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Vähän historiaa 

• 1800-luvun alkuun:  
• Humoraalioppi paljolti vallalla 
• Lääkärit vastasivat vain pienestä osasta sairaanhoitoa 

 
• 1800-luvun alkupuoli: kilpailevia systeemejä 

 
• 1800-luvun lopulta: “tieteellisen lääketieteen”  

valtakausi 
 

• 1970-luku: “vaihtoehtolääkintä” (CAM 1975) 



Nimityksiä 
• Alternative medicine (1975) 

– (millä tavalla vaihtoehto?) 
• Complementary medicine (1985) 

– (lääketiede ja vähän ekstraa) 
• Integrative medicine (1995) 

– (mikä olisi sen vastakohta?) 
• Functional medicine 

– (mikä olisi sen vastakohta?) 
 

• Termin valinta on arvovalinta 



Määritelmiä 

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

 

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

 

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

 



CAMin kirjo 

• Akupunktuuri 
• Homeopatia 
• Yrttilääkintä 
• Kiropraktiikka 
• Hieronta 
• Isot vitamiini-annokset 
• Henkiparannus 

 
Mikä näitä yhdistää? 

• Energiahoito 
• Hypnoosi 
• Meditaatio 
• Reiki 
• Jooga 
• Taideterapia 
• Jne. 
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Luonnollinen, pehmeä, holistinen? 

• Luonnollinen vs. epäluonnollinen? 

• Pehmeä vs. kova? 

• Holistinen vs. reduktionistinen? 

 

   Retorisia mahtisanoja 

      
      



Politiikkaa 



Miksi? 

• 1.pettymykset virallisen lääketieteen mahdollisuuksiin 
 

• 2.pettymykset virallisen lääketieteen käytäntöön 
 

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

 
• 4.elämänkatsomukselliset/uskonnolliset valinnat 

 
• 5.kaupallinen tarjonta 

 



Mitä lääkärit ajattelevat? 



Mitä kansa  
ajattelee? 



CAM ja tutkimus 



CAM ja tutkimus 



CAM ja hoivavaikutus 

• On tärkeää erottaa:  
 

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

 ja  
• 2) spesifin menetelmän vaikutus (esim. 

homeopaattinen valmiste sinänsä, EI OLE 
VAIKUTUSTA)  
 
 



Johtopäätöksiä 

• Ei ole olemassa mielekästä kategoriaa CAM 

 (paitsi poissulkevana sosiologisena kategoriana) 

 

• Yksittäisiä hoitomuotoja tulee arvioida erikseen 

 

• Jos jokin hoitomuoto on tehokas, se tulee 
ennemmin tai myöhemmin osaksi lääketieteen 
käytäntöä 
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