein vain kaupungeissa. Toisaalta teollisuusmaissa täydentävien ja 


vaihtoehtoisten hoitojen kysyntä kasvaa voimakkaasti, sillä väestö vanhenee ja 


kroonisten sairauksien määrä lisääntyy, mikä edellyttää asiaan perehtymistä. 


 


WHO:n 2005 luonnostelema tulevaisuuden strategia edellyttää, että kehitetään ja 


täydennetään toimintaperiaatteita ja ohjelmia, joiden avulla perinteiset, täydentävät 


ja vaihtoehtoiset hoitomuodot voidaan integroida sopivalla tavalla osaksi kansallisia 


terveydenhoitojärjestelmiä. Muita edellytyksiä ovat, että edistetään mainittujen 


hoitojen turvallisuutta, tehokkuutta ja laatua, lisätään hoitojen saatavuutta ja 


erityisesti köyhien kansojen rahallista mahdollisuutta hoitoihin ja tuetaan hoitojen 


järkevää, terapeuttisesta näkökulmasta tervettä ja kuhunkin tilanteeseen parhaiten 


sopivaa käyttöä. 


 


 


Keskeisten käsitteiden määrittelyä WHO:n mukaan 


 


Perinteiseen lääketieteeseen (traditional medicine) kuuluvat esimerkiksi ympäri 


maailman levinneet perinteinen kiinalainen lääketiede ja intialainen ayurveda sekä 


muut eri kulttuureissa harjoitetut kansanparannusmenetelmät. Esimerkiksi Afrikan 


väestöstä 80 % käyttää perinteistä lääketiedettä terveydenhoidollisiin tarpeisiinsa. 


Kiinassa se muodostaa 40 % kaikesta terveydenhuollosta. (WHO 2002, 1.) 


 


Toisaalta täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM = complementary and 


alternative medicine) kysyntä ja suosio kasvaa entisestään teollistuneissa maissa:  


australialaisista 48 %, kanadalaisista 70 %, amerikkalaisista 42 %, ranskalaisista 


75 %, belgialaisista 38 % ja suomalaisista aikuisista 50 % on käyttänyt mainittuja 


hoitoja ainakin kerran. Termiä CAM käytetään yleensä Euroopassa, Pohjois-
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Amerikassa ja Australiassa käytössä olevista koululääketieteen ulkopuolisista, pe-


rinteisistä hoitomenetelmistä, jotka eivät ole osa maan omia, alkuperäisiä hoitope-


rinteitä, eikä niitä ole liitetty osaksi maan virallista terveydenhuoltojärjestelmää. 


Myös homeopatia kuuluu mainitun käsitteen alaisuuteen. (WHO 2002, 1–8.) 


 


 


WHO:n jaottelun tarkastelua 


 


WHO:n jaottelu ei Hildénin (2007) kokemuksen mukaan ole aivan yksiselitteinen, 


sillä homeopatiaa on käytetty Saksassa jo 1700-luvun lopulta lähtien. Siitä on 


muodostunut monelle eurooppalaiselle perheelle sukupolvelta toiselle välitettävä 


hoitoperinne. Toisaalta Iso-Britanniassa homeopatia on yksi suosituimmista CAM-


hoidoista, joka on nimenomaan kuulunut maan viralliseen terveydenhuoltojärjes-


telmään vuodesta 1948 lähtien (WHO 2002, 17–18). 


 


Jaottelu jättää myös Intian ja Pakistanin CAM-maiden ulkopuolelle, vaikka homeo-


patia on ollut pitkään merkittävä osa maiden virallista terveydenhoitojärjestelmää: 


Intiassa on 587 536 homeopatian harjoittajaa sekä 2860 homeopaattista sairaalaa, 


Pakistanissa puolestaan toimii 40 000 homeopaattilääkäriä ja useat sairaalat, klini-


kat ja neuvolat tarjoavat homeopaattista hoitoa. (WHO 2002, 17–18.) 


 


 


2.3 Kulttuuri ja monikulttuurisuus 
 


Kulttuurilla tarkoitetaan asioita, joita ihmiset ja kansat ovat oppineet tekemään ja 


arvostamaan historiansa aikana, joihin he ovat oppineet uskomaan ja joista he ovat 


oppineet nauttimaan. Olennainen osa kulttuuria ovat perinteiset mielipiteet tai aja-


tukset ja erityisesti niihin liittyvät arvot. Kulttuurin merkitys yhteisölle on sama kuin 


persoonallisuuden merkitys yksilölle. (Alitolppa-Niitamo 1993, 18–20.) 


 


Madeleine Leiningerin (1991, 6–7, 46–47, 58) mukaan kulttuuri merkitsee tietyn 


ryhmän opittuja, muiden kanssa jaettuja ja muille välitettyjä arvoja, uskomuksia, 
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normeja ja elämäntapoja, jotka ohjaavat ajattelua, päätöksentekoa ja toimintaa. 


Asiakkaat kokevat, että vain huomioimalla heidän kulttuuriset näkemyksensä, us-


komuksensa ja elämäntapansa terveydenhuollon ammattilaiset löytävät sopivan 


tavan auttaa. Vaikka eri kulttuurien perinteiset hoitomenetelmät tarjoavat arvokasta 


tietoa ohjaamaan ammattimaisia hoitotyön käytäntöjä, sairaanhoitajat ja muut ter-


veydenhuollon ammattilaiset ymmärtävät ja arvostavat niitä edelleen hyvin vähän.  


 


Monikulttuurinen tarkoittaa useimmiten tilannetta, jossa työyhteisön työntekijät ovat 


kotoisin monista eri kulttuureista, mutta myös yhteisön asennetta ja suhtautumista: 


monikulttuurisessa yhteisössä erilaiset ryhmät säilyttävät omat ominaispiirteensä ja 


suovat sen myös muille (Vartia ym. 2007, 177–179). Nykypäivänä monikulttuuri-


suus on useimmissa maissa enemmän sääntö kuin poikkeus. Kulttuurien kohda-


tessa ihmiset joutuvat sopeutumaan muutoksiin ja ihmiskunnan kehitys onkin pit-


kälti seurausta muutosprosesseista. Eri kulttuureja edustavien ryhmien jatkuvat 


välittömät kontaktit aiheuttavat muutoksia toisen tai molempien ryhmien kulttuuris-


sa. (Liebkind 1999, 13.) 


 


 


Terveys- ja hoitokulttuuri  
 


Lääketieteen ja terveydenhuollon julkisuuspyrkimykset, terveysvalistuksen pää-


määrät ja terveysjournalismi ovat kaikki yhteydessä terveyden ja sairauden kulttuu-


riseen ymmärtämiseen eli terveyskulttuuriin. Terveyden ja sairauden määritelmät 


ovat siis kulttuurisidonnaisia: käsitykset sairaudesta, terveydestä ja terveydenhuol-


losta muuttuvat jatkuvasti ajan ja paikan myötä. Myös lääketieteellinen tieto raken-


tuu yhteiskunnallisissa käytännöissä – se ei ole ylihistoriallista. Sairaus- ja terveys-


käsitteet eivät rakennu yhteneväisesti edes modernin lääketieteen piirissä vaan 


samojen oireiden hoito vaihtelee maasta toiseen. (Torkkola 2002, 75–77.) 


 


Hoitamisen ilmiön tarkastelu kulttuurisesta näkökulmasta on herättänyt myös Suo-


messa kasvavaa kiinnostusta. Hoitaminen voidaan nähdä osana laajaa yhteiskun-


nallista, yhteisöllistä ja kulttuurista kokonaisuutta, mikä tekee toiminnasta sosiaali-


sen, vuorovaikutuksellisen prosessin ja sen myötä kulttuuria. Tutkittaessa hoitamis-
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ta tulkintojen ja ymmärryksen tulisi olla nimenomaan hoitamisen kulttuurin tutki-


musta. Hoitokulttuuri voidaan nähdä muun muassa eri hoitomuotojen ja eri hoitojär-


jestelmiä erottavien kulttuuristen piirteiden kokonaisuutena. Terveyskulttuuri koos-


tuu muun muassa ei-ammatillisesta ja ammatillisesta hoitokulttuurista, kuten Itä-


Suomessa, jossa terveyskulttuuriin kuuluu kansanperinteitä ja kansanparantajia, 


mutta myös virallisen lääketieteen palveluja. (Ketola, Kovasin & Suominen 1995, 


15–16.) 


 


Homeopaattinen hoito muodostaa yhden terveyskulttuurin, jonka tarkoituksena on 


auttaa sairaita ihmisiä (Mukka 2002, 2). Kulttuurin tutkijan näkökulmasta kulttuurit 


kykenevät luomaan suhteellisen hyvin toimivia terveydenhuoltojärjestelmiä riippu-


matta siitä, missä määrin niihin sisältyy länsimaisen lääketieteen hyväksymiä peri-


aatteita, lääkkeitä tai hoitoja. Käsitykset terveestä elämästä, sairaudesta ja jopa 


kuolemasta vaihtelevat siinä määrin eri kulttuureissa, että niitä tutkiva joutuu jatku-


vasti hyväksymään erilaisia todellisuudenkuvia, joihin ihmisten terveyskäyttäytymi-


nen perustuu. (Honko 1994, 13.) 


 


 


Kulttuurikeskeinen lähestymistapa asiakkaan kohtaamisessa 


 


Viime vuosien kehitys on luonut lähes pakottavan tarpeen kulttuurikeskeiselle lä-


hestymistavalle kansainvälisessä terveyskommunikoinnissa, sillä eurooppalainen 


lähestymistapa on varsinkin köyhissä maissa yhä ongelmallisempi (Dutta-Bergman 


& Mohan 2004, 1107–1112). Kuitenkin kaikki asiakkaat toivovat lähtökohdistaan 


riippumatta, että heitä kohdellaan humaanisti, ystävällisesti, kunnioittavasti ja am-


mattimaisesti. He odottavat, että heihin ja heidän ongelmiinsa suhtaudutaan vaka-


vasti. (Fredriksson 1998, 99.) 


 


Eniten ihmiset kaipaavat inhimillistä huolenpitoa ja hoivaa (human caring) voidak-


seen kasvaa, pysyä terveinä, välttyä sairauksilta, jäädä eloon tai kohdata kuole-


man. Mikäli asiakas kokee, että huolenpito ja hoiva eivät ole riittävän yhteneväisiä 


hänen uskomustensa, arvojensa ja elämäntapojensa kanssa, syntyy kulttuurinen  
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konflikti, asiakas ei ole hoitomyöntyväinen, hän stressaantuu ja saa eettisiä ja mo-


raalisia huolenaiheita. Siksi on tärkeää, että hoitaja hankkii tietämystä kulttuurin-


mukaisen inhimillisen huolenpidon ja hoivan arvoista, uskomuksista ja käytännöstä 


ja käyttää tietämystään hoitaessaan terveitä ja sairaita. (Leininger 2002, 3–13.) 


  


Terveydenhuollon asiakkaiden kulttuuritaustan huomioiminen on Suomessakin hy-


vin ajankohtaista, sillä maamme kansainvälistyy muun muassa maahanmuuton, 


ulkomailla opiskelun ja työskentelyn sekä Euroopan Unionin vaikutuksen myötä. 


Näin suomalaiset saavat luontevasti vaikutteita toisten kulttuurien tavoista ennalta-


ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Vaikka asiakas kokisi saaneensa monin tavoin apua 


homeopaattisesta hoidosta, hän kokee samalla itsensä kulttuurisesti mykäksi, jos 


hänen kokemuksiaan ei oteta todesta tai niiden kertomiseen liittyy uhkaa. (Mukka 


2002, 2, 56.)  


 


2.4 Kulttuurinmukainen hoitotyö 


 


Kulttuurinmukainen hoitotyö on käytännössä potilaan arvojen, uskomusten ja elä-


mäntavan huomioimista, niiden olemassaolon tukemista ja mahdollistamista (Lei-


ninger 1991, 5–16). Länsimainen terveydenhuolto ainoana hoitomuotona ei ole 


itsestäänselvyys edes suomalaisille. Henkiparannus, kansanlääkintä ja erilaiset 


yrttihoidot, joiden tehoa ei ole kyetty osoittamaan tieteellisin menetelmin, saavat 


jatkuvasti uutta jalansijaa. Muissa kulttuureissa erilaisilla vaihtoehtoisilla lääkintä- ja 


hoitomuodoilla voi olla vuosisataiset perinteet ja niitä käytetään erittäin runsaasti. 


(Tuominen 1998, 27.) Esimerkiksi Suomessa asuvat aasialaiset turvautuisivat mie-


lellään edelleen perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen, mutta pätevistä lääkä-


reistä on pulaa ja sairausvakuutus korvaa vain laillistettujen lääkärien tekemät hoi-


dot. Akupunktio ja yrttilääkintä olisivat hyvin edullisia hoitomuotoja, sillä diagnos-


tiikka ei edellytä kalliita laitehankintoja ja hoidon kohteena ovat usein krooniset sai-


raudet. (Fredriksson 1998, 101.) 
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Hildénin (2007) kokemuksen mukaan homeopatia on monille luonteva valinta, jota 


ohjaavat usein lapsuuden kokemukset ja perheessä tai synnyinmaassa vallitseva 


hoitokulttuuri. Valintaa ohjaavat myös monet muut perustellut syyt (katso 3.2). Ho-


meopaatin asiakkaina on esimerkiksi Suomeen muuttaneita saksalaisia, itävaltalai-


sia, amerikkalaisia, englantilaisia ja venäläisiä, jotka haluavat säilyttää hoitokulttuu-


rinsa. Monet ulkomailla homeopatian käytön oppineet suomalaiset, joista merkittä-


vä osa on terveydenhuollon ammattilaisia, ovat Suomeen palattuaan halunneet 


jatkaa hyödylliseksi kokemansa homeopatian käyttöä. 


 


 


Kulttuurinmukaisen hoitotyön edellytykset ja haasteet 


 


Leininger (2002, 485–487) painottaa, että asiakkaan kohtaamisessa tarvitaan en-


nen kaikkea asiallista tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä homeopatia on, taitoa kunni-


oittaa asiakkaan hoitokulttuuria, säilyttää hyvä vuorovaikutussuhde ja avoin kes-


kusteluyhteys. On tärkeätä tulla tietoiseksi omista ennakkoluuloistaan ja hakea li-


sää tietoa asioista, sillä tiedon lisääntymisen myötä moni vieras asia menettää vie-


rauttaan ja mahdollistaa luontevan suhtautumisen myös sellaiseen asiaan, josta on 


itse eri mieltä.  


 


Lähes 80 % suomalaisista hoitotyöntekijöistä kokee tarvitsevansa kulttuurinmukais-


ta koulutusta, sillä he kokevat ammatilliset valmiutensa heikoimmiksi nimenomaan 


vuorovaikutuksen alueella. Eniten toivotaan kulttuurista kohtaamisvalmiutta kehit-


tävää koulutusta. (Virkki 1999, 66.) Tarve olisi syytä ottaa vakavasti, sillä kulttuuri-


sesta kömpelyydestä voi seurata pahempaakin kuin epämukavia tilanteita: se voi 


luoda todellisia esteitä terveydenhuoltopalveluiden käyttämiselle. Kansalliset terve-


ystilastot Yhdysvalloissa osoittavat, että kulttuurisesti sopimaton hoito ja kulttuuris-


ten erojen huomiotta jättäminen voivat vaikuttaa negatiivisesti terveyteen. (Lester 


1998, 26–33.) Suomi voisi hyödyntää monikulttuurista yhteiskuntaa pitkään raken-


taneiden maiden tietotaitoa. 


 


Hildénin (2007) kokemuksen mukaan on olennaista pyrkiä välttämään asiakkaan 


kohtaamisessa ylilyöntejä, jotka Suomessa ovat johtaneet jopa siihen, etteivät 
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vanhemmat ole uskaltaneet tai halunneet käyttää neuvolan palveluja. Puustisen 


(1997, 41) mukaan on tärkeintä, että kanava potilaaseen pidetään auki ja että poti-


las voi soittaa tutulle lääkärille, jos kaikki ei suju niin kuin piti. 


 
 
Kulttuurinen kompetenssi 
 


Kulttuurinen kompetenssi on prosessi, jonka myötä terveydenhuollon ammattilai-


nen pyrkii jatkuvasti opettelemaan tehokasta työskentelyä asiakkaansa kulttuuri-


sessa kontekstissa. Prosessi edellyttää, että työntekijä näkee itsensä muuttuvan 


kulttuurisesti kompetentiksi, ei olevan sitä. Kulttuurinen kompetenssi on olennainen 


osa valtavirrasta kulttuurisesti tai etnisesti poikkeavien asiakkaiden tehokkaita ter-


veydenhuoltopalveluita. Terveydenhuollon ammattilaisten kulttuurinen sokea piste 


onkin olettaa, että ei ole olemassa kulttuurisia eroja tai mahdollisia esteitä hoidolle, 


koska asiakkaat eivät poikkea ulkonäöltään tai käytöstavoiltaan heistä itsestään. 


(Campinha-Bacote 1999, 203–204.) 


 


Kulttuurisen kompetenssin muodostavat kulttuurinen tietoiseksi tuleminen, kulttuu-


riin liittyvän tiedon hankkiminen, kulttuuristen taitojen opetteleminen, kulttuuriset 


kohtaamiset ja ennen kaikkea kulttuurinen halu. Hoitoalan työntekijältä vaaditaan 


siis aitoa halua ja motivaatiota työskennellä kulttuuriltaan poikkeavien asiakkaiden 


parissa, sillä ihmiset eivät välitä niinkään siitä, miten paljon hoitavalla taholla on 


tietoa, vaan miten paljon tämä välittää hänestä. Terveydenhuollossa ei ole tarkoi-


tus tarjoilla poliittisesti korrekteja kommentteja (suusta tulevia sanoja), vaan todel-


lista välittämistä heijastelevia kommentteja (sydämestä kumpuavia sanoja). (Cam-


pinha-Bacote 1999, 205–206.) 
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3 HOMEOPATIA TÄYDENTÄVÄNÄ JA VAIHTOEHTOISENA HOITOMUOTONA 


 


 


3.1 Mitä on homeopatia 


 


Tässä opinnäytetyössä homeopatialla tarkoitetaan saksalaisen lääkärin ja kemistin, 


Samuel Hahnemannin (1755–1843), kehittämää parantamisen menetelmää, jonka 


hän julkisti vuonna 1796 ja jota hän kehitti lähes 50 vuoden ajan. Nimi homeopatia 


tulee kreikan sanoista homoion pathos, samankaltainen kärsimys. Homeopatia 


tarkastelee ihmiskehoa suurena säätelyjärjestelmänä ja pitää oireita seurauksena 


kokonaissäätelyn häiriöstä. Hoidoksi sairaan oireisiin annetaan mahdollisimman 


hellävarainen annos yhtä yksittäistä potensoitua lääkeainetta, joka on lääkeaineko-


keessa aiheuttanut terveille koehenkilöille samankaltaisia oireita. Potensointi tar-


koittaa, että vaikuttava aine on laimennettu veteen tai vesi-alkoholiseokseen (esi-


merkiksi 1:100, 1:1000 tai 1:50 000) ja lääkepulloa on ravisteltu tarkkojen ohjeiden 


mukaan. Lääkeaineet ovat yleensä kasvi- tai mineraalipohjaisia, mutta käytössä on 


myös muutamia eläinperäisiä lääkeaineita. Homeopatia noudattaa luonnonlakiin 


verrattavissa olevaa samankaltaisuuden lakia: ”similia similibus curentur” (saman-


kaltainen parannettakoon samankaltaisella). (Friedrich 2004, 13–23; Hahnemann 


2005, 78; Grimm 2003, 366; LIITE 4.) 


 


Esimerkiksi iirisdiagnostiikka ja yhdistelmävalmisteiden käyttö eivät ole homeopati-


aa, sillä potensoitua lääkeainetta voidaan pitää homeopaattisena vain jos se on 


valittu asiakkaalle yksilöllisesti similia–lain perusteella. Jotkut homeopaatit käyttä-


vät kahta tai useampaa lääkeainetta samanaikaisesti, mikä loukkaa homeopatian 


periaatteita, sillä aineiden yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu. (Genneper 2003, 48, 


169–173; Hahnemann 2005, 291–292.) 


 


Suomessa homeopatialla ei toistaiseksi ole virallista asemaa, joten kuka tahansa 


voi nimittää itseään homeopaatiksi. Tässä opinnäytetyössä homeopaatilla tarkoite-


taan vähintään 3–4-vuotisen koulutuksen suorittaneita terveydenhuollon ammatti-


laisia tai maallikoita, jotka noudattavat työssään Samuel Hahnemannin homeopati-
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an perusperiaatteita: määräävät asiakkaan kertomien oireiden perusteella vain yh-


den lääkeaineen, joka nautitaan mahdollisimman hellävaraisena, yksilöllisesti mää-


riteltynä annoksena (Genneper 2003, 332; Hahnemann 2005, 90–125).  


 


 


Homeopaatin vastaanotolla  


 


Hildénin (2007) kokemuksen mukaan ensimmäinen kontakti asiakkaan ja homeo-


paatin välillä tapahtuu yleensä puhelimitse, jolloin homeopaatti arvioi onko homeo-


patia asiakkaalle suositeltava hoitomuoto. Tarvittaessa hän kehottaa asiakasta 


käymään ensin terveyskeskuksessa.  


 


Noin 1–2 tuntia kestävän ensikäynnin aikana tehdään asiakkaan nykyiset ja aikai-


semmat vaivat kattava anamneesi, käydään läpi ajankohtaiset reseptit ja epikriisit. 


Myös perheenjäsenten sairaudet kirjataan ylös. Lisäksi asiakkaalle esitetään hä-


nen elintapojaan (esimerkiksi nautintoaineiden käyttöä ja ruokavaliota), kuukautis-


kiertoa, unta ja mielialaa koskevia kysymyksiä. Tarvittaessa keskustellaan ruoka-


valion ja liikunnan vaikutuksesta terveyteen.  Homeopaatti kannustaa asiakasta 


kertomaan oireensa niitä liioittelematta tai väheksymättä, sillä sopivan lääkeaineen 


onnistunut valinta riippuu oireiden todenperäisyydestä. Lopuksi asiakas saa ho-


meopaattisen tukihoito-ohjeen, jolla hän voi hakea Suomessa rekisteröidyn valmis-


teen homeopaattisiin lääkeaineisiin erikoistuneesta apteekista tai myymälästä. Tu-


kihoito-ohjeessa tulee mainita kontrollisoiton tai -käynnin ajankohta.   


 


Kontrollin tarve on tapauksesta riippuen yleensä 1–6 kuukauden kuluttua. Käynti 


kestää noin 15–60 minuuttia ja joskus se voidaan hoitaa puhelimitse. Tuolloin käy-


dään läpi yksitellen asiakkaan ensikäynnillä valittamat oireet. Onnistunut seuranta 


edellyttää tarkkaa kirjaamista: selvitetään mitkä alkuperäisistä oireista ovat kadon-


neet, lievittyneet tai mahdollisesti voimistuneet. Asiakasta pyydetään arvioimaan 


yleisvointiaan, jaksamistaan ja mielialaansa mahdollisimman realistisesti verrattuna 


aikaan ennen homeopaattista lääkitystä. Niin saadaan selkeä käsitys oireissa ja 


toimintakyvyssä tapahtuneista muutoksista ja lääkkeen annostelun sopivuudesta. 


Homeopatiassa oireita ovat kaikki asiakkaan normaalia elämää jollakin tavoin ra-
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joittavat tai estävät ilmiöt, fenomeenit. (Genneper 2003, 45–72; Hahnemann 2005, 


146–150, 176–178.)  


 


 


Homeopaattien ja terveydenhuollon ammattilaisten työn yhtymäkohdat  


 


Suomalaisten homeopaattien vastaanottotilanteita väitöskirjassaan tutkinut Pirjo 


Lindfors (2005, 246–247) vertaa vastaanoton rakennetta yleislääkärin vastaanot-


toon, mutta mainitsee keskeiseksi eroksi diagnoosivaiheen puuttumisen. Sen si-


jaan homeopaatti pyrkii muodostamaan kokonaiskuvan potilaasta ja hänen terve-


ystilanteestaan. 


 


Hildénin (2007) kokemuksen mukaan homeopaatin työ muistuttaa usein tervey-


denhoitajan työskentelyä. Myös homeopaatti kuuntelee terveyden edistämisen 


kannalta tärkeitä viitteitä. Homeopaattisen lääkityksen sijaan voidaan pyrkiä oh-


jaamaan elintapoja terveellisempään suuntaan, jos on syytä epäillä juuri niiden 


synnyttäneen asiakkaan vaivan tai ylläpitävän sitä. Homeopaatin asiakkaina on 


raskautta suunnittelevia perheitä, raskaana olevia ja lapsiperheitä, jolloin työ muis-


tuttaa hieman äitiys- ja lastenneuvolatyötä. Homeopaatti seuraa äidin vointia, neu-


volakortin merkintöjä ja lapsen kasvua, kehitystä ja käytöstä. Tutun homeopaatin 


kanssa otetaan usein puheeksi arkaluonteisia asioita, joita ei ole haluttu tuoda julki 


neuvolassa. Sama lapsi saattaa tulla koulu- tai murrosikäisenä hoidattamaan ajan-


kohtaisia vaivojaan tai palata homeopaatin vastaanotolle työelämään siirtyneenä 


aikuisena, jolloin voidaan pohtia työilmapiirin tai muiden altisteiden vaikutusta sai-


rastumiseen. Tarvittaessa homeopaatti ohjaa asiakkaan työterveyshoitajan vas-


taanotolle.  


 


 


 


Homeopatia julkisuudessa 


 


Suomalaisessa mediassa on otettu vähintään 15 vuoden ajan kantaa homeopati-


aan. Tyypillistä monille kannanotoille ovat toistuvat kärjistykset, harhakäsitykset ja 
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virheet, jotka ovat osaltaan levittäneet ja levittävät edelleen vääristynyttä kuvaa 


homeopatiasta. Toisaalta homeopaatti–nimikettä käyttävien joukko ei ole yhtenäi-


nen: ”homeopaatti” voi määrätä esimerkiksi yhdistelmävalmisteita tai harjoittaa jo-


tain muuta Hahnemannin homeopatian lainalaisuuksista piittaamatonta hoitoa. 


 


Hildénin (2007) kokemuksen mukaan homeopatia-terminologian epäyhtenäinen tai 


virheellinen käyttö on suomalaisten homeopaattien keskuudessa yleistä. Ongel-


man pääasiallinen syy lienee suomalaisessa homeopatiakoulutuksessa, jossa ei 


ole paneuduttu asiaan riittävän johdonmukaisesti. Homeopatiaa käsittelevät suo-


menkieliset kirjat, artikkelit, väitöskirjat, pro gradu-työt ja opinnäytetyöt sisältävät 


lähes aina epätarkkuuksia sekä terminologia- ja asiavirheitä.  


 


Homeopatialla ei ole Suomessa virallista asemaa, jolloin mitä tahansa hoitoa voi-


daan kutsua homeopatiaksi. Ilmiö ei ole uusi: lääketieteen tohtori, lääkäreiden ho-


meopatiakouluttaja Heinz Eppenich (2003, 411–443) kirjoittaa Hahnemannin joutu-


neen jo eläessään puolustamaan oppinsa periaatteita ja puhtautta. Eppenich suo-


sittelee kaikille homeopaattisille suuntauksille syvennettyä itsekritiikkiä alkuperäi-


sen homeopatian säilyttämiseksi. 


 


 


Yleisimmät harhakäsitykset  


 


Toisin kuin Saano & Javanainen (1996, 197–202), Javanainen & Saano (1996, 53–


58), Saano & Myllykangas (2004, 50–51), Vierula (2005, 2–3), Myllykangas (2006, 


19), Saano & Myllykangas (2006, 4115–4119), Lauerma (2007) ja Ahonen (2007) 


väittävät, ammattitaitoinen homeopaatti ei kehota asiakasta luopumaan lääkärin 


määräämistä lääkkeistä tai koululääketieteen hoidoista, vaan neuvoo ottamaan 


yhteyttä hoitavaan lääkäriin tilanteen arvioimiseksi. (LIITE 4 ja 6.) Homeopaatti ei 


tee diagnoosia, ellei hän ole lääkäri (Lindfors 2005, 246–247, LIITE 4 ja 6). Ho-


meopaatti ei kerro vastaanotolla saamiaan intiimejä asioita ulkopuolisille. (LIITE 4 


ja 6.)  
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Homeopaattista lääkettä ei valita kliinisen indikaation, intuition, vaiston tai mielival-


lan perusteella, vaan asiakkaan valittamien oireiden, similia-lain, ammattitaidon ja 


klassisten, luotettaviksi luokiteltujen lääkeaineoppien perusteella (Genneper 2003, 


169–170; Hahnemann 2005, 211–213, LIITE 4 ja 6). Homeopaatti ei hoida saman-


laisella samanlaista, sillä se tarkoittaa isopatiaa (esimerkiksi rokottaminen), vaan 


samankaltaisella samankaltaista, mikä on homeopatian opin keskeisin ydin (Hah-


nemann 2005, 136). Homeopaatti ei sekaannu potilaan uskonnolliseen vakaumuk-


seen, ei lupaa ihmeparantumista tai parantumista mistä sairaudesta tahansa, ei 


viljele mystiikkaa, eikä edellytä asiakkaan uskovan homeopatiaan. (Friedrich 2004, 


19–20; LIITE 4 ja 6).  


 


Homeopatian hidas vaikutus on sekin harhakäsitys, sillä akuuttien sairauksien hoi-


dossa lääkkeen vaikutuksen voidaan odottaa alkavan välittömästi. Kroonisten sai-


rauksien hoidossa tuloksia on odotettavissa viimeistään kuuden viikon kuluttua. 


(Genneper & Wegener 2003, 294–318; Wegener 2003, 272; Eppenich 2003, 413–


443; Friedrich 2004, 20–23.)  


  


3.2 Pyrkimys ymmärtää hoitoon hakeutuvaa osapuolta 


 


Asiakas tiedon tulvassa 


 


Terveyttä ja sairautta käsitellään eri medioissa enemmän kuin koskaan ennen. Yk-


si selitys on, että terveysaiheet kiinnostavat yleisöä, ja suomalaisia kiinnostaa eni-


ten lääketiede. (Torkkola 2002, 71–72.) Suomessa mainostetaan muun muassa 


kemiallisia lääkkeitä, luontaistuotteita, terveysvaikutteisia elintarvikkeita, kirurgisia 


toimenpiteitä, lääkäripalveluja, sairaaloita, täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja ja 


yhä useampia rokotteita. Ryynänen ym. (2006, 41) esittävät, että on siirrytty saira-


uksien mainostamiseen, koska reseptilääkkeitä ei saa mainostaa. 


Terveyttä ja sairautta koskevan tiedon suuri määrä muuttaa ihmisen tarpeita ja ar-


vostuksia. Ihmiset haluavat osallistua entistä aktiivisemmin terveydenhoitonsa 


kaikkiin osa-alueisiin ja monet valitsevat mielestään luonnollisemman ja kokonais-


valtaisemman tavan saavuttaa hyvinvointi. (Giordano, Boatwright, Stapleton & Huff 







 21


2002, 897–906.) Asiakkaan kannalta olennaista on turvautua mahdollisimman te-


hokkaaseen ja omia tarpeita tyydyttävään ratkaisuun. Tosin laitostuneen ”virallisen” 


eli yhteiskunnan tukeman terveydenhoidon ylivalta saattaa kaventaa valinnan 


mahdollisuutta. Silti terveydenhuollon kenttä avartuu jatkuvasti, eikä vain länsimai-


sen lääketeollisuuden ehdoin. (Honko 1994, 14.) 


 


 


Asiakkaan hoitoon hakeutumisen syitä 


 


Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan vaihtoehtoiseen hoitoon hakeu-


dutaan yleensä jonkin lääketieteellisen ongelman, vamman tai sairauden vuoksi, 


johon asiakas ei ole saanut toivottua apua virallisen lääketieteen hoidoista. Taus-


talla vaikuttaa myös asiakkaan terveystietoisuus. Suurin osa kokee saavansa apua 


vaihtoehtoisista hoidoista, mikä tarkoittaa Suomessa vuosittain 270 000 hyödyllistä 


käyntiä vaihtoehtohoitajille. (Vaihtoehtolääkintä Suomessa 1982–1992, 1993, 35.)  


 


Mukan (2002, 14) tutkimukseen osallistuneet homeopaatin asiakkaat olivat ensin 


hakeneet apua vaivoihinsa lääkäriltä, mutta he eivät olleet tyytyväisiä saamaansa 


hoitoon tai lääketieteellä ei ollut keinoja auttaa heitä. Joskus tyytymättömyys liittyi 


vuorovaikutukseen, toisinaan lääkkeisiin tai hoidon tuloksettomuuteen. Yksi tutki-


mukseen osallistuneista kertoi saaneensa avun virallisesta lääkärinhoidosta ho-


meopaattisen hoidon jäätyä tuloksettomaksi.  


 


Kulmalan (1998, 46–49, 61–62) tutkimukseen osallistuneista suuri osa oli kohdan-


nut vastaanotolla toiveidensa lääkärin vastakohdan: kylmäkiskoisen, halveksivan ja 


välinpitämättömän henkilön, joka ei huomioinut potilaan mielipiteitä ja toivomuksia. 


Hoitoa ei koettu onnistuneeksi, vaikka fyysisellä tasolla vaiva olisikin saatu hoide-


tuksi, ja apua lähdettiin etsimään toiselta lääkäriltä tai vaihtoehtohoitajalta. 


Tanskalaiset potilaat olivat kokeneet saaneensa epäasianmukaista hoitoa tervey-


denhuollossa ennen hakeutumistaan homeopaatin vastaanotolle. Samalla tavoin 


kuin he olivat hylänneet koululääketieteellisen hoidon, he lopettivat homeopaatti-


sen hoidon, jos siitä ei ollut apua. (Jørgensen & Launsø 2005, 529–534.)  
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Norjassa lähes puolet homeopaattien asiakkaista oli käyttänyt tuloksetta lääkärin 


määräämiä lääkkeitä vaivaan, jonka takia he hakeutuivat homeopaatin vastaan-


otolle (Steinsbekk & Fønnebø 2003, 3–10). Vaihtoehtoisiin hoitoihin hakeuduttiin 


myös siksi, että asiakkaat kokivat, ettei heitä ollut otettu vakavasti ja lääkärit olivat 


käyttäytyneet ylimielisesti; media oli vaikuttanut valintapäätökseen; asiakkaat pel-


käsivät kemiallisten lääkkeiden sivu- ja haittavaikutuksia; hoidot olivat heidän vii-


meinen toivonsa tai niistä oli selvästi apua. (Borchgrevink 1993, 51.) Norjalaiset 


vanhemmat veivät lapsensa homeopaatille jonkun suosituksesta tai koska heillä oli 


omakohtaisia kokemuksia; he halusivat välttyä antamasta lapsilleen kemiallisia 


lääkkeitä tai olivat joutuneet keskeyttämään lääkityksen voimakkaiden sivuvaiku-


tusten vuoksi; he halusivat saada hoitoa lapsen toistaiseksi selvittämättömään vai-


vaan tai lapsen vaivaan ei ollut tarjottu hoitoa (Steinsbekk, Bentzen & Brien 2006, 


88–93). Myös Glasgown homeopaattisen sairaalan johtavan lääkärin, David Reillyn 


(2001, 23–31), mukaan hoitoon hakeudutaan tavallisimmin silloin, kun koululääke-


tieteestä ei ole ollut apua, mutta yhä useammat ovat huolissaan kemiallisten lääk-


keiden sivuvaikutuksista.  


 


 


Asiakkaiden odotukset 


 


Asiakkailla on omat kriteerinsä hyvälle homeopaatille. Niihin liittyy usein tietty 


kanssaihmisyyden laatu, jossa ammatillisuus ja maallikko kietoutuvat yhteen tasa-


painoisesti. Asiakkaat korostavat hoitosuhteessa homeopaatin ammatillisuutta ja 


sen laadullista erilaisuutta verrattuna teknokraattiseen ammattilaisuuteen. Homeo-


paatin ja asiakkaan tasavertainen terapeuttinen kohtaaminen koetaan kokonaisval-


taisesti hyvää tekevänä ja mielekkyyttä synnyttävänä voimana. (Mukka 2002, 20–


21.) 


 


Kulmalan (1998, 46–49, 61–62) tutkimukseen osallistuneiden vaihtoehtohoitojen 


(muun muassa homeopatian) käyttäjien mielestä ”hyvä” hoitaja (myös lääkäri) on 


ystävällinen, lämminhenkinen, inhimillinen, empaattinen ja kuunteleva. Hyvältä 


vaihtoehtohoitajalta toivottiin oman erikoisalan lisäksi esimerkiksi sairaanhoitajan 


koulutusta. Toisaalta virallisen puolen toimijoiden toivottiin hankkivan enemmän 
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kokemusta ja tietoa vaihtoehtoisista hoidoista, jotta he voisivat ohjata asiakkaan 


esimerkiksi homeopaatille, jos eivät itse kykene auttamaan.  


 


 


Asiakkaiden kokemukset vaihtoehtoisten hoitojen vaikutuksista 


 


Vaihtoehtoisia hoitoja käyttäneet ihmiset ovat tutkimusten mukaan kokeneet hoi-


don vaikuttaneen heihin seuraavin tavoin, joskin vaikutuksiin pääseminen koettiin 


vaativaksi, aikaa vieväksi työksi, joka edellytti henkilökohtaista valmiutta ja moti-


vaatiota (LaunsØ 1993, 300). Tekijät kiinnittivät tulevina terveydenhoitajina huomio-


ta siihen, että kohdissa mainitaan terveyden edistämisen kannalta keskeisimmät 


asiat. (TAULUKKO 1) 


 
1. Heidän tietoisuutensa omasta kehosta ja kehon herkkyys lisääntyivät, koska kehoa ja  terveysongel-


mia koskeva tieto ja oivallus kasvoi. 


2. He oppivat tulkitsemaan kehonsa viestejä hyödyllisellä tavalla. 


3. He kykenivät ottamaan käyttöön uusia voimavaroja. 


4. He saivat käyttökelpoisemman tavan ymmärtää terveysongelmiensa ja sairauksiensa takana olevia 


syitä. 


5. Heille kehittyi suurempi tietoisuus fyysisten ja psyykkisten ilmauksien ja sairauden välisistä yhteyksis-


tä. 


6. He oppivat asettamaan rajoja, heidän itseluottamuksensa ja tietoisuutensa itsestä lisääntyi. 


7. He oppivat ilmaisemaan tunteitaan paremmin. 


8. He saivat työkaluja ennaltaehkäistä ja säädellä oireitaan ja sairastamistaan. 


9. He oppivat luottamaan siihen, että asiat voivat muuttua. 


10. He voivat fyysisesti ja henkisesti paremmin. 


11. He vähensivät huumeidenkäyttöään tai lopettivat sen kokonaan. 


12. He oppivat uuden tavan puhua asioista.     


                 


 TAULUKKO 1                                                                              (LaunsØ 1993)  
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3.3 Pyrkimys ymmärtää hoitavaa osapuolta 
 


 


Homeopaatin näkökulmia  


 


Lindforsin väitöskirjan (2005, 259–260) mukaan homeopaatit olettavat, että poti-


laan hakeutuminen vastaanotolle kertoo halukkuudesta homeopaattiseen hoitoon. 


Homeopaatit kunnioittavat potilaan autonomiaa tekemällä työnsä ja tarjoamalla 


apuaan, mutta jättävät potilaan päätettäväksi miten toimia jatkossa.  


 


Hildénin (2007) kokemuksen mukaan moni asiakas pelkää kertoa avoimesti var-


sinkin terveydenhuollon ammattilaisille käyttävänsä homeopatiaa. Hildén on pitänyt 


homeopaatin vastaanottoa vuodesta 1996 ja asiakkaista 27 % on ollut terveyden-


huollon ammattilaisia – lähinnä sairaanhoitajia, lähihoitajia, terveydenhoitajia ja 


lääkäreitä. Sairaanhoitajista ja lähihoitajista 19 % on kertonut kollegoilleen käyttä-


vänsä homeopatiaa, terveydenhoitajista 8 %, lääkäreistä 2 %. Samassa työtiimissä 


tai samalla sairaalaosastolla voi siis työskennellä useita homeopatiaa itsensä tai 


läheistensä hoidossa käyttäviä terveydenhuollon ammattilaisia, jotka vaikenevat 


asiasta. 


 


Homeopaattista hoitoa käyttävä voi jäädä tahtomattaan yksin, erityisesti jos hoidos-


ta syntyy erimielisyyttä tai pettymyksiä sekä homeopaatin että toisaalta lääkärin 


kanssa (Mukka 2002, 56). Ei ole kenenkään etu, jos asiakas salaa hoitavilta ter-


veydenhuollon ammattilaisilta käyttävänsä vaihtoehtohoitoja eikä kerro omalle te-


rapeutilleen lääketieteellisistä hoidoistaan. Pahimmassa tapauksessa molemmat 


hoidot epäonnistuvat. (Hillman 1999, 71.) 


 


Homeopaattien joukossa on terveydenhuollon ammattilaisia ja monet haluaisivat 


tehdä asiakkaan edun nimissä yhteistyötä virallisen hoitavan tahon kanssa, jolloin 


asiakas voisi kertoa käyttävänsä homeopatiaa. Näin minimoitaisiin mahdolliset ris-


kit, jotka syntyvät asioiden peittelystä.  
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Esimerkkejä hedelmällisestä yhteistyöstä 


 


Terveydenhuollossa asioivalle ei tänä päivänä enää riitä toteamus ”en voi ottaa 


kantaa, koska hoitoja ei ole tutkittu riittävästi”. Toisaalta, vaikka hoitaja ymmärtäisi 


ja hyväksyisi vaihtoehtohoidot asiakkaalle parhaiten sopivana ratkaisuna, hänen ei 


tarvitse hyväksyä asiakkaan hoitoideologiaa sellaisenaan. Hoitaja perustaa käsi-


tyksensä omaan maailmankuvaansa, koulutukseensa ja työyhteisönsä toimintape-


riaatteisiin, mutta hyväksyy asiakkaiden erilaiset hoitokäsitykset samanarvoisina ja 


heille itselleen arvokkaina luoden rakentavan ja luottamuksellisen asiakas-hoitaja–


suhteen, jossa on turvallista käsitellä ammatillisesti myös vaikeita ja arkaluontoisia 


asioita. (Hillman 1999, 71–72.) 


 


Parhaat esimerkit terveydellisten ongelmien turvallisesta ja tehokkaasta homeo-


paattisesta hoidosta perustuvat Hildénin (2007) kokemuksen mukaan juuri yhteis-


työhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa:  


 


Esimerkki 1: Yli kaksi vuotta kestäneestä estolääkityksestä huolimatta lapsi sai vä-


hintään kerran kuussa rajuoireisen virtsatietulehduksen. Tulehdukset muuttuivat 


muutaman kuukauden homeopaattisen hoidon myötä oireettomiksi. Yhteistyössä 


erittäin kokeneen urologin kanssa voitiin lopulta luopua estolääkityksestä ja kuu-


kausittain akuuttiin tulehdukseen määrätyistä antibioottikuureista. Urologi kehui 


vanhempien toimineen oikein ja kehotti noudattamaan homeopaatin ohjeita edel-


leen. Lapsi ei ole sairastanut viiteen vuoteen enää yhtään virtsatietulehdusta. 


 


Esimerkki 2: Lasta toivovalle naiselle oli annettu ainoaksi vaihtoehdoksi kohdun-


poisto myoomien aiheuttamien erittäin runsaiden kuukautisten ja välivuotojen 


vuoksi. Ennen leikkausta hän halusi kokeilla homeopatiaa. Homeopaatti lähetti nai-


sen toiselle gynekologille, joka vahvisti, ettei leikkausta olisi pakko tehdä välittö-


mästi, minkä jälkeen asiakas aloitti homeopaattisen hoidon. Kolmen kuukauden 


hoidon seurauksena välivuodot loppuivat, kuukautiset normalisoituivat ja nainen sai 


homeopatiaan myönteisesti suhtautuvan gynekologin tuen raskauden yrittämiseen. 


Noin vuoden kuluttua hän synnytti täysiaikaisen, terveen lapsen.  
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Opinnäytetyön rajallisuuden vuoksi tekijät ovat valinneet vain kaksi esimerkkiä 


edustamaan kymmeniä vastaavia tapauksia. Edeltävistä lyhyistä kuvauksista ei 


välity asiakkaiden ja heidän perheenjäseniensä kokema ahdistus ja tuska tai toi-


saalta helpotus ja kiitollisuus heidän saatuaan avun kahdelta yhteistyössä toimi-


neelta taholta. 


 


3.4 Asenteet ja vuorovaikutus 
 


 


Asenteet homeopatiaa kohtaan maailmalla ja Suomessa 


 


Esimerkiksi Saksassa, Sveitsissä, Iso-Britanniassa, Belgiassa, Kanadassa, Yhdys-


valloissa, Australiassa, Saudi-Arabiassa, Intiassa ja Pakistanissa monet lääkärit 


suhtautuvat myönteisesti homeopatiaan. Monet harjoittavat sitä itse tai ohjaavat 


potilaitaan homeopaatin vastaanotolle tai homeopaattiseen sairaalaan. (Goldsz-


midt, Levitt, Duarte-Franco & Kaczorowski 1995, 29–35; Wearn & Greenfield 1998, 


465–470; Hasan, Das & Behjat 2000, 25–33, Pirotta, Cohen, Kotsirilos & Farish  


2000, 105–109; Perry & Dowrick 2000, 71–75; Thomas, Nicoll & Fall 2001, 25–30; 


Schmidt, Jacobs & Barton 2002, 141–147; WHO 2002; Hamilton 2003, 190–194; 


van Wassenhoven & Ives 2004, 3–11; Ekins-Daukes ym. 2005, 743–749; Widmer 


ym. 2006, 234–240).  


 


Myönteisen asenteen syntyyn eli käytännössä siihen, suositteleeko lääkäri asiak-


kaalleen homeopatiaa vai ei, vaikuttaa usein se miten paljon lääkärillä on tietoa 


asiasta (Chan & Wong 2004, 176–181). Potilaskeskeistä koulutusta muun muassa 


homeopatiasta saaneet lääkärit kykenivät toimimaan valikoivammin ohjatessaan 


asiakkaitaan täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin ja samalla lääkärit alkoivat itse 


käyttää enemmän mainittuja hoitoja. Tärkeimpänä saavutuksena koulutuksessa 


pidettiin sitä, että lääkärien tietoisuus kliinisten ongelmien psykososiaalisesta puo-


lesta lisääntyi. (Frenkel, Ben-Arye & Hermoni 2004, 118–125.) 
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Saksassa on 300 000 lääkäriä, joista 10 % on hankkinut perinteisen tai täydentä-


vän ja vaihtoehtoisen hoitomuodon koulutuksen. Saksassa toimii 4500 lääkäriho-


meopaattia. (Bodecker ym. 2005, 126.) Hildén osallistui 27.6.2007 Tübingenin yli-


opiston 2. ja 3. vuoden lääketieteen opiskelijoiden viikoittaisille homeopatialuen-


noille. Lääketieteen tohtori, kirurgi Uwe Friedrichin johdolla 2. vuosikurssi opiskeli 


homeopatian perusteita, 3. vuosikurssilla käsiteltiin tavallisimpien akuuttien saira-


uksien kuten kuumeen, korvatulehduksen ja yskän hoitoa ja kuumekouristusten 


ennaltaehkäisyä homeopatialla. Opiskelijat suhtautuivat homeopatiaan luontevasti 


ja kunnioittavasti. Myös yksi yliopiston professoreista osallistui koulutukseen. Sak-


sassa homeopatia on yksi lääkärien peruskoulutukseen kuuluvista valinnaisista 


oppiaineista. Viikkotuntien lisäksi opintoihin kuuluu 16 tuntia pakollista harjoittelua 


lukukaudessa.  


 


Vertio, Klaukka & Kujalan (1995, 2227–2229) tutkimuksen mukaan suomalaisten 


lääkäreiden suhtautuminen vaihtoehtolääkintään vaihtelee suhteellisen myöntei-


sestä kielteiseen. Homeopatiaan lääkärit suhtautuvat varauksella. Hildénin (2007) 


kokemuksen mukaan Suomessa homeopaatin on helppo tehdä yhteistyötä Sak-


sassa opiskelleiden lääkäreiden kanssa. Myönteinen suhtautuminen selittynee ai-


nakin osittain heidän saamansa valistuksen määrällä ja laadulla. Myös pitkäaikai-


nen työkokemus on muovannut monen lääkärin näkökulmia sallivampaan suun-


taan. 


 


 


Uskomuslääketiedettä? 


 


Lääketieteen tohtori, lääkäreiden homeopatiakouluttaja Andreas Wegenerin (2003, 


3) mukaan homeopatia ei ole kaukana muun lääketieteen tuolla puolen. Vaikka 


homeopatia on täysin itsenäinen terapiamenetelmä, se tunnustaa muiden mene-


telmien oikeutuksen, esimerkiksi lääketieteellisen ensiavun ja välttämättömät kirur-


giset toimenpiteet. Homeopaateilla on lisäksi samanlainen ymmärrys anatomiasta, 


fysiologiasta ja hygieniasta kuin nykylääketieteellä. 
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Suomalaisten lääkäreiden asenteita heijastanee se, että vaikka Suomi on WHO:n 


jäsenmaa, osa käyttää termiä ”uskomuslääketiede”. Aikakauskirja Duodecim järjes-


ti vuonna 1995 kilpailun löytääkseen suomalaispohjaisen vastineen epätyydyttävik-


si kokemilleen termeille vaihtoehtolääketiede tai –lääkintä. Kilpailun voitti termi ”us-


komuslääkintä”, jonka mukaan hoidot tukeutuvat uskomuksiin elimistön rakentees-


ta ja toiminnasta sekä sairauksien syistä. Termin määritelmä viittaa myös usko-


muslääkinnän toimintaympäristöön, jossa vallitsee usko ennustamiseen, yliluonnol-


lisiin voimiin, jälleensyntymiseen, tuntemattomiin energioihin ja ihmeisiin. (Saano & 


Myllykangas 2006, 4115–4119.)  


 


 


Terminologian yhtenäistämisestä 


 


"Ei ole olemassa terveydenhuoltoa ilman kommunikaatiota ja ilman kommunikaa-


tiota ei ole olemassa myöskään tiedettä." 


Lääkäri Antti Hernesniemi, Kaustisten kansanparannuskeskuksen perustaja (2003, 


137.)  
 


Terminologialla on keskeinen merkitys keskusteltaessa homeopatian asemasta ja 


tulevaisuudesta. On ensiarvoisen tärkeätä, että homeopatiasta puhutaan myös 


Suomessa kansainvälisesti hyväksytyin, perustelluin ja neutraalein käsittein, sillä 


vain siten luodaan pohja aidolle kommunikaatiolle.  


 


Esimerkkinä terminologian yhtenäistämisen tarpeesta Suomessa on terveyden-


huollon ammattikirja, jossa käytetään nimityksiä ”huuhaa-hoidot”, ”vaihtoehtoiset 


menetelmät”, ”lääketieteen ulkopuoliset menetelmät”, ”paramedikalisaatio”, ”usko-


mushoidot” ja ”uskomuksiin perustuva parantaminen”. (Ryynänen ym. 2006, 21, 


26, 102, 162). Näin monen termin käyttö samassa teoksessa aiheuttaa hämmen-


nystä lukijoissa, jotka etsivät objektiivista tietoa. Lukija ei välttämättä edes ymmär-


rä, että termit ovat eräänlaisia synonyymejä toisilleen.  Toisaalta lääketieteen toh-


tori Harri Vertio, Suomen syöpäyhdistyksen pääsihteeri, käyttää käsitettä vaihtoeh-


tolääkintä viitaten kokonaisuuteen, jossa ihmiset toimivat itse oman terveytensä 


hyväksi (Vertio 2007.) 
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Koska WHO:lla on täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskeva selkeä terminolo-


gia ja strategia ja lähes kaikki opinnäytetyössä käytetyt kansainväliset tutkimukset 


käyttävät termiä ”täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede / hoitomuodot” (CAM), on 


se tekijöiden mielestä perustelluin valinta toistaiseksi. Termi antaa niin ikään mah-


dollisuuden arvioida tapauskohtaisesti onko kyseessä lääketieteellisiä hoitoja täy-


dentävä vai niiden sijaan käytetty hoito.  
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4 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON TOISET ULOTTUVUUDET 


 


4.1 Hahnemann Klinikalla Saksassa 


 


Tätä opinnäytetyötä varten Hildén työskenteli syksyllä 2006 viikon ajan Hahne-


mann Klinikalla homeopaattilääkärin työparina ja työryhmän jäsenenä sekä osallis-


tui myös kesällä 2007 viikon ajan klinikan työryhmän kokouksiin sekä neljä päivää 


kestäneeseen homeopaattilääkäreiden jatkokoulutukseen. Koulutuspäivien aihee-


na oli syövän homeopaattinen (tuki)hoito. Luennoitsijoina oli homeopaattilääkäreitä 


Intiasta, Saksasta, Sveitsistä ja Itävallasta. Koulutukseen osallistui lähes 300 ho-


meopaattilääkäriä. 


 


Bad Imnaussa vuodesta 2004 toimineelle 24-paikkaiselle klinikalle hakeutuu pää-


asiassa kroonisia sairauksia (esimerkiksi syöpää, reumaa ja MS-tautia) sairastavia 


ihmisiä. He tulevat joko lääkärin lähetteellä tai omasta aloitteestaan. Klinikan ovat 


perustaneet lääketieteen tohtori, kirurgian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Uwe 


Friedrich ja hänen kollegansa, lääketieteen lisensiaatti Heinz Huber. Klinikalla 


työskentelee myös neljä muuta homeopaattilääkäriä, psykologi, fysioterapeutti, 


kolme sairaanhoitajaa ja joogaohjaaja, joiden muodostama työryhmä kokoontuu 


kaksi kertaa viikossa pohtimaan asiakkaiden hoitoon liittyviä kysymyksiä. Lääketie-


teen opiskelijat voivat suorittaa opintoihinsa kuuluvan pakollisen homeopatian har-


joittelujakson Hahnemann Klinikalla. 


 


Homeopaattilääkärit työskentelevät aina pareittain eli asiakas tapaa kerralla yleen-


sä kaksi lääkäriä. Seurantakonsultaatio on tarvittaessa useita kertoja päivässä, 


yleensä kuitenkin joka toinen päivä. Asiakkaita kehotetaan kertomaan oireissaan ja 


yleisvoinnissaan tapahtuneista muutoksista totuudenmukaisesti, liioittelematta hy-


vää tai huonoa vointiaan. Asiakkaan kanssa otetaan suoraan puheeksi mahdolli-


suus, että he tuntevat halua miellyttää lääkäriä väittämällä voivansa todellista pa-


remmin. Heille kerrotaan sen olevan homeopaattisen hoidon onnistumisen kannal-


ta haitallista ja voivan estää parhaan lääkeaineen löytymisen. 
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Henkilökunnan ja asiakkaiden välillä vallitsee tasa-arvo ja kunnioitus. Työntekijät 


voivat osallistua samoihin henkisen kasvun, kehityksen ja tiedostamisen ryhmiin 


kuin asiakkaat ja kaikki ruokailevat yhdessä. Asiakaspalautteen mukaan yli 90 % 


asikkaista on tyytyväisiä saamaansa hoitoon. (Friedrich, 2006.)  


 


Myös Sveitsissä on vuodesta 1997 toiminut vastaavanlainen hoitolaitos, Clinica 


Santa Croce, Orselina, Tessin. Koska tarve ja kysyntä lisääntyvät edelleen voi-


makkaasti, myös Leipzigiin on suunnitteilla homeopaattinen hoitolaitos. (Spinedi 


2007; Borman 2007.) 


 


 


4.2 Maailman köyhät maat ja terveydenhuolto 
 


Merkittävä osa maailman ihmisistä kärsii köyhyyden, hygienian puutteen ja luon-


nonkatastrofien aiheuttamista sairauksista ja nälästä. Tekijät haluavat tulevina ter-


veydenhoitajina pohtia työhönsä liittyviä kysymyksiä myös muun maailman kannal-


ta, sillä olisi hyvin kapea-alaista kantaa huolta vain lähipiirin terveysongelmista. 


Perspektiivi ja ymmärrys voivat laajentua merkittävästi tilanteessa, jossa ei ole saa-


tavilla itsestään selvinä pitämiämme terveyden- ja sairaanhoidon resursseja. 


 


Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen kritiikissä väitetään uskomuslääkinnän 


saaneen alkunsa länsimaista, joissa ihmiset elävät hyvin ja ovat koko lailla terveitä. 


Väitetään, että uskomuslääkintä ei menesty siellä, missä ostovoiman sijaan on 


köyhyyttä tai sairautta. (Saano 2003.) Toisaalta Honkon (1994, 14) mukaan ni-


menomaan länsimaisen terveydenhuollon kalleus estää sen leviämisen maapallon 


väestön enemmistön ulottuville. 
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Täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede ainoana vaihtoehtona 


 


Intiassa on 587 536 homeopatian harjoittajaa sekä 2860 homeopaattista sairaalaa, 


Pakistanissa puolestaan toimii 40 000 homeopaattilääkäriä ja useat sairaalat, klini-


kat ja neuvolat tarjoavat homeopaattista hoitoa (WHO 2002, 17–18). Kuubassa 


homeopatia on ollut virallinen osa terveydenhuoltoa vuodesta 1992. Vuonna 2007 


syyskuuhun mennessä 600 000 potilasta oli saanut homeopaattista hoitoa. Vuonna 


2001 homeopatialla hoidettujen määrä oli 332 904. (de la Osa, J. A. 2007.)  
 
Myös kalliit syöpähoidot ovat rikkaiden ja länsimaalaisten erioikeus. Intiassa syö-


pää hoidetaan usein korkeintaan leikkauksin ja kustannustehokkaalla homeopatial-


la (Pareek & Pareek 2007). Intiassa homeopatiaa on käytetty menestyksellä myös 


ennaltaehkäisemään denguekuume–epidemioita. Homeopaattista lääkettä saa-


neista vain 0.125 % sai lieviä oireita, kun WHO:n mukaan epidemiassa sairastuu 


tyypillisesti 40–50 % tai jopa 80–90 % altistuneista. (Central Council of Research in 


Homoeopathy 1996–1997.) 


 


WHO:n mukaan julkisen terveydenhuollon merkittävin ongelma ovat lasten ripuli-


sairaudet, joiden seurauksena kuolee vuosittain miljoonia lapsia. Nicaraguassa 


tehty ja Nepalissa toistettu satunnaistettu kaksoissokkokoe osoitti, että nesteytyk-


sen ohella homeopaattisilla lääkkeillä hoidettujen pikkulasten ripulin kesto väheni 


merkittävästi ja lasten yleisvointi koheni merkittävästi verrattuna vain nesteytystä ja 


plaseboa saaneeseen verrokkiryhmään. (Jacobs 1994, 719–725; Jacobs ym. 


2000, 131–139; Jacobs, Jonas, Jimenez-Perez & Crothers 2001.) 


 


Täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen avulla myös yksittäinen ihminen voi 


helpottaa merkittävästi vähempiosaisten kärsimystä. Hanne Marquardt, saksalai-


nen kokenut sairaanhoitaja ja vyöhyketerapiakouluttaja, perusti omalla kustannuk-


sellaan vyöhyketerapiakoulun Armenian Jerevaniin vuonna 1993. Hän on koulutta-


nut humanitäärisenä eleenä 800 lääkäriä vyöhyketerapeuteiksi, jotta nämä voisivat 


hoitaa ihmisiä katastrofialueilla ”paljain käsin”. Lääkärit hoitavat vyöhyketerapialla 


maha-suolikanavan sairauksia, nivelvaivoja, kehittyneimmillä  alueilla  lasten  aller- 
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giasairauksia ja vuoden 1988 katastrofin vuoksi edelleen tunne-elämän sairauksis-


ta kärsiviä ihmisiä. (Marquardt 2006, sähköpostitiedonanto.) 


 


 


4.3 Asiakkaiden tyytyväisyys homeopaattiseen hoitoon  


 


Vaikka vastustajat mielellään korostavat vaihtoehtolääkinnän kaupallistumista ja 


asiakkaan mahdollisia suuria taloudellisia menetyksiä, on toisaalta muistettava, 


että monet suomalaiset kokevat saavansa apua vaihtoehtolääkinnästä. Tyytyväi-


syyttä arvioitaessa on kuitenkin syytä pitää mielessä mahdollinen arkuus ilmoittaa 


huonoista ja kielteisistä kokemuksista. (Vaskilampi & Koskela 1993, 10.)  


 


Toisaalta homeopaatin työn ydin on tiedustella yksityiskohtaisesti asiakkaan oirei-


den tilaa – ovatko oireet kadonneet, hellittäneet, voimistuneet vai pysyneet ennal-


laan, onko ilmaantunut uusia oireita. Vain oikea tieto johtaa oikeaan lääkeaineva-


lintaan. (Hahnemann 2005, 176–180.) Hildénin (2007) kokemuksen mukaan monet 


asiakkaat liioittelevat vaivojaan, koska kokevat siten tulevansa kuulluksi suomalai-


sessa terveydenhuollossa. 


 


 


Asiakastyytyväisyys tutkimusten valossa 


 


Belgialaisen seurantatutkimuksen 782 potilasta olivat käyttäneet homeopatiaa kes-


kimäärin 9 vuotta 2 kuukautta. Tutkimukseen osallistui myös 80 Belgian homeo-


paattiyhdistykseen (Unio Homoeopathica Belgica) kuuluvaa yleislääkäriä. Potilailla 


esiintyi kaikkien suurten elinten sairauksia, jotka 78 %:lla häiritsivät päivittäistä 


elämää. Potilaista 52 % saattoi jättää homeopaattisen hoidon seurauksena pois 


yhden tai useamman käyttämänsä reseptilääkkeen (tavallisimmin keskushermos-


toon vaikuttavan, hengitysteiden sairauksiin käytetyn lääkkeen tai antibiootin). Poti-


laista 95 % oli tyytyväisiä hoidon tuloksiin: 89 % sanoi homeopaattisen hoidon pa-


rantaneen heidän fyysistä tilaansa, 8.5 % ei ollut huomannut eroa ja 2.4 % sanoi 
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tilansa huonontuneen. Lääkärien näkemykset olivat samansuuntaiset. (van Was-


senhoven & Ives 2004, 3–11.) 


 


Saksalaiseen tutkimukseen osallistui 3981 potilasta, joista 97 % kärsi erilaisista 


kroonisista sairauksista ja 95 % oli saanut vaivoihinsa koululääketieteellistä hoitoa. 


Kahden vuoden homeopaattisen hoidon jälkeen potilaat arvioivat vaivojensa voi-


makkuuden vähentyneen tilastollisesti merkittävästi (p < 0,001) ja lääketieteellisesti 


olennaisesti. Käytettyjen lääkkeiden määrää oli voitu vähentää huomattavasti ja 


myös elämänlaadun koettiin parantuneen. Homeopaattilääkärien arvio diagnoosit 


huomioiden oli samansuuntainen. (Witt, Lüdtke, Willich 2006, 172–180.) 


 


Bristol Homeopathic Hospitalin 6500:sta potilaasta 70% ilmoitti uusintakäynnillä 


terveydentilansa parantuneen hoidon seurauksena. Heidän diagnooseinaan oli 


ekseema, astma, migreeni, ärtyneen suolen oireyhtymä, vaihdevuosivaivat, artriitti, 


depressio ja krooninen väsymys. Monet potilaista tulivat homeopaattiseen hoitoon 


lääkärin lähetteellä, koska eivät olleet saaneet apua koululääketieteestä. (Spence, 


Thompson & Barron 2005, 793–798.) Tunbridge Wellsin homeopaattisen sairaalan 


vastaavassa tutkimuksessa 1372:sta potilaasta 74 % kertoi saaneensa apua ho-


meopatiasta (Clover 2000, 68–72). Liverpoolin paikallisella homeopaattisen lääke-


tieteen osastolla 1100:sta potilaasta 76 % ilmoitti voivansa paremmin homeopaatti-


sen hoidon seurauksena. (Richardson 2001, 158–162.) 


 


Biohammaslääkäri Sirkka Haila tutki Turun hammaslääketieteenlaitoksella homeo-


patian vaikutusta suun kuivumisoireisiin. Tutkimukseen osallistui 28 suun kuivuu-


desta kärsivää, jotka jaettiin koe- ja lumeryhmään. Kuuden viikon kuluttua lumehoi-


toa saaneet olivat lähtötilanteessa, mutta koeryhmän tila oli parantunut merkittä-


västi. Kun lumeryhmä sai lopuksi homeopaattisia lääkkeitä, se saavutti koeryhmän 


tason. Koska homeopaattinen lääkeaine valitaan aina ihmisen oireiden kokonai-


suuden perusteella, moni sai samalla helpotusta myös allergiaan, vatsavaivoihin ja 


silmien kuivuuteen. (Haila, Koskinen & Tenovuo 2005, 175–181.) 
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4.4 Kokonaisvaltainen näkemys terveydestä ja sairaudesta 
 


Täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin liittyy kiinteästi myös terveyden edistämi-


nen, henkinen kasvu ja aktiivisuuden lisääminen. Toimintakenttä on siis virallista 


terveydenhuoltoa laajempi. (Vaskilampi 1992, 57–62.) Koska homeopaattia kiin-


nostavat myös asiat, jotka eivät liity suoranaisesti asiakkaan vaivaan, asiakas ko-


kee, että häntä hoidetaan kokonaisvaltaisesti psyykkisine, fyysisine ja sosiaalisine 


tarpeineen. Kokemus rakentuu vastaanoton kiireettömästä tunnelmasta, homeo-


paatin tavasta haastatella asiakasta sekä antaa ravitsemuksellisia ja elämäntapaan 


liittyviä neuvoja. Haastattelu koetaan vuorovaikutuksellisena dialogina, jossa on 


tilaa asiakkaan elämänhistorialle ja tavalle jäsentää vaivansa merkityksiä omassa 


elämässään. (Mukka 2002, 16–19.) 


 


Käsite holismi (kokonaisvaltaisuus) syntyi 70-luvulla kritisoimaan tieteellistä reduk-


tionismia. Myöhemmin se yhdistettiin usein täydentäviin hoitomuotoihin. (Puustinen  


2000, 34–36.) Kokonaisvaltainen lähestyminen voidaan määritellä enemmän ihmis- 


kuin sairauskeskeiseksi. Vaihtoehtoisissa hoidoissa kiinnitetään oireiden lisäksi 


huomiota ennen kaikkea potilaan yksilöllisiin piirteisiin, elintapoihin ja mielentilaan. 


(van Straten 1990, 8–9.) 


 
Hildénin (2007) kokemuksen mukaan homeopaatit ja heidän asiakkaansa ajattele-


vat usein, että homeopatia on kokonaisvaltaista, lääketiede puolestaan ei. Toisaal-


ta monet suomalaiset käyttävät ”homeopaattisia” yhdistelmävalmisteita, jotka vali-


taan kliinisen indikaation perusteella, eli esimerkiksi kaikki päänsärystä kärsivät 


saavat samaa valmistetta. Yhtä lailla voisi väittää hoitavansa päänsärkyä koko-


naisvaltaisesti apteekin kipulääkkeellä. Kipulääke tai yhdistelmävalmiste voi tuoda 


avun päänsärkyyn, mutta kumpaakaan hoitoa ei voi pitää  kokonaisvaltaisena. 


 


Toisaalta osa homeopaateista suosii rakenne-ajattelua, jonka mukaan jokaisella 


ihmisellä on tietty rakenne (konstituutio), jonka heikkouksia hoidetaan. Joskus sen 


väitetään olevan pysyvä tila. Konstituutio-ajattelu on eräällä tapaa yksilön luokitte-


lua, eikä se perustu Hahnemannin opetuksiin, sillä hän painottaa ihmisen yksilöllis-


ten oireiden kokonaisuuden selvittämistä ja sen mukaista ainevalintaa (Hahne-
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mann 2005, 102–107). Lääketieteen tohtori, lääkäreiden homeopatiakouluttaja 


Klaus Holzapfelin mukaan myös J. T. Kent, kuuluisa amerikkalainen lääkärihome-


opaatti ja homeopatian kehittäjä, painotti etteivät temperamentti ja luokitellut ra-


kennetyypit voi antaa minkäänlaista perustaa lääkkeen määräämiselle. Esimerkiksi 


myötätuntoisuutta ja ärtyneisyyttä voidaan pitää oireina vasta jos ne muuttuvat sai-


raalloisen voimakkaiksi. (Holzapfel, 2003, 129.)  


 


Puustisen (1994, 31–42) mukaan kokonaisvaltaisuutta onkin lähes mahdoton saa-


vuttaa. Jopa vuosia kestävä psykoanalyyttinen hoitosuhde avaa vain häivähdyksen 


potilaan kokemusmaailmasta. Niin lääkärit kuin maallikkoparantajatkin ovat rajoit-


tuneita ja kapea-alaisia, kielensä, kulttuurinsa ihmis- ja sairauskäsityksensä vanke-


ja. Jos kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan laajan tietämisen sijaan laajaa kuule-


mista, toisin sanoen potilaan ”psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen elämäntilanteen 


huomioon ottamista”, eivät vaihtoehtoiset hoidot ole vaihtoehtoisia, sillä laaja kuu-


leminen voi kuulua myös lääketieteen hoitotapahtumaan. 


 


 


4.5 Vastuu omasta terveydestä – homeopatia terveyden edistämisen näkökulmas-
ta 
 


Jo Terveyttä kaikille vuoteen 2000 (1987), Suomen terveyspolitiikan pitkän aikavä-


lin tavoite- ja toimintaohjelman (Terveys 2015 edeltäjän), perusteella voidaan tode-


ta, että painopiste terveydenhuollossa on siirtynyt korjaavasta hoidosta ennaltaeh-


käisevään, terveyttä edistävään työhön. Häggman-Laitilan (1992, 4) mukaan terve-


yttä edistävän työn laajentuminen ja sen luonteen muuttuminen lisää väestön 


oman osallistumisaktiivisuuden merkitystä, mutta osallistumisaktiivisuus on myös 


nykyisen terveydenhuolto-organisaation kehittämisen edellytys. Laitoskeskeisen 


hoidon vähentäminen siirtää hoitovastuuta ihmisille itselleen ja lisää erityisesti 


omatoimisen terveydenhoidon merkitystä. Opinnäytetyön luvussa 3.2 on esitelty 


miten täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttävät asiakkaat ovat kokeneet hoito-


jen vaikutukset. Jokainen kohta on terveyden edistämisen näkökulmasta tarkastel-


tuna keskeinen. 
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Kulmalan (1998, 44) tutkimuksen mukaan vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjät koke-


vat tärkeäksi tunteen siitä, että ovat itse aktiivisesti etsineet apua terveysongel-


maan, johon ei ole löytynyt apua virallisen lääketieteen hoidoista. Esimerkiksi ho-


meopaatille hakeutuminen koettiin helpottavana mahdollisuutena vaikuttaa omaan 


tilanteeseen. Häggman-Laitilan (1992, 123) tutkimukseen osallistuneiden suhtau-


tuminen mekanistisesti tuotettuihin, yleisiin hyvän elämän ohjeisiin nosti esiin kol-


me keskeistä teemaa: syyllisyydentunteet, auktoriteettiuskon ja ohjeiden ulkokoh-


taisuuden. Elintavat ovat yhteydessä perusarvoihin, joihin puuttuminen normatiivi-


sesti merkitsee ihmisen koko elämän ”haltuunottoa” terveydenhuollon keinoin. 


Tuolloin ihmisenä olemisen perusoikeudet eivät toteudu. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT  
 


 


Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata homeopatiaa käyttävien terveydenhuollon 


ammattilaisten kokemuksia homeopatiasta. Tutkimustehtäviä ovat: 


 


1. Millaisia kokemuksia terveydenhuollon ammattilaisilla on homeopatian käy-


töstä. 


2. Millaisia kokemuksia terveydenhuollon ammattilaisilla on suomalaisen ter-


veydenhuollon asenteista homeopatiaa kohtaan. 


3. Millaisia kokemuksia terveydenhuollon ammattilaisilla on asiakkaiden asen-


teista homeopatiaa kohtaan.  


4. Miten terveydenhuollon ammattilaiset kokevat homeopatian saaman julki-


suuden Suomessa. 


5. Miksi terveydenhuollon ammattilaiset ovat turvautuneet homeopaattiseen 


hoitoon.  


 


Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoa homeopatian käytöstä, koetuista vaiku-


tuksista ja valintaperusteista. Opinnäytetyö vastaa WHO:n haasteeseen lisätä alan 


tutkimusta, edistää puutteellista kommunikaatiota ja lisätä avoimuutta sekä perin-


teisten, täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen ammattilaisten ja allopaattisten 


lääkäreiden, että asiakkaiden ja allopaattisten lääkäreiden välillä. Opinnäytetyö 


soveltuu terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen ja käytännön hoitotyön ke-


hittämiseen. Myös terveydenhuollon asiakkaiden ja homeopatian virallisesta ase-


masta päättävien tahojen voidaan olettaa hyötyvän lisätiedosta. 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄN VALINTA JA AINEISTON KERUU  


 


6.1 Laadullinen tutkimus lähestymistapana  


 
Laadullisen tutkimuksen tunnusmerkkejä ovat tutkittavien harkinnanvarainen valin-


ta, tulosten esitystapa ja aineiston sisällönanalyysi. Tutkimusjoukoksi riittää pie-


nehkö otos, jopa vain muutamia tutkittavia, joiden antamaa tietoa pyritään ana-


lysoimaan mahdollisimman tarkasti. Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan tarkas-


tella elämänlaatua, elämäntapaa tai toimintatapaa ja saada ajatuksia esimerkiksi 


palvelujen sisällön suunnittelemiseksi (Koivula, Suihko & Tyrväinen 2003, 37). 


 
Laadullinen tutkimus ei pyri yleistettävyyteen eikä mittaamiseen vaan sen tehtä-


vänä on ymmärtää ja tulkita aineistoa. Opinnäytetyö on empiirinen eli kokemuk-


seen perustuva, sillä tarkoituksena on selvittää kohderyhmän omakohtaisia koke-


muksia homeopatian valinnasta. Työn lähtökohtia ovat kulttuurinmukaisuuden kiis-


tämätön tarve hoitotyössä ja homeopatia omana hoitokulttuurinaan.  


 
Työ pyrkii kuvaamaan ja tulkitsemaan terveydenhuollon ammattilaisten kokemuk-


sia homeopatiasta sellaisina kuin ne ilmenevät heidän todellisuudestaan käsin. 


Ihmisen kokemukset käsitetään tässä hyvin laajasti kokemuksellisena suhteena 


omaan todellisuuteen, siihen maailmaan, jossa hän elää (Laine 2001, 26–27).  


 


Aineistolähtöisen sisällönanalyysin kannalta on ratkaisevaa miten tutkijat kykene-


vät pitämään esiymmärryksensä asiasta omana tietonaan, jottei se, ainakaan lii-


kaa, häiritse tutkittavan kokemuksen esiintuloa. Kysely on tämän vuoksi hyvä tapa 


saada tietoa ja se onnistuu parhaiten neutraaleilla kysymyksillä. (Koivula ym. 2003, 


35.) Kyselyn avulla on myös helpompi pitää mahdollisimman hyvin etäisyyttä tutkit-


taviin verrattuna usein käytettyyn tiedonhankintatapaan, haastatteluun.  


 


Toisaalta tutkimus ei ole milloinkaan ”osatonta”, sillä aiemmat kokemukset vaikut-


tavat aina havaintoihimme ja tulkintoihimme. Oman subjektiivisuuden tunnistami-
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nen takaa sellaisen objektiivisuuden tason, joka on ylipäätään mahdollista saavut-


taa tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta 1998, 17.) Koska molemmilla tekijöillä on 


runsaasti omakohtaisia kokemuksia homeopatian käytöstä, ei lähtökohta voi olla 


tabula rasa. Toisaalta terveydenhoitajakoulutuksessa opetetaan ja painotetaan 


asiallisen tutkimustiedon käyttämistä ja objektiivista pohdintaa. Esiymmärrys voi 


myös edistää pohdintaa ja olla työn vahvuus. 


 
 


6.2 Aineiston hankinta / keruu ja kyselyn toteutus 


 


Laadullisessa tutkimuksessa on suotavaa, että kyselyyn vastaavat tietäisivät tutkit-


tavasta asiasta mahdollisimman paljon tai että heillä olisi asiasta kokemusta (Tuo-


mi & Sarajärvi 2003, 88). Hankimme aineiston lähettämällä saatekirjeen (LIITE 1), 


kyselylomakkeen (LIITE 2) ja Tehy-lehdessä syksyllä 2006 julkaistun kolumnin 


(LIITE 3) kolmelle terveydenhoitoalan koulutuksen saaneelle ja ammatissa pitkään 


toimineelle ihmiselle, joilla on omakohtaista kokemusta homeopatian käytöstä.  
 


Koska kohderyhmä on suhteellisen pieni ja opinnäytetyö laadullinen, emme pyrki-


neet hakemaan yleistyksiä vaan lähinnä tuomaan esiin merkityksellistä tietoa koh-


deryhmän kokemuksista ja hoitovalintaan johtaneista perusteista. Uskomme 


työmme muodostuvan tärkeäksi sen tarjoaman kansainvälisen näkökulman, vas-


taajien pitkäaikaisen terveyden- ja sairaanhoidollisen kokemuksen ja homeopatia-


tietämyksen ansiosta.  


 


Valitsimme kyselyyn osallistuneet kolme henkilöä ennalta tuntemiemme ja tervey-


denhuollon ja homeopatian ammattilaisilta kyselemällä tietoon saamiemme 20 ha-


lukkaan joukosta. Valituksi tuleminen edellytti kykyä tarkastella homeopatian käy-


tön problematiikkaa Suomessa kahdesta kulttuurista käsin: terveydenhuollon am-


mattilaisena ja homeopaatin asiakkaana. Työvuosien ja kokemuksen määrä oli 


ratkaiseva valintaperuste. Kyselyyn osallistuneet ovat perehtyneet myös homeopa-


tiaan vuosien ajan ja hoitavat tai hoidattavat itseään ja / tai lapsiaan sekä läheisi-


ään tarvittaessa homeopatialla. Yksi on hankkinut homeopaatin ammatillisen kou-


lutuksen ulkomailla, toinen on tutustunut homeopatiaan työskennellessään sai-
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raanhoitajana ulkomailla, joten he tuovat aiheeseen myös kansainvälisen näkö-


kulman. 


 


Lähetimme saatekirjeet (LIITE 1), kyselylomakkeet (LIITE 2)  ja postimerkeillä va-


rustetut palautuskuoret kyselyyn osallistuville maaliskuussa 2007 ja annoimme  


vastaamiseen aikaa kaksi viikkoa. Viimeisen vastauksen saimme toukokuun alus-


sa. Kyselylomake sisälsi kymmenen pääsääntöisesti avointa kysymystä, joista 


muutama sisälsi lyhyitä strukturoituja lisäkysymyksiä. Pyrimme muotoilemaan ky-


symykset mahdollisimman yksiselitteisiksi välttääksemme väärinkäsityksiä. Li-


säsimme myös joihinkin avoimiin kysymyksiin sulkeissa sanoja, joihin toivoimme 


vastaajien ottavan kantaa, mikäli heillä olisi asiasta mielipide.  


 
 


6.3 Sisällönanalyysi 


 


Sisällönanalyysi tarkoittaa pyrkimystä kuvata aineiston sisältöä sanallisesti. Tässä 


opinnäytetyössä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jonka avulla aineis-


tosta pyritään tekemään mielekäs teoreettinen tulkinta. Analyysiyksiköitä ei ole so-


vittu etukäteen ja aiemmilla havainnoilla tai tiedoilla ei ole vaikutusta analyysin to-


teutumiseen tai lopputulokseen, koska pyrkimyksenä on analyysin aineistolähtöi-


syys (Tuomi & Sarajärvi 2003, 97).  


 


Aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään 


kohti käsitteellisempää näkemystä tutkimuskohteesta, jolloin teoriaa ja johtopää-


töksiä verrataan jatkuvasti alkuperäiseen aineistoon (Tuomi & Sarajärvi 2002, 115). 


Analyysin aluksi kävimme tutkimusmateriaalin läpi suurpiirteisesti saadaksemme 


yleiskuvan vastauksista. Perehtyessämme aineistoon valitsimme tutkimustehtä-


viemme kannalta kiinnostavia lauseita. Poimimme lauseista samankaltaisuudet ja 


poikkeavuudet, pelkistimme ne ja yhdistimme omiin alaluokkiinsa. Kuvion (KUVIO 


1) avulla tiivistimme asiakokonaisuuksia yläluokkiin, yhdistäviin luokkiin ja edelleen 


kaiken yhdistävään pääluokkaan. Tämän luokittelun jälkeen tarkastelimme lähem-


min jokaista erillistä yläluokkaa tukeutuen tarkemmin tutkimusaineistoon ja tutki-


muksen teoreettisiin lähtökohtiin.  
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7 KYSELYJEN TULOKSET 


 


 


Saimme useimpiin kysymyksiin hyvin perusteltuja ja kantaa ottavia vastauksia, 


jotka luimme ja luokittelimme useaan kertaan. Lopulta jäljelle jäi mielestämme 


mahdollisimman tarkasti kyselyyn osallistuneiden kokemuksia vastaava tulkinta. 


Osaan kysymyksistä saimme vastauksia myös toisten kysymysten välityksellä. 


Jotta lukija saisi mahdollisimman muuttumattoman kuvan saaduista vastauksista, 


esitämme monet vastauksista autenttisessa muodossa. 


 


 


7.1 Terveydenhuollon ammattilaisten perusteltu hoitovalinta 


 


Vastaajista kaksi on saanut ensikosketuksen homeopatiaan osallistumalla luontais- 


tai itsehoitokursseille. Heistä toinen on lisäksi kouluttautunut homeopaatiksi ulko-


mailla. Yksi on tutustunut homeopatiaan työskennellessään sairaanhoitajana ulko-


mailla.  


 


Vaiva, joka ei parane virallisen lääketieteen keinoin riittävän pian, riittävän turvalli-


sesti tai lainkaan, saa usein kääntymään homeopaatin puoleen. (Vaihtoehtolääkin-


tä Suomessa 1982–1992, 1993, 35; Hillman 1999, 40; Reilly 2001, 23–31; Mukka 


2002, 14; Steinsbekk & Fønnebø 2003, 3–10; Steinsbekk, Bentzen & Brien 2006, 


88–93). Myös työvuosien tuoma kokemus ja kansainvälinen työkenttä ovat autta-


neet terveydenhuollon ammattilaisia tarkastelemaan kriittisesti terveydenhuollon 


auttamiskykyä ja konservatiivisia asenteita ja antaneet sysäyksen etsiä uusia rat-


kaisuja ja keinoja hoitaa sairautta. Pienten lasten sairauksia ja vaivoja hoidettaessa 


suurin osa on hakenut homeopatiasta tehokkuutta ja turvallisuutta ilman kemiallis-


ten lääkkeiden sivuvaikutuksia (Borchgrevink 1993, 51; Steinsbekk, Bentzen & Bri-


en 2006, 88–93).  


 
Tarve saada tehokasta ja turvallista hoitoa alle kouluikäiselle lapselle. Olen  
tutustunut homeopatiaan, käynyt homeopaattisissa hoitopaikoissa ja pereh-
tynyt homeopaattisiin case studyihin [potilastapauksiin]. Tiesin hoitojen ole-
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van sivuvaikutuksettomia pitkällä aikavälillä. Olen vakuuttunut, että on ole-
massa muitakin kuin koululääketieteen ja sairaanhoidon auttavia menetelmiä. 


 
Olen aina ollut sitä mieltä, että länsimaisia lääkkeitä käytetään liikaa. Työ-
vuosieni alussa ajattelin melko konservatiivisesti, kuten terveydenhuollon 
työntekijät yleensä ajattelevat. Huomasin kuitenkin terveydenhuollon huonon 
kyvyn auttaa ihmisiä, esim. 13. antibioottikuuri ei auttanut puolivuotiaan lap-
sen korvatulehdukseen. Ajattelin, että tähän täytyy olla jokin ratkaisu ja muu 
keino hoitaa. Halusin saada tietoa täydentävistä hoitomuodoista. 


 
Oma 5-vuotias lapsi, jolle puhkesivat allergiset oireet koivun kukinnan aikaan 
hyvin voimakkaana hengenahdistuksena ja silmien turpoamisena. Lapsi vie-
tiin lääkäriin ja edelleen Keskussairaalaan ja hän sai inhaloitavaa kortisonia 
ja antihistamiinilääkityksen kotiin. Lääkityksestä huolimatta oireet jatkuivat ja 
lapsi oli tosi vetämätön ja väsynyt. Samana syksynä 1990 vein lapsen ho-
meopaatille lapsen immuniteetin korjaamiseksi. Sen jälkeen oireet ovat ke-
väisin olleet melko lieviä ja niistä on selvitty homeopaattisella lääkityksellä. 


 


Homeopaattisen hoidon etuina pidetään myös selkeitä, nopeita paranemisia ja 


luonnollista tapaa parantua (Giordano, Boatwright, Stapleton & Huff 2002, 897–


906), joka tukee potilaan omaa paranemiskykyä ja immuniteettiä ilman kemiallisten 


lääkkeiden sivuvaikutuksia. Homeopaattisessa hoidossa huomioidaan potilaan yk-


silöllinen tilanne. Homeopatian valintaan täydentäväksi hoitomuodoksi vaikuttaa 


lisäksi käyttäjän maailmankatsomus (Hillman 1999, 65). 
 


Asiakkaan maailmankatsomus määrittelee pitkälti hänen hoitovalintansa. Kun 
terveys ja sairaus mielletään psyko-fyysis- sosiaalisena / kosmisena koko-
naisuutena, niin koululääketieteen menetelmät eivät riitä. 


 
 


7.2 Vaivat, joihin homeopatia on tuonut avun 


 


Vastaajat ovat kokeneet saavansa apua erilaisiin kroonisiin ja akuutteihin vaivoihin. 


Allergioihin, ihottumiin ja tulehduskierteisiin haettu ja saatu apu mainitaan useam-


man kerran. Homeopatian rinnalla on käytetty myös koululääketiedettä varmista-


maan esimerkiksi, että korvatulehdus on parantunut. Yksi vastaajista on käynyt 


homeopaatilla, joka on koulutukseltaan lääkäri. 


 


Allergiat (siitepölyallergia) ja astma 


  
 Lapseni siitepölyallergia ja astma pysyivät kurissa. 
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Homeopaattinen lääkitys on lievittänyt lapseni siitepölyallergiaoireet siedettä-
viksi. 


 
 Itse olen hoitanut akuuttiluonteisesti esim. ampiaisenpistoksia. 
 
 Olen hoitanut lasteni allergioita. 
 


Aivovamman jälkihoito 


 


Ihottumat 
 


Nuorella (poika 15 v.) oli kuivaa, karstaista, verta vuotavaa ihottumaa koko 
keholla hoitoon tullessa. Ihottumaa oli hoidettu 5 v. kortisonivoiteilla ja nyt iho 
oli ihottuman lisäksi hauras ja ohut (kuin riisipaperia). Äiti oli huolissaan pojan 
tulevaisuudesta (seurustelu, työelämä) tämän näköisenä ja sama huoli oli po-
jallakin. Nyt olen hoitanut poikaa 1,5 v. homeopaattisesti ja tällä hetkellä ihot-
tumaa on enää hieman polven alapuolella. Kortisonivoiteita ei ole tarvittu 
vuoteen ja poika on tosi tyytyväinen tilanteeseen, koska ihottumaa ei ole 
enää näkyvällä alueella. 


 
 Olen hoitanut asiakkaitteni ihottumia. 
 
 


Kiputilat: migreeni, selittämätön selkäkipu, nivelkivut 


  
Migreenikohtaukset olivat rajuja alkaen auraoirein ja päättyivät lopulta rajuun 
oksentamiseen. Homeopaattisen lääkkeen ottamisen jälkeen oireet katoavat 
5 minuutissa ja kohtausta ei tule. Ennen mikään ei pysäyttänyt kohtausta jos 
auraoire alkoi. 


 


 


Hormonaaliset vaivat: kuukautisvaivat ja -kivut, runsaat kuukautiset 
 


Käytän myös itse homeopaattisia hoitoja (gynekologin määräyksestä) runsai-
siin kuukautisiin ja viime aikoina myös nivelkipuihin. 


 


 


Mielenterveyden tukeminen: pelottavien tapahtumien aiheuttama järkytys, paniikki-


häiriö, masennus, stressi  


 


Ruoansulatusongelmat 
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Vastustuskyvyn kohottaminen: tulehdukselliset sairaudet ja tulehduskierteet esi-


merkiksi korvatulehdus, flunssa, pitkittynyt yskä, ihotulehdus, virtsatietulehdus, syl-


kirauhasvaivat 
 


10 kk ikäisellä tytöllä oli korvatulehduskierre ja 5. antibioottikuuri takana. 
Lapsi ei enää syönyt kunnolla, heräili jatkuvasti yöllä ja kasvukäyrä oli laske-
nut. Kun lasta käytettiin lääkärillä korvien jälkitarkastuksessa, eivät korvat ol-
leet vieläkään terveet. Äiti ei halunnut enää uutta antibioottikuuria vaan toi 
lapsen vastaanotolleni. Aloitimme homeopaattisen lääkityksen ja pyysin vie-
mään lasta uusintakäynnille lääkäriin 3 viikon kuluttua. Tällöin lääkäri totesi 
korvien olevan täysin terveet. Tästä on nyt kulunut ½ vuotta ja vaikka uusia 
nuhakuumeita on ollut 3 kertaa niin korvatulehdusta ei ole tullut. 
 
Poikani hyötyi selvästi homeopaattisista lääkkeistä. Hän ei niiden ottamisen 
jälkeen ole käyttänyt yhtään antibioottikuuria (8 vuoteen). Hän käyttää tarvit-
taessa astmalääkettä ja kävi läpi 3 vuoden siedätyshoidot, joista oli apua. 
Poikani homeopaatti-lääkäri oli opiskellut Saksassa ja yhdisti onnistuneesti 
koululääketieteen ja homeopatian. 


 


  


7.3 Terveydenhuollon ammattilaiset suosittelevat homeopatiaa 


 


Kaikki vastaajat ovat suositelleet homeopatiaa muille, useimmiten vähintään tutta-


vapiirissä. Edellytyksenä pidettiin hyvin koulutettua ja ammattitaitoista homeopaat-


tia. Vanhuksille homeopatiaa suositeltiin siksi, että ikääntyneen elimistö sietää 


huonosti voimakkaita kemiallisia lääkkeitä. Lasten vaivojen hoitamista homeopati-


alla perusteltiin sillä, että kemialliset lääkkeet häiritsevät lasten kasvua ja omaa 


luontaista paranemiskykyä ja tekevät vaivoista usein kroonisia (esimerkiksi korva-


tulehduskierteet ja allergiat). Homeopatiaa ei suositeltu, jos vaikutti siltä, ettei ihmi-


nen ollut kiinnostunut asiasta. Ihmisen oman valinnan tärkeyttä korostettiin. 
 


Homeopatiaa voi suositella kaikille. Se auttaa äkillisissä asioissa, mutta siitä 
on mahdollisuus saada apu myös niin moneen pitkäaikaiseen vaivaan. Ihmis-
tä pitää osata tulkata, jotkut eivät halua kuulla homeopatiasta mitään. 


 
Tuttavapiirissä olen suositellut allergioiden ja tulehduskierteen hoitoon. Olen 
aina kehottanut selvittämään homeopaatin koulutustaustan ja pätevyyden ja 
korostanut oman valinnan tärkeyttä. 


 
…mutta jos koulutus puuttuu, hoitotulokset voivat jäädä puuttumaan tai hoi-
doista voi olla haittaa. 
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7.4 Homeopatian ottaminen puheeksi vastaanotolla 


 


Jokaisella vastaajalla oli kokemusta asiakkaista, jotka olivat ottaneet puheeksi ho-


meopatian käytön. Osaa heistä kuvailtiin innostuneiksi ja valveutuneiksi. Toisaalta 


pohdittiin kuinka moni vaikeni asiasta. Varsinkin työterveyshuollossa esitettiin pal-


jon kysymyksiä täydentävistä hoitomuodoista. Työterveyshoitaja Satu Rikalainen 


(2007) vahvistaa, että osa asiakkaista kertoo käyttävänsä homeopatiaa. Hildénin 


(2007) kokemuksen mukaan työterveyshuollon asiakkaat ovat erityisen kiinnostu-


neita homeopatiasta siksi, että heidän joukossaan on paljon yrittäjiä, jotka toivovat 


tehokasta ja edullista hoitoa, jonka avulla työntekijät pysyisivät pitkällä aikavälillä 


terveinä ja työkykyisinä. Homeopaatin yrittäjä-asiakkaista osa maksaa itse myös 


työntekijöidensä käynnit, koska on havainnut homeopaattisen hoidon katkaisevan 


esimerkiksi sairauskierteitä tehokkaasti ja tuovan säästöä. 


 


 
Jotkut asiakkaani erityisesti työterveyshuollossa kertoivat käytöstään ja mo-
net kysyivät paljon täydentävistä hoitomuodoista. Vaikea tietää kuinka moni 
jätti kertomatta. 
 
Äitiysneuvolassa kysyin lääkkeiden käytön yhteydessä. Pyrin korostamaan 
ohjeiden mukaista hoitoa. Olin mielestäni ymmärtäväinen, korostin asiakkai-
den omaa vastuuta hoidoistaan ja sitä, että hoitavan lääkärin ja homeopaatin 
tulisi tehdä yhteistyötä ja ainakin tietää asiakkaan hoidon kokonaisuus. Siinä 
oli 15 vuotta sitten paljon puutteita.  
 
Eräs nainen kertoi aikaisemmin käyneensä homeopaatin luona ja saaneensa 
avun. Nyt hän ajatteli menevänsä myös, koska elämässä on kaikenlaisia 
murheita ja vaivoja.  
 
Jotkut asiakkaistani ovat hyvin innostuneita ja valveutuneita.   


 
 


7.5 Homeopatian kustannustehokkuus  


 


Kaikkien vastaajien mielestä homeopatia on tehokas hoitomuoto kustannuksiinsa 


nähden. Yhteiskunnan katsotaan hyötyvän homeopatiasta, sillä asiakas itse vastaa 


kustannuksista. Homeopaattiset valmisteet ovat suhteellisen edullisia, joskin Suo-


messa ne ovat kalliimpia kuin Keski-Euroopassa.  
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Oman lapsen kohdalla tulehduskierre katkesi kahden homeopaatilla käynnin 
jälkeen, käynti v. 86 muistaakseni maksoi homeopaattisen  lääkkeen kanssa 
250 mk / kerta = 500 mk ja siihen mennessä lasta oli käytetty lastenlääkärillä 
10 kertaa á 350 mk + lääkkeet päälle, eikä edes paranemista tapahtunut.  


 
 Uskon, että koulutettu homeopaatti hoitaa ´halvalla´ ja tehokkaasti. 
 


Hoidon halpuus on ensisijaisesti yhteiskunnan etu. Asiakas vastaa itse kus-
tannuksista! 


  
 


Tutkimustiedon perusteella homeopaattinen hoito on usein koululääketiedettä hal-


vempi vaihtoehto. Homeopatialla hoidetuilla potilailla esiintyy merkittävästi vähem-


män tai ei lainkaan komplikaatioita ja he tarvitsevat myös merkittävästi vähemmän 


sairaslomaa. (Swayne 1992, 148–150; Christie & Ward 1996,  Frei & Thurneysen 


2001, 180–182; Jain 2003, 71–76; Trichard, Chaufferin & Nicoloyannis 2005, 3–9.) 


Belgialaisen tutkimuksen mukaan homeopaattisen hoidon vuosikustannukset poti-


lasta kohden (287 €) olivat merkittävästi alhaisemmat kuin koululääketieteellisen 


hoidon vuosikustannukset (370 €). Silti keskimääräinen vastaanottoaika homeo-


paattilääkärillä oli pidempi (37 min.) kuin tavallisella lääkärillä (15 min.). (van Was-


senhoven & Ives 2004, 3–11.) 


 


 


7.6 Homeopatian turvallisuus 


 


Yksi vastaajista koki, että homeopatian käyttöön ei liity riskejä. Kaksi muuta liitti 


riskit tai mahdolliset haitat ammattitaidottomuuteen. Suurimpana riskinä pidettiin 


sitä, että ei todeta ajoissa oikeata sairautta tai häiriötä ja aloiteta tarvittavaa lääki-


tystä.  
 


 Homeopatian käyttöön ei mielestäni liity riskejä.  
 


Riskit liittyvät ainoastaan ammattitaidottoman homeopaatin antamiin hoitoi-
hin.  


 
 Suurin riski on se, että ei löydetä oikeata sairautta/ häiriötä ja lääkitystä. 
 


…mutta jos koulutus puuttuu, hoitotulokset voivat jäädä puuttumaan tai hoi-
doista voi olla haittaa. 
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Hildénin (2007) kokemuksen mukaan asiakkaat kertovat silloin tällöin huonoista 


kokemuksista epäpätevän homeopaatin vastaanotolla. Asiakkaat kertovat hankki-


neensa lisää tietoa ja hakeutuneensa seuraavaksi pätevän toimijan vastaanotolle. 


Moni on kertonut, ettei huono kokemus horjuttanut luottamusta homeopatian toimi-


vuuteen.  


 


Mukan (2002, 54–57) tutkimus vahvistaa, että vaikka asiakas kokisi homeopaatti-


sen hoitosuhteen ”kauheaksi” ja epäonnistuneeksi, hän ei hylkää homeopaattista 


hoitoa, vaan konsultoi toista homeopaattia saadakseen tukea epäilyksilleen vas-


tuuttomasta toiminnasta. Myös Kulmalan (1998, 55) tutkimukseen osallistuneilla oli 


karvaita kokemuksia, mutta se ei ollut estänyt heitä hakeutumasta pätevämmän 


homeopaatin hoitoon ja saamasta toivottuja tuloksia. Tosin yksi kertoi käynnin kes-


täneen 5 minuuttia, maksaneen 60 markkaa ja tiskin alta myytyjen lääkkeiden 570 


markkaa. Hildénin (2007) kokemuksen perusteella voidaan todeta, että kyseessä 


on ollut yhdistelmävalmisteiden käyttö – ei homeopatia.  


 


 


7.7 Homeopaatin koulutus  


 


Pohjakoulutuksen osalta pidettiin tärkeänä, että jokaisella täydentävän hoitomuo-


don harjoittajalla olisi vähintään lähihoitajan, mutta mieluummin sairaanhoitajan 


koulutus takaamassa terveydenhuollon perusteet. Homeopatiakoulutuksen tulevai-


suus nähtiin terveydenhoito-oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa joko am-


mattiin johtavana koulutuksena, jatkokoulutuksena tai osana jotakin muuta koulu-


tusta. Toivottiin, että koulutus olisi jatkossa yhtenäinen EU:ssa. 
 


Täydentävien hoitojen koulutuksen tulisi tapahtua jatkokoulutuksena tervey-
denhoito-oppilaitoksessa. Koulutus tulisi yhtenäistää koko EU:ssa ja minimi-
vaatimuksena… vähintään lähihoitaja, mielellään sairaanhoitaja. 


 
Täydentävien hoitojen koulutus voitaisiin ottaa osaksi ammattikorkeakouluja 
(kuten esim. osteopatia, kiropraktiikka). Ainakin AMK sh-tasoinen peruskou-
lutus kaikille.  


 
Täydentävät hoitomuodot tulisi olla terveydenhuollon koulutuksessa niin, että 
kaikki saisivat perustiedot. Halukkaat voisivat sitten valita opiskelunsa pää-
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painoksi esim. homeopatian. On hyvä, että on pohjana jokin terveydenhuol-
lon koulutus tänä päivänä. 


 
 


7.8 Rekisteröinti ja hoidon Kela-korvattavuus 


 


Jokainen vastaaja piti tärkeänä laadukkaan koulutuksen ja ammattitutkinnon jäl-


keistä rekisteröintiä TEO:n rekisteriin. Ammattitaidottomien ”terapeuttien” pelättiin 


pilaavan alan maineen. Kaikki vastanneet pitivät hyvänä ajatusta saada homeo-


paattinen hoito Kela-korvauksen piiriin, ainakin osittain. Lisäksi toivottiin arvon-


lisäveron poistamista hoidoilta ja tasa-arvoa erilaisten hoitojen ja terapioiden välille. 


           
  Kela-korvaus osaan hoidoista, esim. lääkärin lähetteellä tehdyt. 
 
 Hoidoilta pitäisi poistaa alv ja saada myös Kela-korvausten piiriin.  
  


Täydentävät hoidot tulisi saada korvausten piiriin. Yleensäkin kaikki hoidot ja 
terapiat pitäisi nostaa samalle tasolle, mikäli ne auttavat… ja parantavat ... 


 
 
 


7.9 Ristiriita terveydenhuollon ammattilaisuuden, julkisen terveydenhuollon ja ho-


meopatian käytön välillä 


 


Kaksi vastanneista ei kokenut ristiriitaa terveydenhuollon ammattilaisuuden ja julki-


sen terveydenhuollon välillä. Toinen perusteli asiaa sillä, että hoitajan ja homeo-


paatin tehtävä on sama – auttaa kärsivää ihmistä. Toinen oli saanut itselleen ja 


lapselleen hoitoa homeopatiaa harjoittavilta lääkäreiltä ja koki täydentävät hoito-


muodot julkisen terveydenhuollon positiivisena lisänä. 
 


En koe ristiriitaa, koska sekä sairaanhoitajan että homeopaatin tehtävä on 
auttaa asiakasta / potilasta pääsemään eroon vaivoista, jotka aiheuttavat hä-
nelle kärsimystä sekä tukea hänen omaa paranemiskykyä ja toimintakykyä. 
(Sairaanhoitajathan eivät määrää lääkkeitä, leikkauksia tms.) 


 
 


En koe ristiriitaa oman tai poikani hoidon suhteen. Molemmat homeopaatit 
ovat myös lääkäreitä. Hyvin koulutetut täydentäviä hoitomuotoja käyttävät te-
rapeutit tuovat positiivisen lisän julkiseen terveydenhuoltoon… 
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Kolmas vastaaja arveli kollegan ja lääkäreiden paheksuvan ja työnantajan puuttu-


van asiaan, mikäli hän käyttäisi homeopatiaa työssään lastenneuvolassa niin pal-


jon kuin haluaisi. Lastenneuvolassa koettiin olevan suuri tarve täydentäville hoito-


muodoille. 
 


… lastenneuvolatyössä, missä täydentävien hoitomuotojen tarve olisi suuri. 
Uskon, että en voisi terveydenhoitajana käyttää niin paljon esim. homeopati-
aa apunani kuin haluaisin. Työkaverini paheksuisi sitä ja asia menisi myös 
työnantajani pohdittavaksi. Saattaa olla, että esim. lääkärit eivät sulattaisi ai-
van kaikkea. Käytän tällä hetkellä hyväkseni oppeja täydentävistä hoitomuo-
doista. 


 


 


Kaksi vastaajista ei ole kertonut heitä hoitaville henkilöille käyttävänsä homeopati-


aa, sillä eivät ole kokeneet siihen tarvetta tai koska eivät ole tarvinneet terveyden-


huollon palveluja. Yhden vastaajan oma poika oli kertonut erikoislääkärille, joka 


suhtautui asiallisesti. Yksi vastaajista oli kertonut terveydenhoitajalle, joka suhtau-


tui paheksuen. 
  
 
  En ole itse tarvinnut em. palveluja homeopaatiksi tuloni jälkeen. 
 


En ole kertonut, ei ole ollut tarvetta. Poikani kertoi homeopaattisesta hoidos-
taan erikoislääkärille, joka suhtautui asiaan hyvin asiallisesti. 


 
En ole ollut lääkärin hoidossa. Terveydenhoitajalle olen kertonut. Hän kohotti 
kulmiaan ja oli paheksuvan näköinen, ei ymmärtänyt asiaa.  


 


 


Hildénin (2007) kokemuksen mukaan yhä useammat homeopaatin asiakkaat ovat 


viime vuosina kertoneet virallisen lääketieteen edustajille käyttäneensä homeopati-


aa ja saaneensa siitä avun. Näistä asiakkaista valtaosa on terveydenhuollon am-


mattilaisia. Heidän mukaansa on tärkeätä kertoa hyvistä kokemuksista, jotta ho-


meopatian vähättely loppuisi ja hoitohenkilökunta osaisi ohjata potilaan homeopaa-


tille silloin, kun koululääketieteestä ei ole ollut apua. Vastapuoli on reagoinut poti-


laan kertomaan usein vaikenemalla, ohittamalla koko asian tai toteamalla, että on 


hyvä jos on saanut apua. Joskus potilaalta on kysytty tarkemmin hänen kokemuk-


sistaan. 
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7.10 Esimerkki homeopatiaa koskevasta julkisesta keskustelusta Suomessa 


 


Kyselyyn osallistuneille lähetettiin Tehy-lehden syksyllä 2006 julkaisema kolumni 


(LIITE 3), jossa Markku Myllykangas kommentoi täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoi-


toja ja niitä harjoittavia terveydenhuollon ammattilaisia. Kolumni valittiin siksi, että 


sen kirjoittaja on opinnäytetyömme kirjoittamisen aikaan ollut täydentävien ja vaih-


toehtoisten hoitomuotojen kiivain ja aktiivisin vastustaja eri medioissa. Halusimme 


tarkastella kahta toisistaan poikkeavaa näkökulmaa samasta asiasta valottaak-


semme Suomen tilannetta.  


 


Vastaajat ihmettelivät terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneen henkilön vähem-


män rakentavaa otetta asiaan ja arvelivat sen johtuvan uuden asian pelosta, tietä-


mättömyydestä ja ennakkoluuloista. Kirjoitus koettiin vaihtoehtoisia hoitoja käyttä-


vien ihmisten aliarvioimisena. Lisäksi epäiltiin, että kannanoton taustalla puhuu 


raha ja pelko täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen vaikuttavuudesta. Toisaalta 


painotettiin, että täydentävät hoitomuodot tulisi laillistaa ja koulutus ja valvonta 


saada viralliseksi. 


 


Vastaajat painottivat myös, että tulisi kunnioittaa potilaan oikeutta valita hoitonsa 


tai olla jopa ilman hoitoa. Tulisi huomioida miten ihmiset ovat kokeneet täydentä-


vän tai vaihtoehtoisen hoidon, mikä merkitys sillä on ollut heidän hyvinvoinnilleen ja 


terveydelleen. Hoitotulokset ratkaisevat, ei mekanismi. Yksi vastaajista, joka hoitaa 


asiakkaitaan homeopatialla, kertoi heistä yli 70 % saaneen avun vaivoihinsa. Toi-


sen vastaajan mukaan vaihtoehtoisten hoitojen vaikuttavuudesta on paljon koke-


muksellista tietoa. Ammattitaidolla tehtyjen täydentävien hoitomuotojen katsottiin 


myös kuuluvan näyttöön perustuvan hoitotyön piiriin. Suomen toivottiin ottavan 


mallia ulkomailta, jossa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen aliarvioimisen si-


jaan niitä käytetään täydentämään lääketiedettä. 


  
Kolumnistin tyyli on ala-arvoinen. Haluaisin tietää missä M. Myllykangas on 
opiskellut luontaishoitoja, onko itse käyttänyt, onko tutustunut asiakkaisiin, 
jotka ovat käyttäneet. Vai perustuuko koko kirjoitus uuden asian pelkoon, tie-
tämättömyyteen ja ennakkoluuloihin. Asia, mitä hän ruotii on kyllä osittain tot-
ta; täydentävien hoitomuotojen laillistaminen, koulutus ja valvonta pitää saa-
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da viralliselle taholle. Se, että tämä asia ei ole järjestyksessä ei tee näistä 
hoidoista huonoja. Potilaalla on oikeus valita hoitonsa tai olla vaikka ilman 
mitään hoitoa; tätäkin tulisi kunnioittaa. 
 
Ei ole tärkeää mekanismi (kaikkea ei voida ehkä mitata), vaan hoitotulokset. 
Olen käyttänyt  täydentäviä hoitomuotoja (erityisesti homeopatiaa) ja yli 70% 
asiakkaistani on saanut avun. Lääketieteellä ei ole mitään syytä aliarvostaa 
näitä hoitoja vaan alkaa käyttää niitä lääketiedettä täydentävänä niin kuin 
esim. Saksa, Sveitsi, USA, Englanti.... 
 
Mitään merkitystä ei tunnu olevan sillä, miten ihmiset ovat nämä "humpuuki-
hoidot" kokeneet, mikä merkitys sillä on ollut heidän hyvinvoinnilleen ja ter-
veydelleen.  
 
Vaikeata uskoa, että terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut henkilö suh-
tautuu asioihin näin. Koen sen myös vaihtoehtohoitoja käyttävien aliarvioimi-
sena. On paljon kokemuksellista tietoa siitä, että vaihtoehtohoidot auttavat. 
Terapeuttisesta kosketuksesta on saatu hyviä kokemuksia esim. kriittisesti 
sairaiden vauvojen hoidossa.  
 
Näyttöön perustuvan hoitotyön piiriin kuuluu myös ammattitaidolla tehdyt täy-
dentävät hoitomuodot. Niiden piirissä asiakas kohdataan myös psyykkisenä 
ja henkisenä olentona. 


 


 


WHO:ssa on tiedostettu, että perinteinen, täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede 


vetävät puoleensa täyden kirjon reaktioita – kritiikittömästä intoilusta aina valistu-


mattomaan skeptisyyteen (WHO 2002, 1). Myös Pohjoismaiden vaihtoehtohoitojen 


käyttöä ja käyttäjiä koskeva tutkimus mainitsee yhdeksi ongelmaksi fanaattiset 


skeptikot, jotka kieltäytyvät vastaanottamasta uutta tietoa, ja fanaattiset uskovat, 


joiden riskinä on itsepetos ja yhä lisääntyvät illuusiot. (Wackerhausen 1993, 278.) 


 


 


7.11 Yhteenveto  


 
1. Kysymyksiin terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksista homeopatian käy-


töstä täydentävänä / vaihtoehtoisena hoitomuotona saimme hyvin samansuuntaisia 


vastauksia. Jokainen vastaaja koki saaneensa apua homeopatiasta itselleen tai 


perheenjäsenilleen ja homeopaattina toimiva asiakkailleen. Apua oli saatu akuut-


teihin ja pitkäaikaisiin vaivoihin. Vaivat on lueteltu kuviossa 1. Myös kustannuste-


hokkuus nousi vahvasti esiin, sillä jokainen koki homeopaattisen hoidon olevan 
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edullista tuloksiin nähden. Niin ikään kokemus nopeista ja selkeistä paranemisista 


nousi esiin.  


 


2. Kysymykseen ”millaisia kokemuksia terveydenhuollon ammattilaisilla on suoma-


laisen terveydenhuollon ja toisaalta asiakkaiden asenteista homeopatiaa kohtaan” 


saimme vastauksia usean kysymyksen kautta. Ristiriitaa aiheuttavia tilanteita koki 


lähinnä virallisen terveydenhuollon puolella työskentelevä vastaaja. Hän koki tilan-


teen ongelmalliseksi ja arveli, että työnantaja ja kollegat eivät hyväksyisi hänen 


valintaansa. Myös terveydenhoitajan asenne oli ollut paheksuva. Kaksi muuta vas-


taajaa eivät työskennelleet enää virallisella puolella, joten heillä ei ollut tarvetta ker-


toa homeopatian käytöstä kollegoilleen. Kahdella vastaajalla ei ole ollut tarvetta 


lääkärin hoitoon, koska heidän vaivansa ovat hoituneet homeopatialla. Kolmas 


vastaaja on käynyt homeopaattilääkärillä ja saanut vaivoihinsa apua homeopatias-


ta.  


 


3. Asiakkaiden asenteista homeopatiaa kohtaan saimme tietoa kahdelta vastaajal-


ta, kolmas toimii homeopaattina, joten hänen asiakkaansa ovat tehneet valintansa. 


Yksi vastaajista oli kysynyt asiakkaaltaan lääkityksen käytön yhteydessä myös 


homeopatian käytöstä. Jotkut asiakkaista kertoivat oma-aloitteisesti käyttävänsä 


homeopatiaa ja monet olivat kiinnostuneita täydentävistä hoitomuodoista. Vastaaja 


arveli, että kaikki eivät kuitenkaan kertoneet asiasta hänelle tai hoitavalle lääkärille. 


Toisella vastaajalla oli samansuuntaisia kokemuksia: jotkut asiakkaat kertoivat ho-


meopatian tuoneen avun ja hakevansa jatkossakin apua homeopaatilta. Yksi vas-


taajista arveli olevan myös sellaisia asiakkaita, jotka eivät halua kuulla homeopati-


asta mitään, vaikka siitä voisi olla heille apua. Julkisen terveydenhuollon koettiin 


kyseenalaistavan homeopatian käytön ja sen tuoman avun. Kiinnostuksen homeo-


patiaa ja muita täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja kohtaan katsottiin lisään-


tyneen.  


 


4. Kysymykseen miten terveydenhoidon ammattilaiset kokevat homeopatian saa-


man julkisuuden Suomessa saimme jokaiselta kantaaottavan vastauksen. Jokai-


nen vastaaja koki mediassa esitettyjen kannanottojen aliarvioivan vaihtoehtoisia 


hoitoja käyttäviä asiakkaita. Kokemuksellisuutta pidettiin tärkeänä ja hoitotuloksia 
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ratkaisevina, sillä kaikkea ei voida vielä todistaa tieteellisesti. Luettavaksi lähetetyn 


Tehy-lehden kolumnin (LIITE 3) arveltiin pohjautuvan pelkoon homeopatian vaikut-


tavuudesta, tietämättömyyteen ja ennakkoluuloihin. Vastaajat pitivät julkisuudessa 


ilmaistua huolta ammattitaidottomista puoskareista aiheellisena ja ilmaisivat, että 


koulutus ja valvonta on saatettava viralliselle taholle. Homeopatiaan kohdistuva 


yksipuolinen ja alatyylinen julkisuus koettiin asiattomaksi.  


 


5. Yhtenä tutkimustehtävänä halusimme selvittää miksi terveydenhoidon ammatti-


laiset ovat turvautuneet homeopaattiseen hoitoon. Perusteluita oli useita: pelko 


kemiallisten lääkkeiden vaaroista ja sivuvaikutuksista, tulehduskierteen katkaisu ja 


luonnollinen paraneminen potilaan omaa paranemiskykyä tukemalla. Päällimmäi-


seksi nousi kuitenkin koululääketieteen osoittautuminen tehottomaksi.  


 


Kyselyn vastaukset osoittivat, että terveydenhuollon ammattilaiset valitsivat ho-


meopatian hoitomuodoksi harkiten ja perustellusti. Työkokemuksen myötä syntynyt 


kriittinen näkemys julkisen terveydenhuollon riittämättömyydestä ja avoin suhtau-


tuminen muita hoitomuotoja kohtaan sairaan ja kärsivän ihmisen hoidossa vaikutti-


vat valintaan. Kaikki kyselyyn vastanneet pitivät homeopatiaa kustannustehokkaa-


na hoitomuotona ja heidän kokemuksensa osoittivat homeopatian tuovan apua 


sekä akuutteihin että kroonisiin sairauksiin. Terveydenhuollon ammattilaisina he 


painottivat koulutuksen yhtenäistämistä (ammattikorkeakouluissa tai terveyden-


huolto-oppilaitoksissa), homeopatian virallistamista ja saattamista Kela-korvausten 


piiriin.  
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8 POHDINTA   


 
 


8.1 Opinnäytetyön eettiset kysymykset 


 
Vaihtoehtoista lääketiedettä tutkivilta edellytetään täyttä tietoutta erilaisista hoidois-


ta, mutta tutkijan on samalla oltava ”ulkopuolinen”, neutraali suhteessa tutkimaan-


sa hoitoon, niin ettei hän ole omistautunut hoidolle tai ettei hän ainakaan anna 


omistautuneisuutensa vaikuttaa tutkimukseen (Vaskilampi 1993, 44). Pyrimme lä-


hestymään hoitotieteessä vähän tutkittua ja kiistanalaista aihetta kaikkia osapuolia 


kunnioittaen. Tavoittelimme ”ulkopuolisuutta” postikyselyn avulla, jotta emme vai-


kuttaisi omalla läsnäolollamme vastaajiin. Pyrimme myös tarkastelemaan saa-


maamme aineistoa ja tekemiämme tulkintoja mahdollisimman kriittisesti. Työn al-


kuvaiheessa teimme molemminpuolisen sopimuksen puuttua tarvittaessa ei-


objektiiviseen ajatteluun. Pyysimme erikseen myös opinnäytetyön ohjaajia ja op-


ponentteja huomauttamaan asiasta tarvittaessa.  


 


Toisaalta tutkimuksessa olisi hylättävä arvovapaan objektiivisuuden tavoite mah-


dottomana. Sen sijaan tulisi perustella valittu näkökulma ja pohtia kenen asialla on. 


Esimerkiksi länsimaisen kulttuurin ihanteita ja edistysajattelua on yhä vaikeampi 


tarjota koko maailman Totuudeksi. (Häkli 1999, 157, 164.) Erilaisten hoitomuotojen 


olemassaolo ja valinta ovat jo sinänsä eettisiä kysymyksiä, jotka vaikuttivat opin-


näytetyön aiheen valintaan. Hildén on homeopaattina jakanut asiakkaiden koke-


muksia suomalaisesta terveydenhuollosta 12 vuoden ajan. Kokemuksia on usein 


leimannut kärsimys ja hätä siitä, että asiakkaat eivät ole kokeneet tulleensa kohdel-


luksi ihmisarvon mukaisesti, eivät ole saaneet apua vaivoihinsa tai kärsivät hoito-


virheen seurauksista. Yli 90 % heistä on kokenut saaneensa avun homeopatiasta, 


lähes jokainen on kokenut tulleensa lohdutetuksi. Kokemuksen tuoma esiymmärrys 


sai meidät vakuuttumaan opinnäytetyön aiheen tärkeydestä, mikä näkyy varmasti 


tietynlaisena luonnollisena subjektiivisuutena työssämme. Olemme kuvauksin pyr-


kineet tuomaan esiin vakavan suhtautumisemme aiheeseen: Hildén perehtyi kah-


den viikon ajan homeopaatin työhön koululääketieteen rinnalla Saksassa. Koke-
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mukset liitettiin osaksi työtä ja ne osoittavat paitsi sitoutuneisuutta, myös syvällistä 


paneutumista opinnäytetyön tekemiseen. 


 


Kyselyyn osallistuneiden anonymiteetin säilyminen on yksi laadullisen tutkimuksen 


eettinen lähtökohta, sillä usein tutkittavia on vähän (Vehviläinen-Julkunen 1998, 


29). Kyselyyn vastanneet lähtivät mukaan vapaaehtoisesti, koska olivat itsekin 


kiinnostuneet asiasta ja kokivat tutkimustiedon lisääntymisen tärkeänä. Tekijöitä 


kiinnosti nimenomaan homeopatia vuorovaikutuksellisena ilmiönä ja omana terve-


yskulttuurinaan. Tarkoituksena ei ollut arvioida tai ottaa kantaa esimerkiksi homeo-


patiaan biologisena ilmiönä tai homeopatian kiisteltyihin vaikutusmekanismeihin. 


 


 


8.2 Opinnäytetyön luotettavuus 


 


Vaikka ei olekaan yleisesti hyväksyttyjä kvalitatiivisen tutkimuksen arviointikriteerei-


tä, tutkimusaineistoa voidaan arvioida sen keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin 


perusteella. Yleisenä ohjeena on kerätä aineisto sieltä, missä tutkimuksen kohtee-


na oleva ilmiö esiintyy. Laadullisessa tutkimuksessa on tarkoitus kuvailla ilmiötä 


kokonaisuudessaan, joten on järkevää valita tutkittavia, jotka ovat siihen halukkaita 


ja kykenevät ilmaisemaan itseään hyvin. Lisäksi tutkimusraportista tulee näkyä, 


millä perusteella tutkittavat on valittu. (Nieminen 1998, 216.) Kohderyhmämme on 


koulutukseltaan homogeeninen ja jokainen on käyttänyt homeopatiaa vuosien ajan. 


Se helpottaa vastausten tulkintaa, mikä mielestämme lisää työn luotettavuutta. 


Työn luotettavuutta voidaan arvioida myös sen perusteella, miten hyvin olemme 


kyenneet vastaamaan keskeisiin tutkimustehtäviin. 


 


Käytettyjen kysely-teemojen on hyvä näkyä raportissa. Tavoitteena on saada esille 


tutkittavan oma näkemys, jonka esiintuloa voivat rajata liian suppeat kysymykset. 


Liian väljät kysymykset puolestaan kerryttävät helposti valtavan suuren aineiston ja 


tutkija joutuu jättämään paljon aineistoa tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkittavan re-


hellisyys ja avoimuus ovat asioita, jotka eivät aina toteudu. Joskus asioita vain 


unohdetaan, jätetään kertomatta, muistetaan väärin tai totuutta muunnellaan pyr-
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kimyksenä tuottaa sosiaalisesti hyväksyttäviä kertomuksia. Tutkijan on kuitenkin 


luotettava tutkittavien kertomusten todenperäisyyteen. (Nieminen 1998, 217–218.) 


Tässä opinnäytetyössä kyselyyn vastanneet ovat toimineet kymmeniä vuosia ter-


veydenhuollossa. He ovat ammattinsa puolesta maallikkoa tietoisempia luotetta-


van, eettisen tiedonannon ja totuudenmukaisen raportoinnin merkityksestä.   


 


Jos tutkija on ennalta perehtynyt tutkittavaan ilmiöön hyvin, voivat ennakkokäsityk-


set ohjata hänen havainnointiaan niin, että aineiston uudet ja odottamattomat asiat 


eivät kiinnitä riittävästi hänen huomiotaan (Nieminen 1998, 218). Analysoinnin tu-


eksi on esitettävä riittävä määrä suoria lainauksia tai dokumentoitujen havaintojen 


autenttisia kuvauksia, sillä analyysi on luotettava, mikäli kokemukselliset havainnot 


ja käsitteelliset luokitukset sopivat loogisesti yhteen. Laadullinen tutkimus sopii 


parhaiten käytettäväksi alueilla, joista on vain vähän aiempaa tutkimusta. (Niemi-


nen 1998, 219–220.) 


 


Analysoidessaan aineistoa tutkija joutuu reflektoimaan omaa esiymmärrystään, 


jolloin analysointi ja teoreettiset lähtökohdat saattavat lomittua. Raportoinnissa on 


pyrittävä selkeyteen ja raportti tulee kirjoittaa siten, että lukija vakuuttuu tehtyjen 


ratkaisujen oikeutuksesta, muodostettujen luokkien perusteluista ja tutkimuksen 


kulun luotettavuudesta. (Nieminen 1998, 220.) 


 


 


8.3 Tulosten tarkastelua 


  


Opinnäytetyömme teoriaosassa olemme kuvanneet maailmanlaajuisesti homeopa-


tian asemaa, levinneisyyttä, hoitovalintaperusteita, kustannustehokkuutta sekä asi-


akkaiden kokemuksia ja odotuksia. Olemme tarkastelleet homeopatiaa Leiningerin 


(1991, 6–7, 15–16, 46–47, 58; 2002, 3– 13, 485–487) ajattelun pohjalta omana 


terveys- ja hoitokulttuurinaan ja asiakkaan kulttuurinsa pohjalta tekemänä valintana 


korostaen Leiningerin kulttuurinmukaisen huolenpidon ja hoivan teorian ja kulttuu-


rienvälisen hoitotyön painopisteitä: potilaan arvojen, uskomusten, tarpeiden ja elä-


mäntavan kunnioittamista ja tukemista käytännön hoitotyössä osana ihmisoikeuk-
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sia. Pohdintaosassa olemme lähestyneet aiheita kyselyn avulla saamamme tiedon 


pohjalta. Olemme tarkastelleet saatuja vastauksia suhteessa tutkimustehtäviin ja 


verranneet niitä aiempaan tutkimustietoon. Lisäksi olemme pohtineet opinnäyte-


työmme hyötyä terveydenhoitotyön käytännön ja koulutuksen kannalta.  


 


Kyselyyn osallistuneet kolme suomalaista terveydenhuollon ammattilaista muodos-


tavat pienen aineiston, jonka perusteella ei voida tehdä yleistyksiä. He vahvistivat 


kuitenkin omalta osaltaan teoriaosan tutkimustietoa, jonka mukaan erittäin monet 


homeopatiaa tai muita vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitoja käyttävät kokevat saa-


neensa avun sekä akuutteihin että kroonisiin vaivoihin tai sairauksiin. Saatu apu on 


heidän kokemuksensa mukaan ollut yleensä nopea ja kustannuksiinsa nähden te-


hokas. Suomalaiset terveydenhuollon ammattilaiset olivat myös havainneet, että 


kiinnostus homeopatiaa ja muita täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja koh-


taan on lisääntynyt, mikä todetaan useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. (Vaih-


toehtolääkintä Suomessa 1982–1992, 1993, 35; Erikkson 1993, 55; Rankin-Box 


1997, 92–99; Norwegian Department of Health 1998; Clover 2000, 68–72; Hall & 


Giles-Corti 2000, 602–606; Richardson 2001, 158–162; Giordano, Boatwright, 


Stapleton & Huff 2002, 897–906; Mukka 2002, 14; WHO 2002, 1–2; Teixeira, Lin & 


Martins 2005, 77–82; Naidu, Wilkinson & Simpson 2005, 1456–1461; Spence, 


Thompson & Barron 2005, 793–798; Tracy ym. 2005, 404–416; Viksveen & 


Steinsbekk 2005, 222–228; European Council for Classical Homeopathy 2006; 


Gamst, Haahr, Kristoffersen & Launso 2006, 141–146; Ross, Simpson & McLay 


2006, 647–652; Shaw, Thompson & Sharp 2006, 343–358; Joos ym. 2006,19; 


Witt, Lüdtke, Willich 2006, 172–180.) 


   


Kokemukset kollegojen, asiakkaiden tai hoitavan lääkärin suhtautumisesta homeo-


patiaan olivat myönteisiä niillä vastaajilla, jotka olivat käyttäneet homeopaattilääkä-


rin palveluja tai eivät työskennelleet enää virallisen lääketieteen parissa. Virallisen 


terveydenhuollon palveluksessa työskentelevä vastaaja koki sekä työnantajansa, 


kollegoidensa että terveydenhoitajansa suhtautumisen kielteiseksi. Julkisen ter-


veydenhuollon koettiin Suomessa kyseenalaistavan homeopatian käytön ja sen 


tuoman avun. Myös muu tutkimustieto antaa viitteitä siitä, että Suomessa virallisen 


terveydenhuollon suhtautuminen homeopatiaa kohtaan on selvästi asenteellisem-
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paa kuin muualla maailmassa. Syynä on ainakin osittain alan koulutuksen ja tiedon 


puute terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. (Goldszmidt ym. 1995, 29–


35; Vertio ym. 1995, 2227–2229; Wearn & Greenfield 1998, 465–470; Hasan ym. 


2000, 25–33, Pirotta ym. 2000, 105–109; Perry & Dowrick 2000, 71–75; Thomas 


ym. 2001, 25–30; Schmidt ym. 2002, 141–147; WHO 2002; Hamilton 2003, 190–


194; Chan & Wong 2004, 176–181; Frenkel ym. 2004, 118–125; van Wassenho-


ven & Ives 2004, 3–11; Bodecker ym. 2005, 126; Ekins-Daukes ym. 2005, 743–


749; Widmer ym. 2006, 234–240).  


 


Kirjallisuusosassa (3.1) tarkasteltiin myös suomalaisen median kautta välitettyjä 


käsityksiä homeopatiasta, jotka ovat osaltaan muovanneet vääristynyttä kuvaa 


homeopatiasta. Ongelmaksi mainittiin epäpätevät toimijat, homeopatiaa koskevan 


terminologian sekavuus ja epäyhtenäinen käyttö niin homeopaattien keskuudessa 


kuin tieteellisissä töissä ja terveydenhuollon ammattiteoksissa. Myös vastaajat piti-


vät julkisuudessa ilmaistua huolta ammattitaidottomista puoskareista aiheellisena 


ja ilmaisivat, että koulutus on yhtenäistettävä ja terapeuttien toimintaa valvottava. 


Homeopatiaan kohdistuva yksipuolinen ja alatyylinen julkisuus koettiin asiattomak-


si.  


 


Suomalaiset terveydenhuollon ammattilaiset olivat päätyneet valitsemaan homeo-


patian hoitomuodoksi harkiten ja perustellusti. Valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat 


pitkäaikaisen ja / tai kansainvälisen työkokemuksen tuoma avoin suhtautuminen 


täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja kohtaan, joka auttoi tarkastelemaan kriit-


tisesti julkisen terveydenhuollon ongelmia. Valintaperusteista keskeisimmiksi nou-


sivat koululääketieteen kyvyttömyys auttaa, halu katkaista tulehduskierre, jotta var-


sinkaan pikkulapset eivät altistuisi jatkuville antibioottikuureille, ja halu välttää ihmi-


sen tarpeetonta altistumista kemiallisten lääkkeiden sivu- ja haittavaikutuksille. Ky-


selyssä esiin tulleet hoitovalintaperusteet ovat nousseet keskeisiksi myös kansain-


välisissä homeopatiaa käyttävien asiakkaiden tutkimuksissa. (Borchgrevink 1993, 


51; Reilly 2001, 23–31; Steinsbekk & Fønnebø 2003, 3–10; van Wassenhoven & 


Ives 2004, 3–11; Spence ym. 2005, 793–798; Steinsbekk ym. 2006, 88–93; Witt 


ym. 2006, 172–180.)   
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Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoa homeopatian käytöstä ja sen valintape-


rusteista. Jokainen terveydenhoitoalalla työskentelevä voi hyödyntää työn antamaa 


tietoa. Käsitys siitä, mitä homeopatia on ja mitä homeopaatin vastaanotolla tapah-


tuu auttaa poistamaan epätietoisuudesta johtuvia ennakkoluuloja homeopatiaa ja 


sen käyttäjiä kohtaan. Opinnäytetyön tarjoama kulttuurinen näkökulma auttaa hoi-


totyöntekijää tulemaan tietoisemmaksi omista ennakkoasenteistaan ja kunnioitta-


maan potilaan hoitovalintaa. Tiedon lisääntyminen auttaa suhtautumaan luontevas-


ti asiaan, josta on itse eri mieltä. Niin koululääketieteellä kuin täydentävillä ja vaih-


toehtoisilla hoitomuodoilla on kuitenkin sama päämäärä – auttaa kärsivää ihmistä 


ja pyrkiä parantamaan hänen vaivansa.  


 


 


8.4 Jatkotutkimushaasteet 


 


Tässä opinnäytetyössä kuvattiin homeopatiaa käyttävien terveydenhuollon ammat-


tilaisten kokemuksia homeopatiasta ja selvitettiin miksi he ovat turvautuneet ho-


meopaattiseen hoitoon. Tekijöitä kiinnosti nimenomaan näkökulma, joka huomioi 


kärsimykseensä apua etsivän ihmisen omat kokemukset. 


 


Hoitojen teknisiä yksityiskohtia pohdittaessa unohtuu usein, että enemmistö poti-


laista tarvitsee yksinäisyyteensä ja toivottomuuteensa auttajan, kanssaihmisen, 


jolle kertoa murheensa. Tämä tosiseikka on syytä tiedostaa ja samalla hyväksyä, 


että vain harvoin teemme puhtaasti lääketieteen piiriin kuuluvaa työtä. (Pöntinen 


1990, 112.) Onkin esitetty, että terveydenhuollon tulisi kehittää erityinen tukistrate-


gia sellaisten asiakkaiden hoitamiseksi, joita ei voida parantaa tai joiden oireille ei 


ole lääketieteen keinovalikoimalla hoidettavaa sairautta. Tukistrategian elementtejä 


olisivat potilaan kuuleminen, ymmärtäminen, lohduttaminen ja kannustaminen 


enemmän sosiaalipalvelujen kuin lääketieteen menetelmiä käyttäen. (Ryynänen 


ym. 2006, 92.)  


 


Monet suomalaiset ovat käyttäneet täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja suojaverk-


konaan vuosikymmenien ajan (Vaskilampi 1992, 60). Olisi toisaalta asiakkaan etu, 
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jos yhteiskunta osallistuisi myös kustannuksiin. Toisaalta olisi tuskin järkevää hylä-


tä olemassa olevia hyvin toimivia rakenteita ja kuluttaa resursseja ruudin uudelleen 


keksimiseen. Minkälaisilla terveydenhuoltopalveluilla voitaisiin konkreettisesti kor-


vata tuhansien täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja antavien ammattitaitoisten yksi-


tyisyrittäjien työpanos satojen tuhansien suomalaisten auttamiseksi ja ennen kaik-


kea mistä siihen saataisiin resurssit nykypäivän Suomessa? Täydentäviä ja vaihto-


ehtoisia hoitoja käyttävät asiakkaat painottavat omaa aktiivisuuttaan hoidon ja so-


pivan hoitajan etsimisessä ja löytämisessä. Ajaisiko yhteiskunnan järjestelmä sa-


man asian ja milloin se olisi toimintavalmis? 


 


 


Tämän opinnäytetyön perusteella voidaan nimetä seuraavat jatkotutkimushaasteet:  


 


1. Täydentävää ja vaihtoehtoista lääketiedettä käsittelevän tutkimuksen saat-


taminen Suomessa kansainväliselle tasolle (hyödyt, haitat, riskit, haasteet, 


mahdollisuudet). 


2. Homeopatiaa käyttävien suomalaisten asiakkaiden tarkan määrän selvittä-


minen, mitä sairauksia hoidatetaan eniten ja millaisin tuloksin (hyödyt, riskit 


ja haitat). 


3. Homeopatian kustannustehokkuuden tutkiminen ja sen integrointimahdolli-


suuksien selvittäminen suomalaisessa terveydenhuollossa. 


4. Homeopaattien koulutuksen haasteet Suomessa. 


5. Asiakkaiden kokema paternalismi suomalaisessa terveydenhuollossa. 
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LIITE 1  
Saatekirje     


               Tampereella 13.3.2007 


 


Arvoisa terveydenhuollon ammattilainen, 


 


Opiskelemme Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa ja valmistumme 


terveydenhoitajiksi keväällä 2008.  


 


Opinnäytetyömme tavoitteena on tarkastella täydentävien ja vaihtoehtoisten 


hoitomuotojen, erityisesti homeopatian käyttöä Suomessa ja muualla maailmassa 


sekä antaa terveydenhuoltoalalla työskenteleville ajankohtaista ja asianmukaista 


tietoa homeopatiasta.  


 


Arviolta noin puolet suomalaisista on käyttänyt jotain täydentävää hoitomuotoa ja 


haluaisimme saada tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöiltä, jotka ovat itse 


valinneet homeopatian täydentäväksi hoitomuodokseen.  


 


Kvalitatiivisen opinnäytetyömme tutkimusotanta koostuu kolmesta henkilöstä, joten 


on tärkeää, että vastaat jokaiseen kohtaan. Tutkimustulosten keräämisessä, 


analysoinnissa ja raportoinnissa noudatetaan yleisiä tutkimuseettisiä ohjeita eikä 


yksittäisiä vastauksia ole mahdollista tunnistaa missään tutkimuksen vaiheessa. 


Opinnäytetyömme ohjaajina toimivat lehtori Irmeli Nieminen ja yliopettaja Jouni 


Tuomi. Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin. 


 


Pysyäksemme aikataulussa toivoisimme teidän lähettävän meille vastauksenne 


oheisessa kirjekuoressa 28.3.2007 mennessä. 


 


Lämpimästi yhteistyöstä kiittäen,   


 


Marie Hildén   Marja Front  


marie.hilden@piramk.fi   marja.front@piramk.fi 


puhelin xxx-xxxxxxxx   puhelin xxx-xxxxxxx 
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LIITE 2 1/2  
       


 


KYSELYLOMAKE 


 


Ikä: 


 


Ammatti ja työvuodet: 


 


1. Miten kauan olet käyttänyt homeopatiaa? 


 


2. Miten opit käyttämään homeopatiaa? 


 


3. a) Mikä on saanut sinut suomalaisen terveydenhuollon ammattilaisena 


valitsemaan homeopatian itsesi/ läheistesi/ potilaasi/ asiakkaasi täydentäväksi 


hoitomuodoksi? 


 


    b) Koetko saaneesi apua homeopatiasta?  Millaisiin vaivoihin?  


 


4. Mitä mieltä olet homeopatian kustannustehokkuudesta?  


 


5. Koetko ristiriitaa ammatillisen koulutuksesi ja valitsemasi täydentävän 


hoitomuodon välillä? Kuvaile millainen ristiriita on ja miksi koet niin tai miksi et koe 


mitään ristiriitaa. 


 


6. a) Oletko kertonut sinua hoitavalle lääkärille / terveydenhoitajalle / 


sairaanhoitajalle käyttäväsi homeopatiaa täydentävänä hoitomuotona?  


 


    b) Miksi? Miksi et? Miten tieto otettiin vastaan? 


 


 


 


     (jatkuu) 
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7. a) Haluaisitko suositella homeopatiaa muille? 


 


    b) Kenelle ja miksi / miksi et? 


 


    c) Liittyykö homeopaattiseen hoitoon mielestäsi riskejä? Mitä? 


 


8. Ovatko potilaasi oma-aloitteisesti kertoneet tai oletko kysynyt potilaaltasi 


homeopatian käytöstä? Kuvaile käymäänne keskustelua. 


 


9. Miten kehittäisit Suomen terveydenhuoltojärjestelmää täydentävien hoitojen 


suhteen (esim. Kela-korvaus, hoitajien rekisteröinti, koulutuksen yhtenäistäminen 


ja minimivaatimukset ym.)? 


 


10. Ohessa on Tehy- lehdessä syyskuussa 2006 julkaistu kolumni. Miten 


kommentoisit kolumnin sanomaa? Mitä ajatuksia kolumni herättää sinussa? 
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Tehy-lehden kolumni     LIITE 3 
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Suomen homeopaatit ry:n eettiset säännöt  LIITE 4 1/2 


 


Homeopaatin eettiset säännöt                                  
 
Homeopaatin työ on ammatti, joka vaatii hyvää ammattitaitoa ja halua toimia 


korkeiden eettisten periaatteiden mukaan. Siksi haluan noudattaa seuraavia 


ohjeita: 


Homeopaattina teen työtäni rakkaudesta ihmiseen ja elämää kunnioittaen. 


Päämääränäni on asiakkaiden terveyden ylläpitäminen ja palauttaminen sekä 


inhimillisten kärsimyksien lievittäminen. 


 


Kohtelen asiakkaitani tasavertaisesti riippumatta heidän elämäntilanteestaan, 


kulttuuristaan, rodustaan elämänkatsomuksestaan, kansallisuudestaan tai 


yhteiskunnallisesta asemastaan. 


 


Kunnioitan asiakkaan oikeutta määrätä omasta hoidostaan. En milloinkaan estä tai 


viivytä asiakkaan hakeutumista lääkärin hoitoon. Päinvastoin kehotan häntä 


tekemään niin, jos havaitsen aihetta siihen. 


 


Kehitän jatkuvasti ammattiosaamistani mm. itseopiskelulla, opintopiireillä tai 


osallistumalla vuosittain jatkokoulutukseen. Pyrin ymmärtämään oman 


ammattitaitoni rajat, jotta tiedän, millaisista hoitotapauksista minun on syytä 


luopua. 


 


Pidän salassa kaiken asiakkaaseen liittyvän. Voin antaa tietoja kolmannelle 


henkilölle vain asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä tai yhteisymmärryksessä 


hänen kanssaan. Säilytän asiakasta koskevan aineiston lukitussa paikassa. 


 


Toimin niin, että ammattikuntani arvostus säilyy ja kasvaa. En esitä asiakkaalle 


kriittisiä arvioita toisten homeopaattien toiminnasta. Ammatilliset erimielisyydet 


pyritään käsittelemään homeopaattien kesken. 


      (jatkuu) 
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Käytän ilmoittelussa ja muussa markkinoinnissa tosiasioihin perustuvia tietoja. En 


käytä sellaista ammattinimikettä, joka voi johtaa harhaan. 


 


Hoitotyössäni noudatan homeopatian perusperiaatteita, jotka ovat: 


- samankaltaisuuden laki 


- yksi lääkeaine kerrallaan 


- pienin mahdollinen annos, jolla on terapeuttinen vaikutus 


- jokainen asiakas on kokonaisuus 


- jokainen asiakas on yksilö 


 


http://www.homeopaatit.org/index.php?sivu=shry.php&valikko=5 
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LIITE 5 
Koulutus 


Suomessa on jo yli kymmenen vuoden ajan järjestetty ammattiin johtavaa 


homeopatiakoulutusta. Homeopaatin koulutukseen hakeutuminen ei edellytä 


aikaisempaa ammatillista koulutusta. Perusopinnot kestävät 3 - 4 vuotta (n. 70 


ov) ja ne antavat syvällisen tietämyksen homeopatiasta ja sen periaatteista. 


Ammattitutkintoon kuuluvat lisäksi peruslääketieteen opinnot (vähintään 12,5 


ov), mikäli niitä ei ole aikaisemmin suoritettu.  


Koulutus pohjautuu kansainvälisen kattojärjestön laatimiin ohjeisiin (The 


European Guidelines for Homeopathic Education, The European Council for 


Classical Homeopathy (ECCH)) ja ne on kirjattu Homeopaatin 


ammattipätevyyden määritelmään, jonka yhdistyksen vuosikokous hyväksyi 


2002. 


Suomessa kriteerit täyttävää koulutusta antavat:  


•1 Luontaislääketieteen Instituutti Kairon    


•2 Suomen Homeopaattisen Lääketieteen Instituutti  


•3 Suomen Homeopatian Akatemia 


Ulkomailla opiskelleilta homeopaateilta vaaditaan selvitys koulutuksesta ja 


oppilaitoksesta. Suomen Homeopaatit ry:n hallitus käsittelee tällaiset 


hakemukset tapauskohtaisesti. 


Homeopaatin ammatissa toimiminen edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta ja 


ammattitaidon ylläpitämistä. Yhdistys järjestää vähintään yhden korkeatasoisen 


koulutustilaisuuden vuodessa. 


Suomessa voi kouluttautua myös eläinhomeopaatiksi. 
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LIITE 6 1/2 
Homeopaatin ammattipätevyyden määritelmä 


Homeopaatin ammattipätevyyden määritelmän (HAM) mukaan homeopaatti on 


monivuotisen ammattiin valmistavan koulutuksen saanut henkilö, jolla on 


vähintään perustiedot myös koululääketieteessä. 


Määritelmään on kirjattu perusvaatimukset homeopaatin ammatin harjoittajalle. 


Sen mukaan homeopaatin tulee osoittaa sitoutumista ammatillisiin arvoihin sekä 


noudattaa työssään Suomen Homeopaatit ry:n hyväksymiä eettisiä sääntöjä (ks. 


eettiset säännöt). Homeopaatin tulee harjoittaa ammattiaan korkeiden eettisten 


periaatteiden  mukaisesti. Hänen tulee tietää homeopaattisen hoidon periaatteet 


sekä hoitoa tehdessään tarkastella tapausta mahdollisimman laajasti sekä 


biologisista, fysiologisista, psykologisista että sosiaalisista näkökohdista.  


Homeopaatti harjoittaa ammattiaan noudattaen terveydenhuollon yleisiä 


asetuksia ja määräyksiä. Hänen tulee kunnioittaa asiakkaansa yksityisyyttä, 


itsenäisyyttä ja oikeuksia. 


Ammattipätevyyden määritelmässä kehotetaan homeopaattia Organonin (§ 1-6) 


ohjeita noudattaen: 


•1 osoittamaan vastuuntuntoa ja määrätietoisuutta vastaanottotyössään 


•2 pyrkimään hyvään, molemminpuoliseen, mahdollisimman syvälliseen  


keskusteluyhteyteen asiakkaansa kanssa parhaan mahdollisen 


hoitotuloksen saavuttamiseksi 


•3 huolellisesti seuraamaan hoidon edistymistä asiakkaan terveyden 


palauttamiseksi. 


Ammattipätevyyden määritelmässä yksilöidään, mitkä tiedot homeopaatin tulee 


haastattelutilanteessa pyrkiä saamaan. Ohjeessa on myös kirjattuna 


homeopaattisen hoidon eteneminen vaiheittain. Hoitoon katsotaan kuuluvaksi 


                                                                                                           (jatkuu) 
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myös jatkohoito, jonka tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja 


niiden edistäminen. Homeopaattia kehotetaan ohjaamaan asiakas tarvittaessa 


lääketieteelliseen tutkimukseen ja hoitoon (Organon § 83–104). 


Homeopaatin ammattiin valmistava peruskoulutus kestää 3–4 vuotta. Se antaa 


syvällisen tietämyksen homeopatiasta ja sen periaatteista. Ammattipätevyyden 


määritelmä myös kehottaa homeopaattia huolehtimaan oman ammattitaitonsa ja 


työkykynsä ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Hänen tulee osallistua 


täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen. 


Määritelmässä myös todetaan, että ammatinharjoittajia, jotka eivät ole saaneet 


asianmukaista homeopatiakoulutusta, ei tule kutsua homeopaateiksi eikä heidän 


tulisi käyttää itsestään nimikettä homeopaatti. 
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1 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TARKOITUS JA TAVOITE 
 


Kehittämistehtävän tavoitteena on lisätä tietoa homeopatian käytöstä. Kehittämis-


tehtävän tarkoituksena on pohtia syvällisemmin ajatuksia, jotka heräsivät tekijöissä 


opinnäytetyön tekemisen myötä. Pohdinnan kontekstina ovat paternalismi, valin-


nan vapaus ja terveyden edistäminen. 


 


Kyselyyn osallistuneiden terveydenhuollon ammattilaisten vastaukset herättivät 


meidät pohtimaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:  


 


1. Missä määrin ihmisen hoitovalintoja koskevat kielteiset kannanotot aliarvioivat 


valveutuneita ihmisiä? Ilmentävätkö ne terveydenhuollon paternalismia verhottuna 


huoleen ihmisten rahankäytöstä ja manipuloinnista?  


2. Millainen on suomalaisen hoitokulttuurin arvopohja ja missä määrin se tunnustaa 


potilaan valinnan vapauden oikeutuksen?  


3. Mitä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot voivat tarjota Suomessa? 
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2 JOHDANTO 
 


Kolme näkökulmaa homeopatiaan 
 


Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkastellen Suomessa vaihtoehtoiselta tervey-


denhuollolta puuttuu yhteiskunnan myöntämä monopoliasema. Se toimii vailla yh-


teiskunnan taloudellista ja lainsäädännöllistä tukea, ja näin sen suorittamat toi-


menpiteet, käsitykset ja opit eivät ole yhteiskunnallisesti legitiimejä. Yksityiset hen-


kilöt maksavat hoitokustannukset suoraan palvelujen tuottajille. Näin legitimiteetti, 


raha- ja valtapolitiikka erottavat vaihtoehtoisen terveydenhuollon lääketieteellisestä 


järjestelmästä. Vaihtoehtokentän terapeuttien ja parantajien asemaa ei ole tunnus-


tettu eikä heille ole yhteiskunnan taholta myönnetty oikeutta harjoittaa ammattia. 


Heidän koulutuksellaan, ammattitaidollaan ja toiminnan etiikallaan ei ole yhteis-


kunnallisia määreitä eikä jatkuvaa seurantaa. (Vaskilampi 1992, 59.) 


 


Toisaalta opinnäytetyöhön osallistuneet kokeneet terveydenhuollon ammattilaiset 


ovat todenneet homeopaattisen hoidon tuovan tehokkaan avun moniin akuutteihin 


ja kroonisiin vaivoihin. He pitävät homeopaattista hoitoa terveydenhuollon hyvänä 


lisänä, sillä se on kustannuksiltaan edullinen ja turvallinen hoitomuoto, jonka ainoa 


riski liittyy ammattitaidottomuuteen.  


 


Kolmas suomalainen näkökulma luokittelee homeopatian ”uskomuslääketieteeksi” 


ja pitää sitä puoskarointina. Se väittää täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja tekevi-


en manipuloivan asiakkaitaan perimmäisenä tarkoituksenaan rahastus ja vallan-


käyttö ja vaatii hoitoja poistettavaksi. (Saano & Myllykangas 2004, 50–51; Mylly-


kangas 2006, 19.) Tehy-lehteä on vaadittu jopa julkaisemaan nimilista uskomus-


hoitoja antavista terveydenhuollon ammattilaisista. Tehy-lehti ei ole suostunut toi-


mimaan välikappaleena noitavainoissa. (Myllykangas 2007; Jokimäki 2007.)  
 
 


Suhteellisen pehmeä ohjailu ja avoin keskustelu näyttäisi suomalaisessa yhteis-


kunnassa ratkaisevan virallisen terveydenhoidon ja perinnepohjaisen lääkinnän 


välisiä ongelmia paremmin kuin jälkimmäisen vahvempi kriminalisointi. Asiakkaalla 
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tulee olla oikeus päättää turvautuuko hän ei-virallisen parantajan apuun ja millä 


ehdoin. (Honko 1994, 37.) Pahimmillaan liiallinen ehdottomuus voi johtaa siihen, 


että asiakas kokee tappiona viralliseen terveydenhoitoon turvautumisen, vaikka se 


olisi viisasta ja perusteltua. Tällaiseen tilanteeseen voi johtaa se, että homeopaatti-


sen hoidon käyttö ei Suomessa ole neutraalia ja laajasti hyväksyttyä, vaan asiakas 


joutuu puolustautumaan leimautumista vastaan. (Mukka 2002, 48). 
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3 SUOMALAINEN TERVEYDENHUOLTO JA HOMEOPATIA 
 


 


Potilaan kohtelu suomalaisessa terveydenhuollossa homeopaatin näkökulmasta 


 


Homeopaatit toimivat Hildénin kokemuksen mukaan usein välittäjinä itsensä nöy-


ryytetyksi tai laiminlyödyksi kokevan tai hoitovirheen seurauksista kärsivän ihmisen 


ja virallisen lääketieteen välillä. Tärkeä osa homeopaatin työtä on antaa asiakkaille 


toivoa, rohkaista menemään tutkimuksiin ja uuden lääkärin luo, kantamaan vastuu-


ta omasta hyvinvoinnistaan. Moni kokenut suomalainen homeopaatti pitää listaa 


potilaita kauniisti kohtelevista eri alojen lääkäreistä, joiden luo voi lähettää viralli-


seen terveydenhuoltoon pettyneen, pelokkaan ihmisen. 


 


Asiakkaiden kokemuksia olisi syytä tutkia lisää, sillä Hildénin 12 työvuoden aikana 


kuulemat sadat esimerkit ihmisarvoa loukkaavasta kohtelusta virallisen terveyden-


huollon piirissä ovat todennäköisesti vain jäävuorenhuippu. Myös terveydenhoita-


jan tutkintoon liittyvien käytännön harjoittelujaksojen aikana Front ja Hildén näkivät 


potilaan loukkaavaa kohtelua. Yritykset puuttua tilanteeseen johtivat usein opiskeli-


jan loukkaavaan kohteluun, mikä kertonee ongelmien juurtuneen syvälle joissakin 


työyhteisöissä. 


 


 


Potilaan asema, potilasvalitukset ja potilasvahinkoilmoitukset 


 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992.17.8.1992/785) on eräänlainen poti-


laan kuluttajansuojalaki. Sen mukaan potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä 


hänen kanssaan ja hän itse tekee lopullisen päätöksen hoidosta. Potilaille annetta-


van tiedon puutteellisuus on ensisijainen syy miksi itsemääräämisoikeus ei toteu-


du. Potilaan tulisi saada asianmukaista ja ymmärrettävää tietoa terveydentilastaan, 


hoidon merkityksestä, vaihtoehtojen tai vaihtoehtoisten hoitomenetelmien hyödyis-


tä ja riskeistä sekä hoitamattoman sairauden ennusteesta. Usein vähätellään myös 
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potilaan kykyä tehdä hoitoaan koskevia päätöksiä. Hyvänä käytäntönä olisi etukä-


teen annettu kirjallinen tieto. Sen avulla vältyttäisiin monilta kiistoilta, selvityksiltä, 


kanteluilta ja henkilövahingoilta. (Siikavirta 2007, C3.) 


 


Potilasvakuutuskeskukseen saapuneiden potilasvahinkoilmoitusten määrä on 


noussut tasaisesti. Vuonna 2006 vahingonkorvaushakemusten määrä oli 7935. 


Luvut eivät kerro muistutusten määrää, koska terveydenhuollon ammattihenkilön 


toimintaan tai kohteluun tyytymätön voi tehdä muistutuksen suoraan sen tervey-


denhuollon yksikön johtajalle, jonka alaisesta on kyse. Näin hoitoyksikkö saa mah-


dollisuuden korjata tilanne, eikä jatkotoimia välttämättä tarvita. (Potilasvakuutus-


keskus 2008.)   


 


Turun lääninlääkärinä toiminut Seppo Varke käsitteli uransa aikana suuren määrän 


kanteluita, joista suurin osa koski potilaan kohtelua (Nykänen 2008, D4). Myös 


Hyksin syöpäklinikan apulaisylilääkäri Mikael Kajanti vahvistaa, että yleisin potilas-


valitusten aihe on lääkärin käytös (Jauhiainen 2008, 12). Huonosta hoidosta kan-


nattaa valittaa, koska vain siten voidaan kehittää asiakaspalvelun laatua ja palve-


lusten tarjoajat saavat mahdollisuuden korjata virheitään ja muuttaa toimintatapo-


jaan (Tuorila 2000, 152).  


 


 


Asiantuntemuksen rajat  


 


Arkkiatri Pelkonen (1997, 1355), painottaa, että jokainen terveyden ja sairauden 


nimessä toisten ihmisten puolesta tehtävä valinta on arvoväritteinen. Vain potilas 


tietää, mikä on hänen parhaansa. Yhteisestä ammattietiikasta huolimatta lääkärei-


den käsitykset siitä, mikä on hyvää ja oikein, eivät ole yhteneväiset. Potilaan paras 


on siksi ainoa tavoiteltava yhteinen hyvä, jolla on itseisarvo. Toisaalta yhden poti-


laan paras voi olla jonkun toisen arvon kannalta ongelmallinen – jopa ristiriitainen. 


 


Martti Lindqvistin (1995, 96) mukaan hoidosta kieltäytynyttä potilasta on mahdolli-


suuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääke-


tieteellisesti hyväksytyllä tavalla. Potilas ei voi vaatia itselleen tiettyä hoitoa vain 
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sillä perusteella, että hänen oman käsityksensä mukaan se on hänelle parasta. 


Esimerkiksi vaihtoehtohoitojen kirjavat markkinat tekevät tällaisesta tulkinnasta 


absurdin ja vaarallisen.  


 


Tässä kohtaa suomalaiset ovat epätasa-arvoisessa asemassa verrattuna muihin 


eurooppalaisiin, esimerkiksi saksalaisiin ja englantilaisiin, joilla on oikeus valita 


täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen joukosta esimerkiksi homeopaattinen hoito 


ensisijaisesti tai hoitavan lääkärin suositellessa sitä (WHO 2002). Suomessa vain 


pienellä osalla terveydenhuollon ammattilaisista on todellista asiantuntijatietoa ho-


meopatiasta tai muista täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista, joiden validit pe-


rusopinnot kestävät yleensä useita vuosia.  


 


Lindqvistin (1995, 96) mukaan on tärkeätä tiedostaa asiantuntemuksen rajat, sillä 


asiantuntija voi pyrkiä vaikuttamaan arvovaltansa turvin myös alueella, jossa hän 


erityisesti ei ole asiantuntija-asemassa. Potilas on hyvin riippuvainen lääkärin tie-


doista, tulkinnoista ja osaamisesta ja on pahimmillaan asiantuntijan armoilla, koska 


ei kykene täysin ymmärtämään spesialistin tiedossa olevia, olennaisesti häntä it-


seään koskevia asioita. Jokainen valtarooli sisältää piilokuvanaan valtaan alistetun 


roolin, mikä uhkaa ihmisen asiantuntemusta oman elämänsä suhteen.  
 


Pelkosen (1997, 1355) mukaan kun kaksi ammattietiikan periaatetta – potilaan oi-


keus koskemattomuuteen ja lääkärin pyrkimys hyvään hoitotulokseen – joutuvat 


vastakkain, täysivaltaisen potilaan päätös on painavampi. Ammattietiikan mukaista 


on, että hoidosta kieltäytyvää ei jätetä yksin vaan jatketaan yhteistyötä uusilla eh-


doilla. Vasta asettumalla potilaan asemaan lääkäri vapautuu kaiken tietävän isä-


hahmon osasta.  


 


Keskustelua asiantuntemuksen väärinkäytöstä ja manipuloivasta toiminnasta sai-


raan ihmisen hoidossa tulisi käydä laidasta laitaan, sillä kaikki edellä mainittu kos-


kettaa luonnollisesti myös täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja sekä alan terapeut-


teja.  


 


 







 8


4 PATERNALISMI VERSUS VALISTUNEEN YKSILÖN VALINTA 
 


Mitä on paternalismi 


Iowan yliopiston sairaanhoito-oppilaitoksen opettajan, filosofian tri Eliasonin (1998, 


27–29) mukaan useimmat terveydenhuollon työntekijät ajattelevat, että kaikkia tuli-


si hoitaa täsmälleen samalla tavoin. Hoidon malli heijastelee eurooppalaista keski-


luokkaista näkökulmaa, johon liittyy usein paternalistinen, holhoava näkemys poti-


laasta ikään kuin lapsena, joka tarvitsee suojelua ja ohjausta.  


Paternalismi voidaan suomentaa sanalla holhoavuus ja se tulee latinan sanasta 


pater eli isä / kirkkoisä, mikä antaa sanalle lisäviitteen isällisestä ja / tai uskonnolli-


sesta holhouksesta, jonka kohteena on lapsi tai lapsenkaltaisesti uskova ihminen, 


joka ei tule toimeen omin neuvoin. (Nykysuomen sanakirja, osa 1, 497 ja osa 4, 


311). Paternalismissa ihmisten puolesta tehdään ilman heidän suostumustaan asi-


oita, joiden uskotaan olevan heidän omaksi parhaakseen. Kyse on medikalisaatiota 


laajemmasta ja monitahoisemmasta ilmiöstä. (Ketola ym. 1995, 74.)  


 


Aktiivisessa paternalismissa kieltäydytään hyväksymästä yksilön pyyntöjä ja toivei-


ta eli toisenlaisten toiveiden olemassaolo kielletään aktiivisesti. Ääriesimerkkejä 


ovat uskonnonvastaiset verensiirrot ja aktiivisen eutanasian toteutus. Passiivisessa 


paternalismissa yksilön toiveisiin ja avunpyyntöihin ei vastata, vaikka ne kuullaan ja 


huomataan. Terveydenhuollossa passiivinen paternalismi näkyy erityisesti tilan-


teissa, joissa kansalaisille ei tarjota lainkaan tietoa muista vaihtoehdoista, vaan 


ammattityöntekijät välittävät itse valitsemaansa ja parhaana pitämäänsä tietoa hoi-


tomuodoista. (Ketola ym. 1995, 74, 76–77.)  


 


 


Paternalismi suomalaisessa terveydenhuollossa 


 


Esimerkki aktiivisesta paternalismista Suomessa on helsinkiläisen sairaalan leik-


kauspotilas, joka halusi käyttää leikkauksen jälkeen itsehoitona homeopaattista 


Arnica montanaa. Hän pyysi sairaanhoitajaa antamaan lääkkeensä yöpöydän laa-
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tikosta, mutta tämä kieltäytyi tarjoten kivun hoitoon morfiinijohdannaisia. Hoitaja 


käski omaisia viemään homeopaattiset rakeet pois uhaten heittää ne muuten jä-


teastiaan. (Henkilökohtainen tiedonanto, 2006.) Eräs Hillmanin (1999, 57, 72) tut-


kimukseen osallistuneista mainitsi pahimmaksi mitä hänelle voisi tapahtua sairaa-


lassa, olisi hoitaminen vastoin omaa vakaumusta. Sellainen ei ainakaan edistäisi 


paranemista. 


 


Kansainvälisestä näkökulmasta tarkasteltuna esimerkin potilaalta riistettiin mahdol-


lisuus edesauttaa toipumistaan: Saksassa homeopatiaa käyttävät kirurgit ja ham-


maslääkärit antavat Arnica montanaa ennaltaehkäisevästi ennen leikkauksia ja 


hammaslääkärin toimenpiteitä, sillä se vähentää verenvuototaipumusta ja nopeut-


taa paranemista. Sen on todettu vähentävän kipuja myös leikkauksen aikana ja 


sen jälkeen. Friedrich (2004, 59, 91.) Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, 


placebokontrolloidussa kliinisessä kokeessa 26 potilasta sai kasvojenkohotusleik-


kauksen jälkeen joko placeboa tai homeopaattista Arnica montanaa. Arnica mon-


tanaa saaneiden potilaiden kasvoihin syntyi ruhjeita merkittävästi pienemmälle alu-


eelle. (Seeley, Denton, Ahn & Maas. 2006, 54–59.)  


 


Hoitotieteen professori Katie Eriksson (1996, 45–47) on nostanut esiin hoidon nur-


jista puolista muun muassa tuomitsemisen ja rankaisemisen, jotka kuuluvat lähei-


sesti ihmisen arvokkuuden loukkaamiseen, sekä vallankäytön, joka näyttäytyy esi-


merkiksi hoitajan haluna pitäytyä vallitsevissa rutiineissa ja vaikeutena mennä mu-


kaan potilaan ajatusmaailmaan. Se näkyy myös hoitajan asenteissa, jotka pakotta-


vat potilaan toimimaan vastoin omaa tahtoaan.  


 


 


Potilaan osallistuminen omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon  
 


Vaskilammen (1994, 228) mukaan Suomessa puhtaasti lääketieteeseen perustuva 


virallinen terveydenhuolto on saavuttanut totaalisen aseman, koska sillä ei ole ollut 


institutionaalistuneita kilpailijoita kuten muualla Euroopassa. Katie Erikssonin mie-


lestä hoito on nykyään siinä mielessä totalitaarista, että siinä ei riittävästi kunnioite-


ta yksittäistä ihmistä ainutlaatuisena persoonana, ei kunnioiteta hänen oikeuttaan 







 10


itse muotoilla elämänsä (Tuomi 1997). Jos ihmiselle ei anneta vastuuta, häneltä 


riistetään samanaikaisesti hänen inhimillinen arvokkuutensa, johon kuuluu valinnan 


vapaus ja oikeus suojautua loukkauksilta. (Eriksson 1996, 42). 


 


Suomalaisen sairaalan sisätautien ja kirurgian vuodeosaston potilaille ja henkilö-


kunnalle tehdyn kyselyn mukaan 2/3 potilaista ja hoitajista oli sitä mieltä, että hoita-


ja oli yksin suunnitellut potilaan koko hoitojakson. Niin ikään 2/3 potilaista ajatteli, 


ettei heidän kanssaan ollut neuvoteltu ennen hoitotoimenpiteitä. Noin puolet poti-


laista oli sitä mieltä, että heidän mielipiteensä omaa hoitoa koskevissa asioissa 


otettiin huomioon ja heillä oli mahdollisuus kieltäytyä hoidosta tai hoitotoimenpi-


teestä halutessaan. Potilaat toivoivat ymmärrettävää tietoa hoitovaihtoehdoista, 


niiden vaikutuksista ja mahdollisuudesta osallistua omaa hoitoaan koskevaan pää-


töksentekoon. (Poikkimäki 2004, 74–76.)  
 


 


 


Väärin parannettu – potilas ristiriitaisessa tilanteessa 


 


Hildénin mukaan homeopatiaa käyttävä asiakas joutuu usein absurdiin ristiriitatilan-


teeseen, kun osa terveydenhuollon ammattilaisista varoittelee kuvittelemistaan 


homeopatian vakavista haittavaikutuksista, tavallisimmin maksavauriosta, ja osa 


väittää tietävänsä varmasti, ettei voimakkaasti laimennetulla homeopaattisella 


lääkkeellä voida saada hoitotuloksia. Mikäli asiakas kertoo saaneensa avun vai-


voihinsa, hänen kokemuksensa saatetaan mitätöidä selittämällä, että kyseessä on 


vain placebo-vaikutus, spontaani paraneminen tai alun perin väärä diagnoosi. Olisi 


todella huolestuttavaa, jos kaikilla Hildénin 12 työvuoden aikana homeopatiasta 


avun saaneilla asiakkailla olisi ollut väärä diagnoosi. Toisaalta jos paraneminen on 


perustunut ”vain” placeboon tai kyseessä on ollut spontaani paraneminen, olisi il-


miöitä ja niiden parantavaa voimaa syytä tutkia huomattavasti intensiivisemmin.   


 


Huolestuttavinta on, että ihmisen omakohtainen kokemus paranemisesta tai koe-


tusta helpotuksesta mitätöidään, koska koululääketieteen näkökulmasta hänet on 


ilmeisesti parannettu väärin. Ristiriitatilanne herättää asiakkaissa usein nöyryytyk-
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sen tunteen, hätäännystä ja väliin myös raivoa siitä, että hakeutuminen homeopaa-


tille viivästyi. Avun saaneen asiakkaan tyypillinen kysymys homeopaatille on: ”Mi-


ten se hoitaja / lääkäri saattoi sanoa minulle, ettei tästä ole ollut kenellekään 


apua?”  


 


Asiakkaan punnittu valinta 


 


Lindfors (2005, 59–60) toteaa väitöskirjassaan, että päätös hakeutua homeopaatin 


vastaanotolle on aktiivinen ja oletettavasti punnittu valinta eri hoitomuotojen välillä.  


Saman vahvistavat myös opinnäytetyöhön osallistuneet terveydenhuollon ammatti-


laiset.  


 


Mukka (2002, 27, 57) pitää asiakkaan huijatuksi ja rahastuksen kohteeksi joutumi-


sen pelkoa vaihtoehtoisten hoitojen epävarmuustekijänä. Pelko vaivaa monen 


mieltä ainakin hoidon alussa, kunnes hoito onnistuu vakuuttamaan asiakkaan – jos 


onnistuu. Hillmanin (1999, 47) haastattelemien vaihtoehtoisia hoitoja käyttävien 


asiakkaiden mukaan terapeuttien korkea ammattietiikka ja vastuu ovat hoitosuh-


teen peruspilareita. Asiakkaat väittävät tunnistavansa kyseenalaisin motiivein toi-


mivat terapeutit, jolloin hoitosuhdetta ei synny. Norjassa homeopaattisen klinikan 


asiakkaista (1400) yli puolet oli suorittanut yliopistotutkinnon tai heillä oli vastaava 


muu korkeamman asteen koulutus (Viksveen & Steinsbekk 2005, 222–228).  


 


 


Ammattitaidon osoittaminen 


 


Homeopaattien ja virallisten lääkäreiden asiakkaat eivät eroa toisistaan merkittä-


västi terveyskäsityksiltään. Homeopatiaa käyttävät asiakkaat suhtautuvat kuitenkin 


kriittisemmin viralliseen lääkärinhoitoon. (Furnham & Smith 1988, 685–689.) He 


tiedostavat myös, että hoito ei ole samalla tavalla legitiimiä kuin virallisen tervey-


denhuollon piirissä annettava hoito. Jos asiakas kokee hoidon onnistuneen, se on 


mittari hoidon luotettavuudesta. Hoidon legitiimiys punnitaankin homeopaatin kyky-


nä osoittaa taitonsa parantaa. Homeopaatin on todennettava ammattitaitonsa käy-


tännössä, kun taas virallisen terveydenhuollon henkilöstön pätevyys perustuu 







 12


muodolliseen pätevyyteen. Parantaja on siis riippuvainen asiakkaan tyytyväisyy-


destä ja asiakas puolestaan parantajan uskottavuudesta. (Mukka 2002, 24–25.) 


 


Asiakkaan harkinta ja ammattitaidon edellyttäminen näkyy Frontin ja Hildénin mu-


kaan myös siinä, että usein perheen äiti tai isä tulee ensin homeopaatin vastaan-


otolle. Mikäli kokemus ja hoitotulokset ovat myönteisiä, he tuovat seuraavaksi lap-


sensa ja sukulaisensa. Nykyisin useimmat asiakkaat kysyvät ensin puhelimessa 


homeopaatin koulutuksesta, työkokemuksesta, hoitoperiaatteista, käyntimaksuista 


ja vastaanottoajan kestosta, mikä kertoo asiakkaiden valveutuneisuudesta ja pyr-


kimyksestä paljastaa epäpätevät toimijat ja välttää heitä.  


 


 


Oikeus saada tietoa ja tehdä valistunut ratkaisu  


 


Mitä tulee lääketieteellisiin hoitoihin, potilaat ja usein ammattilaisetkin ovat tietä-


mättömiä niiden todellisista hyödyistä ja haitoista. Jos potilaat saavat riittävästi tie-


toa erilaisista hoitovaihtoehdoista, he valitsevat vähemmän aggressiivisen hoidon, 


olipa kyse leikkauksesta tai lääkkeestä. Jos potilaat ja ammattilaiset tietäisivät 


enemmän todellisista hyödyistä ja haitoista, he olisivat paljon pidättyväisempiä hoi-


tojen suhteen. (Ryynänen ym. 2006, 47.) 


 


Kaikissa terveydenhuollon toimintayksiköissä tapahtuu paljon virheitä, jotka johta-


vat haittaan noin yhdellä kymmenestä potilaasta ja vakavaan haittaan tai kuole-


maan noin yhdellä sadasta. Kuolemaan johtavien hoitovirheiden määrä on merkit-


tävästi suurempi kuin kuolemaan johtavien liikenneonnettomuuksien määrä. Ete-


nevien, seurantaan perustuvien tutkimusten valossa luvut ovat vielä suurempia. 


Ruumiinavaukset osoittavat, että myös virhediagnoosit ovat yleisiä ja tutkijat pai-


nottavat, etteivät isotooppitekniikat, kaikututkimukset ja tietokonetomografia ole 


vähentäneet virhediagnoosin mahdollisuutta. (Pasternak 2006, 2459–2470.) WHO 


rankkasi vuonna 2000 Suomen terveydenhuoltojärjestelmän sijalle 31. Ainakaan 


tämän arvion mukaan sitä ei voida pitää kovin hyvin toimivana. (Raivio 2004, 123.)  
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Lääkäreiden eettisen foorumin mukaan myös ali- ja ylihoitaminen ovat aitoja on-


gelmia (Saarni 2007, 11).  Tarinoita alihoidosta, ikärasismista, hoitojonoihin kuole-


vista ihmisistä ja alkuperäisten vaivojen moninkertaistumisesta ylihoidon seurauk-


sena on liikkeellä siinä määrin, että asiakas voi päätellä suomalaisella terveyden-


huollolla olevan vaikeuksia selvitä tehtävästään. Toisaalta keskittyminen ennalta-


ehkäisyyn voi vahingoittaa potilaita ja tehdä heistä onnettomia, sillä se uhkaa lyödä 


kroonisesti sairaan leiman lähes jokaiseen alentamalla jatkuvasti vaikkapa koleste-


roli- ja verenpainearvojen suosituksia. (Ryynänen ym. 2006, 68–74.)  
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5 NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA VAI PUOSKAROINTIA 
 
 


Myös lääketieteessä joudutaan välillä turvautumaan uskomukselliseen hoitoon, 


mikäli ei ole olemassa tieteellisesti toimivaksi osoitettua hoitoa. Lääketieteellinen 


hoito ei aina myöskään toimi odotetusti. Silloin ei kuitenkaan ole tapana puhua hui-


jauksesta, vaikka sama tilanne vaihtoehtolääkinnässä esitetään vastustajien kes-


kuudessa tyypillisesti huijauksena. (Ryyppö 2004, 80.) 
 
Kivunhoidon erikoislääkäri Pirjo Lindforsin (2007) mukaan länsimainen lääketiede 


on vain yksi lääketieteiden kulttuurinen uskomus- ja käsitejärjestelmä, jonka edus-


tajilla on kolonialistinen taipumus ylenkatsoa muita lääketieteellisiä järjestelmiä ja 


pitää erilaisuutta huonona asiana. Länsimaisen lääketieteen ”näyttöön perustuvis-


ta” tutkimuksista löytyy runsaasti huomiotta jääneitä tekijöitä, jotka vääristävät tu-


lokset. Länsimainen lääketiede ei ole löytänyt ratkaisua kokonaisvaltaisen kärsi-


myksen olennaiseksi vähentämiseksi, vaan usein kohtaaminen terveydenhuoltojär-


jestelmän kanssa aiheuttaa oljenkorren lopullisen katkeamisen. Lääkäri, joka ei 


osaa kohdata ja kuunnella potilasta asianmukaisesti, hoitaa asiantuntemattomasti 


eli puoskaroi koululääketieteen keinoin.  


 


Päihdepsykiatri Juha Kemppisen (2007, 18–20) mukaan biolääketieteellisesti ei 


tiedetä mitä masennus on. Ihmisille on syötetty yli 50 vuotta psyykenlääkkeitä tie-


tämättä tarkkaan, mihin ne lopulta vaikuttavat. Puhutaan yleisesti serotoniinin, nor-


adrenaliinin ja dopamiinin toimintahäiriöistä, vaikka kyseiset välittäjäaineet muo-


dostavat vain 5 % aivojen kaikista välittäjäaineista. Kemppainen tapaa työssään 


psykiatrina viikoittain ihmisiä, joiden lääkitystä on vaihdeltu vuosikausia ”toivotaan, 


toivotaan” –mentaliteetilla.  


 


Lääkärit joutuvat hoitamaan usein myös lasten sairauksia lääkkeillä, joiden vaiku-


tukset tunnetaan varmasti vain aikuisilla, esimerkkinä sydän- ja syöpälääkkeet. 


Lasten kliinisen farmakologian dosentti Kalle Hopun mukaan silloin kyse on kokeel-


lisesta hoidosta, kun lääkkeitä joutuu määräämään ilman kunnollista tietoa niiden 


vaikutuksista. Euroopan unionin lastenlääkeasetuksen keinoin pyritään nyt vähen-
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tämään lasten tehotonta hoitoa, annosteluvirheitä, haittavaikutuksia, sairaalahoitoa 


ja kuolemia. (Rajamäki 2007b.) 


 


Toisaalta lääketieteeltä ei puutu vaihtoehtoisia hoitonäkemyksiä. Esimerkiksi psy-


kiatria ei koulukuntaeroista riippumatta ole voinut koskaan ummistaa silmiään yh-


teisöllisiltä ja kulttuurisilta tekijöiltä sairauden prosessissa. Kuitenkin ahdas biolää-


ketieteellinen taudinkäsitys on hallinnut pitkään kaikkea koulutusta. Sen varaan 


rakennettu pitkälle laitostunut terveydenhuolto voi olla este hoitonäkemyksen avar-


tumiselle. (Honko 1994, 21.)  
 


Mikään terveydenhoito, johon sen harjoittajat uskovat ja luottavat vilpittömästi, ei 


voi Honkon (1994, 19) mukaan yleisesti ottaen olla pelkästään vahingollinen. Tu-


loksiin voidaan aina lukea erilaisia myönteisiä vaikutuksia riippumatta siitä, olivatko 


myönteiset tulokset mahdollisia hoitojen ansiosta vai niistä huolimatta.  
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6 TERVEYDESTÄ JA SAIRASTAMISESTA 
 


 


Hoitokulttuurimme arvopohja 


 


Ihmisen terveenä oleminen ja siihen vaikuttaminen ovat eräs selkeimmin länsimai-


sissa kulttuureissa ohjatuista elämänmuodoista. Tietoinen ohjaus alkaa jo neuvo-


laiässä. Virallisen terveydenhuoltojärjestelmän antama ohjaus perustuu tieteellisen 


tutkimustiedon soveltamiseen. Tuolloin ihmisen tavoitteena on tieteellisesti hyväksi 


todettu yhdenmukainen käyttäytyminen, joka esitetään usein ainoana oikeana vaih-


toehtona. Vaikka hoitotyöntekijöiden ammattietiikka velvoittaa heitä toimimaan yk-


silön kokemus- ja arvomaailmaa kunnioittavalla tavalla, heidän työllään terveyden-


huollon ammattiryhmänä on valtakunnalliset terveyspoliittiset tavoitteet, joihin pyrit-


täessä sovelletaan ihmistä mekanistisesti kuvaavaa, yleistettävää ja yleistä tietoa. 


(Häggman-Laitila 1992, 20–23, 126.) 


 


Häggman-Laitilan (1992, 2–23, 126) tutkimustulokset osoittavat hoitokulttuurin ar-


vopohjan kapea-alaisuuden. Hankalan potilaan kuvauksien ja potilaan rooliin koh-


distuvien odotuksien samankaltaisuus elämänhallinnaltaan erilaisissa ryhmissä 


antaa syyn olettaa, että terveydenhuoltojärjestelmässä standardipotilas saa stan-


dardiavun. Terveydenhuoltojärjestelmän kyky toimia joustavasti ja vastata erilaisiin 


odotuksiin näyttää olevan rajallinen. Mekanistisen terveyskuvan läpitunkevuus 


eräiden ryhmien kohdalla antaa aihetta kysyä, mitkä ovat terveydenhuoltoalan kou-


lutuksen saaneiden terveenä olemisen tavat. Onko hoitohenkilökunnalla kykyä 


ymmärtää ja hyväksyä tapojen erilaisuutta? Salliiko hoitokulttuuri ihmisten erilai-


suuden? Kuinka paljon neuvontatyön osuvuuteen vaikuttavat arvoristiriidat? 


 


Hillmanin tutkimuksen mukaan (1999, 72–73) terveyspalveluja käyttävillä kuntalai-


silla on laajempi terveyskäsitys kuin sairaanhoitajilla. Hän kehottaa pohtimaan, on-


ko terveydenhuoltohenkilöstön sidos biomedisiiniseen ajattelutapaan niin tiivis, että 


sairauskeskeinen hoitoajattelu ei salli laajempaa käsitystä ihmisen yksilöllisestä  


 







 17


terveyden kokemisesta ja sairauden hoitamisesta. Hän kehottaa myös vahvista-


maan asiallista vuoropuhelua ja lisäämään yhteistyötä vaihtoehtohoitojen ja julki-


sen terveydenhuollon välillä. Vaihtoehtohoitojen hoitotuloksia pitäisi tutkia enem-


män myös Suomessa ja tiedemaailman tulisi hyväksyä tutkimuksen piiriin potilai-


den subjektiiviset kokemukset. 


 


 


Potilaan ja lääkärin uudistuvat roolit 


 


Terveyttä edistävän lähestymistavan lisääntyminen lääketieteessä on tuonut poti-


laan rooliin uusia piirteitä.  Omatoimisuutta painotetaan enemmän, ja lääkärin teh-


täviin kuuluu välittää potilaalle tietoa siitä, miten hänen omat valintansa vaikuttavat 


hänen terveyteensä. (Vaskilampi & Pylkkänen 1991, 1063.) Terveydenhuollossa 


on totuttu kuitenkin ottamaan ohjat käsiin asiantuntijan varmuudella. Aina ei ole 


kyselty ihmisten omaa tahtoa. (Vertio 2003, 142.) Kansanterveyslaitoksen osaston-


johtajan, ylilääkäri Terhi Kilven mukaan esimerkiksi rokoteohjelmasta väittely on 


Suomessa ihan uutta. Lääkkeistä ja rokotuksista tarvittaisiinkin enemmän puoluee-


tonta tietoa. Suomessa on aina ennen otettu, mitä viranomaiset tarjoavat, mutta nyt 


kaivataan perusteluita, mitä Kilpi pitää hyvänä asiana. (Nykänen 2008, D4.)  


 


Viime vuosikymmeninä monet suuret muutokset ovat vähentäneet lääkäreiden val-


taa. Tiedon lisääntyminen ja terveyspalvelujen kaupallistuminen asettaa lääkärei-


den työlle enemmän odotuksia. Myös lääkärin rooli on muuttunut. Potilaat ovat ny-


kyään tietoisempia siitä, mikä heitä vaivaa ja mitä hoitoa he haluavat. Kun potilai-


den valinnanvapaus lisääntyy, myös vastuu kasvaa. Asiaa väitöskirjassaan tutkinut 


kehittämispäällikkö Hanna Toiviainen Suomen Kuluttajaliitosta mainitsee 2000-


luvun trendiksi jaetun hoitopäätöksen, eli tasavertaisen kumppanuuden, tai konsu-


merismin, jossa valta on potilaalla palveluiden kuluttajana. Suomalaisista lääkäreis-


tä noin viidennes suhtautuu myönteisesti siihen, että potilas ilmoittaa mitä haluaa. 


(Toiviainen 2007, 13, 54.)  
 
Myönteisesti asiaan suhtautuva psykiatri Seppo Mäkinen on sitä mieltä, että tiedon 


tason noustessa syntyy todellista kumppanuutta, sillä potilaan hankkima tieto ker-
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too, että potilas on kiinnostunut itsestään ja hoidostaan, ja antaa viitettä millä tie-


don tasolla voidaan keskustella. Terveyskeskuslääkäri Outi Karhunen myöntää, 


että joskus potilaan hankkimat tiedot antavat heti käsityksen siitä mihin suuntaan 


lähteä ja potilaat voivat todella tietää enemmän kuin hän. (Nykänen 2008, D4.)  


 


 


Terveyden ja sairauden määritelmiä 


 


Suomalaiset ovat aktiivisia ja vastuullisia oman terveytensä ylläpitäjiä. He ovat yk-


simielisiä siitä, että terveys on tärkein elämänarvo. (Niiniluoto 2003, 1857–1862.) 


Kari Raivion mukaan WHO:n määritelmä terveydestä täydellisenä fyysisen, psyyk-


kisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana on kuitenkin ongelmallinen. Sosiaalinen 


ulottuvuus saa hyvin erilaisia sisältöjä erilaisissa yhteiskunnissa, jolloin täydellinen 


hyvinvoinnin tila on utopia. Fyysisen ja varsinkin psyykkisen ulottuvuuden ongel-


miksi muodostuvat mittarit, joilla arvioida poikkeamia hyvinvoinnin tilasta. Aina ei 


edes ole objektiivisia mittareita ja esimerkiksi käsitys psyykkisestä hyvinvoinnista 


on muodostettava ihmisen omien kertomusten ja käyttäytymisen perusteella. Ei ole 


itsestään selvää, että yksilön subjektiivinen käsitys omasta terveydestään vastaa 


käsitystä, johon terveyden ja sairauden objektiiviseen määrittämiseen pyrkivä lää-


käri päätyy. Kuitenkin juuri koettu terveys on hyvän elämän ja esimerkiksi työkyvyn 


kannalta tärkeämpi kuin normaaliksi tulkittu laboratoriokokeen tulos. (Raivio 2004, 


123.) 


 


 


Ilkka Niiniluoto pohtii WHO:n määritelmän tehneen terveydestä ihmistä ja elämää 


suuremman käsitteen sekä ruokkivan medikalisaatiota, jonka vaarana on paterna-


lismi, ihmisten yksityiselämään tunkeutuva ja heidän itsenäisiä oikeuksiaan louk-


kaava holhouksen ja kontrollin järjestelmä. Toisaalta hän pitää uskomuslääkinnän 


yleistymistä paramedikalisaationa. Niiniluodon mielestä sairaudet voivat olla kuun-


neltaviksi tarkoitettuja viestejä ja terveys tulisi määritellä niin realistisesti, että jak-


samme asettaa sen oman elämänpolitiikkamme tavoitteeksi. Terveys ei tarkoita 


jatkuvaa tyytyväisyyden maksimointia, vaan harmonista hyvinvointia, joka erilaisilla 


ihmisillä voi toteutua vaihtelevasti ja yksilöllisillä tavoilla. Terveyskasvatuksen tulisi 
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olla ihmisten omaa harkintaa kunnioittavaa tiedon ja neuvojen jakamista. (Niiniluoto 


2003, 1861.) 


 


Osalle ihmisistä terveenä oleminen merkitsee itsenäisyyttä, mahdollisuutta selviy-


tyä omassa elämässä, mitä he pitävät elämänhallinnan edellytyksenä. Terveytensä 


merkityksettömänä kokevat eivät pyri aktiivisesti elämänsä kokonaishallintaan eikä 


heillä ole otetta elämästään. Ne, joille terveenä oleminen merkitsee persoonallista 


kasvua, ovat oman elämänsä tietoisia suuntaajia, joilla on elämänsä osittamaton 


kokonaishallinta. Heidän elämäänsä ei rajaa mikään ulkopuolinen uhka, toisin kuin 


terveenä olemistaan tautikeskeisesti kuvanneilla haastateltavilla, joiden elämän 


kokonaishallinta oli siirtynyt hoidosta vastaaville ammatti-ihmisille. Haastateltavat, 


joiden mielestä terveys on terveellisten elämäntapojen noudattamista, eivät hah-


mota omaa elämäänsä kokonaisuutena vaan ”osaprojekteina” ja heiltä puuttuu 


omaa elämää ohjaava ”johtoajatus”. (Häggman-Laitila 1992, 97–98.) 


 


 


Homeopatian määritelmä terveydestä ja sairaudesta  


 


Homeopatiassa sairauden katsotaan olevan aina yhteydessä terveyteen. Sairautta 


ei siis voida käsittää ilman edeltävää määritelmää terveydestä. Kysymys tervey-


destä ja sen muuttumisesta sairauden myötä johtaa fenomenologiseen ihmiskäsi-


tykseen. Terve ihminen käyttää vapaasti hänelle kulloinkin ominaisia olemisen 


mahdollisuuksia. Sairas ihminen on sairas vain siksi, ettei hän enää voi käyttää 


vapaasti itsestään käsin omia olemisen mahdollisuuksiaan. Hänen vapaa täytän-


töönpanonsa on rajoittunut. Kun ihmisen olemassaolo, hänen mahdolliset suhteen-


sa maailmaan on otettu pois, hän kokee tilanteen todellisena sairastamisena kär-


simyksessä. Tällaista ”negaatiota” nimitetään jo vanhassa filosofiassa ”privaatioksi” 


(lat. privare = ryöstää). Potilaan olemassaolon fenomeeni (ilmiö) voi siis olla oire 


ainoastaan silloin, kun se on sairaalloisessa mielessä privatiivinen. Oireet ovat 


olemassaolon privatiivisia fenomeeneja, eli sairaus itse, jonka potilas ja lääkäri voi-


vat kokea. (Wegener 2003, 76–77.) 
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Tällaisen ajattelun tunnisti myös Samuel Hahnemann, homeopatian kehittäjä. Hä-


nen mukaansa sairaus on ulkoisesti aistien välityksellä tunnistettavia muutoksia, 


sairauden merkkejä ja oireita ruumiin ja sielun voinnissa. Ne ovat tällä hetkellä sai-


rastavan ihmisen terveen olotilan poikkeamia, jotka nyt sairas ihminen tuntee itse, 


jotka häntä lähellä olevat panevat merkille ja jotka lääkäri havaitsee hänessä. 


Kaikki nämä havaittavat merkit edustavat sairautta sen koko laajuudessa. (Hah-


nemann 2005, 92–93.) 


 


Homeopatialla hoidetaan siis konkreettisia oireita, joista ihminen itse kokee kärsi-


vänsä, vaikka niitä ei voitaisi mitata koululääketieteen keinoin. Esimerkiksi eräs 


Hildénin asiakas oli kärsinyt viikkoja roskan tunteesta silmässä, joutui hieromaan 


silmää jatkuvasti eikä voinut keskittyä tarkkaa näköä vaativaan työhön. Silmässä 


oli punoitusta ja kyynelvuotoa. Lääkäri tutki silmän eikä löytänyt sieltä mitään. 


Asiakas kysyi hieman häpeillen homeopaatilta onko hän kenties tullut hulluksi, 


koska voisi vannoa, että silmässä on hius. Hän sai yhden annoksen Pulsatilla pra-


tensis C200 ja tunne katosi muutamassa tunnissa. Tunne palasi vuoden aikana 


vielä kaksi kertaa, jolloin asiakas sai puhelimessa ohjeet uusia annoksen. Oire ka-


tosi molemmilla kerroilla yhtä nopeasti eikä palannut enää.  


 


Hahnemannin homeopatian ei siis voida katsoa edistävän paramedikalisaatiota, 


sillä sen avulla ei pyritä tekemään terveestä sairasta vaan päinvastoin. Eri asia 


ovat homeopatian perusopeista irrottautuneet koulukunnat, jotka tarjoavat ”homeo-


paattisia” lääkkeitä, vaikka ihmisellä ei ole konkreettisia oireita. 
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7 TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
 


 


WHO:n mukaan terveyden edistäminen on prosessi, jonka myötä yksilöt ja yhteisöt 


saavat paremmat mahdollisuudet hallita terveyttään ja siihen vaikuttavia taustateki-


jöitä. WHO:n määritelmä painottaa yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja elämän-


hallintaa. (WHO 1984, 1; WHO 2005.) 


 


Yksilökohtainen terveyden edistäminen on terveystiedon vahvistamista sekä elä-


mänhallinnan ja asenteiden kehittämistä terveyttä tukevaksi. Vastuu käyttäytymi-


sestä ja valintojen tekemisestä on ihmisellä itsellään. Yhteisöllisen terveyden edis-


tämisen ydinkäsite ”voimaantuminen” (empowerment) kuvastaa ihmisten tunnetta, 


että heitä kuullaan, he voivat vaikuttaa asioihin ja toimia aloitteellisina heitä koske-


vissa asioissa. (Perttilä 2006, 12–14.) 
 


Terveyden edistäminen on keskeinen osa terveydenhoitajan työtä. Vertion (2003, 


23–25) mukaan terveyden sijaan puhutaan usein hyvinvoinnista ja toimintakyvystä, 


jotka tarjoavat konkreettisempia näkökulmia. Terveys voidaan määritellä muun 


muassa iän mukaiseksi toimintakyvyksi, joka tarkoittaa fyysistä ja sosiaalista ky-


vykkyyttä. Ihmisen oma kokemus omasta terveydestään on tärkeää, sillä se ennus-


taa tulevaa terveyttä usein paremmin kuin ammattilaisarviot. Ihminen itse onkin 


oman terveytensä parhaita asiantuntijoita. 


 


 


Ihmisen omat selviytymiskeinot 


 


Ihmisen käytöstä ei voi aina perustella kansanterveydellä tai edes omalla tervey-


dellä, vaan ihminen pyrkii selviytymään eri tilanteista tavalla tai toisella. Jos selviy-


tymiskeinot loppuvat tai ovat riittämättömät, voi ihminen selviytyäkseen tehdä ää-


rimmäisiä asioita, sairastua vakavasti tai tehdä itsemurhan. (Vertio 2003, 55–69.) 


Ihmiset hoitavat itse suurimman osan terveyteensä liittyvistä ongelmista. Kolme 


neljännestä ihmisten taudeista ja vaivoista ei tule koskaan lääkärin- tai sairaalahoi-
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don ulottuville. Joidenkin tutkimusten mukaan turvautumisprosentti olisi vain 10 %. 


Kansa on siis edelleen melkoinen parantaja. (Honko 1994, 36–39.) 


 


Ihmisten elintapoja ja sairastavuuden välisiä yhteyksiä tarkastelevan tutkimustie-


don perusteella on laadittu oikean ja hyvän terveydenhoidon, hyvän elämän nor-


misto. Sen katsotaan koskevan ihmisen kokonaiselämäntilannetta. Ihmisen omat 


käsitykset hyvästä ja oikeasta ovat jääneet tarkastelun ulkopuolelle. Tieteellisesti 


hyväksi koettu ei kuitenkaan ole aina ihmisen kokema hyvä. Terveyskasvatus, 


omatoimisen terveydenhoidon tukeminen ja yleensä hoitaminen on ymmärretty 


usein käytännön hoitotilanteissa sairauksien hoidoksi tai niiden ennaltaehkäisyksi, 


ei niinkään ihmisen itsensä kokeman mielekkään ja hyvän elämän edistämiseksi. 


(Häggman-Laitila 1992, 7–9.) 


 


 


Ihmisen vastuu omasta terveydestään  


 


Itseparannus on se terveyskäyttäytymisen alue, jossa päätösvalta säilyy meillä it-


sellämme. Olemme aloittaneet hoidon, kun ostamme luontaistuotekaupasta jotain 


säännöllisesti, päätämme noudattaa erityistä ruokavaliota tai voimistella säännölli-


sesti. (Honko 1994, 36–39.) Itsehoitoa (egenvård) on tutkittu vain vähän sen suu-


reen merkitykseen nähden. Viime vuosina terveydenhuollon voimavarat ovat aset-


taneet yhä enemmän reunaehtoja järjestelmän toiminnalle. Toisaalta ihmiset itse 


ilmaisevat, että heidän itsensä tulisikin kantaa enemmän vastuuta terveytensä 


edistämisestä. Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa ihmiset pitävät itseään tär-


keimpänä terveyteensä vaikuttavana tekijänä. (Vertio 2003, 77–81.) 


 


Ihmiset ovat yhä tietoisempia terveydestään ja he ovat havainneet myös lääketie-


teen rajallisuuden. He osaavat etsiä ja vaatia uusia keinoja sairauksien voittami-


seksi ja terveyden ylläpitämiseksi. (Kulmala 1998, 1.) Sairastuminen on erittäin 


usein subjektiivinen ratkaisu, johon vaikuttavat ihmisen elämänhistoria, ympäröivä 


yhteisö, tilanne ja vaivan merkitystä hahmottava kysymysten sarja: mikä vaiva? 


mistä tullut? miten vaarallinen? miksi juuri minä? miksi juuri nyt? Pelkkä biomedi-


kaalisten oireiden tarkkailu ei voi olla mielekästä, sillä vaivojen hoito on monin ver-
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roin laajempi tiede kuin tautien parantaminen. Jos mainittua seikkaa ei huomioida, 


tuloksena voi olla kiertokulku lääkäriltä toiselle tai lääkäriltä kansanparantajalle, 


vaihtoehtoisten hoitomuotojen kokeilu ja itseparannus. (Honko 1994, 24–25.) 


 


 


Terveyden edistäminen ja homeopatia 


 


Jo Terveyttä kaikille vuoteen 2000 (1987), Suomen terveyspolitiikan pitkän aikavä-


lin tavoite- ja toimintaohjelman (Terveys 2015- kansanterveysohjelman edeltäjän) 


mukaan voidaan todeta, että painopiste terveydenhuollossa on siirtynyt korjaavasta 


hoidosta ennaltaehkäisevään, terveyttä edistävään työhön. Terveyttä edistävän 


työn laajentuminen ja sen luonteen muuttuminen lisää väestön oman osallistu-


misaktiivisuuden merkitystä, mutta osallistumisaktiivisuus on myös nykyisen ter-


veydenhuolto-organisaation kehittämisen edellytys. Laitoskeskeisen hoidon vähen-


täminen siirtää hoitovastuuta ihmisille itselleen ja lisää erityisesti omatoimisen ter-


veydenhoidon merkitystä. (Häggman-Laitila 1992, 4.) 


 


Ehkäisevä hoito, itseparannus ja avohoito valtaavat monin tavoin alaa sairaalatek-


nologian varaan rakennetulta hoidolta. Vastuuta siirretään yhä enemmän ihmisen 


itsensä suuntaan ja ajankohtaan, jolloin häntä ei vielä tarvitse nimittää potilaaksi. 


Vielä suurempi merkitys on ollut terveystiedon lisääntymisellä vaihtoehtoisten hoi-


tojen alueella. Niihin liittyvistä ongelmista huolimatta tuloksena on entistä valp-


paampi, itsenäisempi, omasta terveydestään enemmän vastuuta ottava ihminen. 


(Honko 1994, 38.)  
Opinnäytetyössä tehtyyn kyselyyn vastanneet terveydenhuollon ammattilaiset ovat 


sitä mieltä, että homeopaattista tai muuta täydentävää tai vaihtoehtoista hoitoa 


käyttävien ihmisten valinnassa on kyse osallistumisaktiivisuudesta ja vastuunkan-


tamisesta. Heidän kokemuksensa mukaan kyse on mielekkäästä sairauksien hoi-


dosta ja terveyden edistämisestä.  
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8 MITÄ TÄYDENTÄVÄT JA VAIHTOEHTOISET HOIDOT VOIVAT TARJOTA 
SUOMESSA 
 


 


Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen suosion syitä  


 
Hyvinvointivaltion terveysmarkkinoilla voidaan katsoa olevan kaksi kilpailijaa, lää-


ketiede ja vaihtoehtolääkintä. Kumpikin tarjoaa oppeja ja ratkaisumalleja terveys-


ongelmiin. Monet kokevat vaihtoehtoisen terveydenhuollon täydentävän virallista 


järjestelmää ja antavan ylimääräisen suojaverkon. Vaihtoehtolääkintä tarjoaa myös 


kanavan tyytymättömyyden ilmaisuun. Se ei ole kuitenkaan asettunut käyttäjien 


toiminnassa lääketiedettä vastaan vaan integroitunut viralliseen järjestelmään an-


taen käyttäjilleen uusia resursseja hyvinvoinnin saavuttamiseksi lisäten itsemää-


räämisoikeutta ja valinnanvapautta. (Vaskilampi 1992, 40, 60, 78.) 


 


Myös mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Pekka Saurin mukaan vaihtoeh-


toisten hoitomuotojen piiriin hakeutuminen kertoo ihmisten tyytymättömyydestä 


viralliseen terveydenhuoltojärjestelmäämme. Ihmiset etsivät yksilöllisempää huo-


miota ja enemmän aikaa kuin terveydenhuolto pystyy tarjoamaan. (Rajamäki 


2007a.) Lääketieteen kaikkivoipaisuuden diskurssi onkin rikkoutumassa. (Kou-


lu)lääketieteen auktoriteettiasemaa ovat olleet haastamassa vaihtoehtoisten hoi-


tomuotojen ja terveydenhuollon ja muiden itsenäistyneiden ammattilaisten, esimer-


kiksi hoitajien, lisäksi myös potilaat, joiden odotukset ja asiantuntemus ovat kasva-


neet koulutustason nousun myötä. (Kangas & Karvonen 2000, 176–188.)  
 
Vaihtoehtoisista hoitomuodoista haetaan usein eri asioita kuin virallisesta tervey-


denhuollosta. Esimerkiksi syöpäpotilaat hakeutuvat hoitoon saadakseen psyykkistä 


taistelutahtoa. (Salmenperä 2007.) Tanskalaisen syöpää sairastavan potilaan mu-


kaan vaihtoehtoisen järjestelmän suosio perustuu ehkä siihen, että sen myötä ih-


miset oppivat ajattelemaan omilla aivoillaan. (LaunsØ 1993, 296). Vaihtoehtoisen 


lääkinnän on eri tutkimuksissa arvioitu lisäävän syöpäpotilaiden taistelutahtoa, lie- 







 25


 


 


vittävän ahdistusta ja masennusta ja lisäävän toivoa ja kontrollin tunnetta suhtees-


sa sairauteen. Vakavissakaan sairauksissa vaihtoehtoisen lääkinnän käyttö ei siis 


ole niin perusteetonta kuin sen vastustajat antavat ymmärtää. (Ryyppö 2004, 78.) 


 


Hillmanin (1999, 57, 72) tutkimuksen mukaan vaihtoehtoisten hoitojen käyttö oli 


yhteydessä henkiseen kasvuun ja vastuunottamiseen omasta terveydenhoidosta ja 


hoitopäätöksen tekemisestä. Ihmisten terveyskäyttäytyminen muuttui, kun he koki-


vat itsemääräämisensä toteutuneen ja tulleensa kuulluksi hoitotilanteissa sekä saa-


tuaan positiivisia hoitokokemuksia.  


 


 


Kahtiajaosta kohti eheyttä ja voimaantumista  


 


Monet kokevat koululääketieteen vievän tunteen omasta voimasta (disempowe-


ring), kun taas täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot koetaan voimaannuttaviksi 


(empowering) (Barrett ym. 2000, 234–239; Barrett ym. 2003, 937–947). Vaihtoeh-


toiset hoitomuodot voivat palauttaa yksilölle mahdollisuuden osallistua aktiivisesti 


oman terveytensä ylläpitoon ja sairautensa hoitoon (Kulmala 1998, 5). Eurooppa-


laisessa terveyskulttuurissa sairauden, kivun ja kärsimyksen on ajateltu olevan 


vain negatiivisia yksilön ja yhteisön yhtenäisyyttä vaarantavia tekijöitä. Vaihtoehtoi-


sen puolen hoitokulttuurissa tavoitteena on palauttaa yksilölle kokemuksellisuus ja 


asiantuntemus sekä antaa vaivoille ja kärsimyksille monimerkityksellisyys ja mie-


lekkyys. (Vaskilampi 1992, 71.) 


 


Iso-Britanniassa korostetaan jo julkisten palvelujen tarjonnan sijaan kuluttajien va-


lintaa.  Empowerment -käsitettä on käytetty eurooppalaisessa sosiaali- ja terveys-


poliittisessa keskustelussa ainakin 1990-luvulta lähtien. Termillä tarkoitetaan voi-


mavaraistumista ja vaikutusvaltaa. Terveydenhuollossa empowerment mahdollis-


taa kuluttajien osallistumista terveyspalveluihin, potilaan ja lääkärin tasaveroisem-


man vuorovaikutussuhteen ja potilaan osallistumisen hoitopäätöksentekoon. Poti-


laiden voimavaraistajia ovat esimerkiksi lääkärit ja muut terveydenhuollon ammatti- 
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laiset ja vertaisryhmät. Toisaalta kaupalliset lääke- ja muun teknologian valmistajat 


ja markkinoijat voimavaraistavat kuluttajia oman näkemyksensä mukaan. (Toiviai-


nen 2007, 15–16.)  
 
Esimerkkinä homeopatian voimaannuttavasta vaikutuksesta on tuskallista rintatu-


lehdusta kolmen kuukauden ajan sairastanut äiti, joka käytyään viisi kertaa lääkä-


rissä ja syötyään tuloksetta antibioottikuureja kääntyi lopulta homeopaatin puoleen. 


Käynnin jälkeen hän parani. Hän pohti johtuiko paraneminen siitä, että hän sai rau-


hassa puhua tunnin ajan homeopaatille viiden minuutin lääkärissäkäynnin sijaan, 


vai homeopaattisesta lääkkeestä. Hän mietti lisäksi, miten pitkään on varaa ylläpi-


tää kallista ja tehotonta terveydenhuoltojärjestelmää, jossa potilas ei parane. (Leh-


tovaara 2007, 2.)  


 


Kokonaisvaltaisen hoidon puute, huono kohtelu, kivun mitätöinti ja syyllistäminen, 


ilman Kelan tukia jääminen ja vakuutusyhtiöiden vetäytyminen vastuusta koetaan 


usein kipuakin pahempina ongelmina. Turvauduttaessa näyttöön perustuvaan lää-


ketieteeseen ohitetaan usein potilaan kipu- ja elämäntarina. Kipua ja kärsimystä ei 


voida tarkastella tyhjiössä irrallaan potilaan muista sairauksista, psyko-


sosiaalisesta tilanteesta, elämänhistoriasta ja arvomaailmasta. Yhteisöllisyyden 


puutteen tiedetään lisäävän medikalisaatiota ja kroonisen kivun vuoksi lääkärille 


hakeutumista. Kehitysmaissa hyödynnetään merkityksellisten asioiden ja positiivis-


ten odotusten parantavaa voimaa, plaseboa, moninkertaisesti verrattuna hyvinvoin-


tivaltioihin. (Lindfors 2008, 14.)  
 


Kehitysmaissa asenteet koululääketieteen ulkopuolisia hoitomenetelmiä kohtaan 


ovat usein luontevat. Esimerkiksi Boliviassa perustettiin heti presidentti Evo Mora-


lesin virkakauden alussa vuonna 2006 perinteisiin parannuskeinoihin erikoistunut 


elin terveysministeriön yhteyteen. Perinteisen lääkinnän ministeri Jaime Zailles 


painotti miten tärkeää on kunnioittaa erilaisuutta. Jotta maan terveydenhuolto olisi 


kattava, modernin ja perinteisen on täydennettävä toisiaan. Hoitamisen tavat ovat-


kin yhdistymässä Boliviassa ja La Pazin alueen Patacamaya-sairaalaan on perus-


tettu alkuperäiskansoja varten monikulttuurinen synnytyshuone, jossa gynekologi 
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ja perinteisiin keinoihin erikoistunut kätilö yhdessä auttavat synnyttäjää. Toinen 


samanlainen synnytyshuone on suunnitteilla vuonna 2008. (Cheas 2007, 11.)  







 28


9 LOPUKSI 
 
 
Ketä hyödyttää vallalla oleva erottelu hyväksytyn ja ei-hyväksytyn hoidon välillä? 


Hyödyttääkö se myös potilasta, jota meidän on hoidettava? Tieteellinen näkökanta 


tulee esille siinä, hyväksytäänkö tutkimustulokset, jotka ovat ristiriidassa oman pa-


radigman ja sen välityksellä muodostetun näkemyksen kanssa. Jos ollaan vakuut-


tuneita siitä, että koululääketieteen paradigmat ovat yksin oikeassa, ei tarvitse 


huomioida tai ottaa vakavasti muiden hoitosuuntien tuloksia. Tieteellinen lääketie-


de ei ole lääkärin toiminnan huippu vaan sen perusta. Sen ulkopuolelle on jäätävä 


tilaa, jotta lääketieteestä voi tulla myös parantamisen taito. (Kiene 1996, 96–97, 


147.)   


 


Millaiseen etiikkaan perustuu ajattelu, joka kieltää yksilön kokemukset omasta ter-


veydestään ja sairaudestaan ja haluaa tulevaisuudessa jopa estää heitä hakemas-


ta apua täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista?  Tätä kysymystä Hildén 


on homeopaattina joutunut pohtimaan monien asiakkaiden kanssa, jotka ovat seu-


ranneet homeopatian saamaa negatiivista julkisuutta Suomessa. Homeopaatin ja 


tulevan terveydenhoitajan mieltä on myös askarruttanut kysymys, millaisia vaurioita 


terveydenhuollon ammattilainen voi aiheuttaa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoito-


muotoja käyttävälle ihmiselle asenteellisuudellaan. Hildén on elänyt kahdessa tota-


litaarisessa yhteiskunnassa ja pitää ”toisinajattelijoiden” nimilistoja ja vaatimuksia 


niiden julkaisemiseksi erittäin hälyttävänä 2000-luvun Suomessa.  


 


Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen kieltäminen Suomessa olisi voimakas takaisku 


moniarvoiselle ja monikulttuuriselle yhteiskunnalle. Pelkästään rajanvetoon liittyvät 


kysymykset olisivat hankalia. Kaikkien tieteellisesti tutkimattomien tuotteiden kiel-


täminen varmuuden vuoksi ei ole sovelias näkemys pohjustamaan lainsäädäntöä. 


(Ryyppö 2004, 122 –123.) 
 


Martti Lindqvistin (1995, 96) sanoin ei ole olemassa ristiriidatonta, vain hyvää ja 


yksinomaan toisten parasta tarkoittavaa ihmistä. Kaikki ovat joissakin asioissa so-


keita omille riippuvuuksilleen, pyrkimyksilleen ja rajoituksilleen. Lääkärin (Frontin ja 
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Hildénin mielestä myös terveydenhoitajan ja homeopaatin) on sitouduttava niiden 


ihmisten tukemiseen ja ammatilliseen auttamiseen, jotka ovat hänestä riippuvaisia. 


Hänen on ymmärrettävä, ettei hän voi elää toisten ihmisten elämää heidän puoles-


taan. Asiantuntijana hän on informoija, kasvattaja, havainnoitsija, palautteen antaja 


ja haasteen esittäjä – ei määrääjä eikä vastuun poisottaja. Hän on onnistunut teh-


tävässään, jos hänen potilaansa ja kansalaiset yleensä näkevät hänen toimintansa 


ansiosta paremmin, millainen heidän maailmansa on, miten he vaikuttavat omalla 


käyttäytymisellään itseensä ja siihen ympäristöön, josta he ovat vastuussa, ja mitä 


he voivat muuttaa elämässään ja yhteisössään pyrkiessään vaalimaan terveyttään. 


 
Vielä emme tiedä minkälainen terveydenhuoltojärjestelmä Suomessa meneillään 


olevasta murrosvaiheesta nousee. On kuitenkin korkein aika saattaa täydentävää 


ja vaihtoehtoista lääketiedettä ja niitä käyttäviä ihmisiä koskeva keskustelu Suo-


messa kansainväliselle tasolle! 
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