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Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (CAM)

Luontaistuotteet

Ravintolisät: vitamiinit, yrtit, probiootit ym.

Kehomielihoidot

Terveydenhoitojärjestelmät

Perinteinen kiinalainen lääketiede, ayurveda, 

homeopatia, naturopatia, perinneparannus



Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (CAM)

Luontaistuotteet: 

Ravintolisät: vitamiinit, yrtit, probiootit ym.

Kehomielihoidot:

Akupunktio, jooga, kiropraktiikka, osteopatia, mindfulness,  

hypnoosi, hengitys- ja mielikuvaharjoitukset, parantava 

kosketus (reiki, aromaterapia ym), vyöhyketerapia, musiikki 

ja taideterapiat, tai chi ym. 

Terveydenhoitojärjestelmät:

Perinteinen kiinalainen lääketiede, ayurveda, homeopatia, 

naturopatia, perinneparannus



• Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot 

Complementary and Alternative Medicine CAM, EU

• Täydentävät ja yhdistävät terveysnäkemykset     
Complementary and Integrative Health USA

• Perinteiset ja täydentävät hoitomuodot 

Traditional and Complementary Medicine, WHO

• Integratiivinen terveydenhuolto

Integrative Health Care IHC, mm. Kanada



Tieteellinen näyttö
• Cochrane katsaukset → kivun hoito, migreeni, oireiden 

lievitys (Medline: 660 CAM-katsausta 7.7.2016)

• Plasebokontrolloidut kliiniset kokeet  (RCT) →

akupunktio, hypnoosi, kiropraktiikka, mindfulness, 

rohdosvalmisteita ym. 

• Muut tutkimukset koeasetelmin → refleksologia, jooga, 

mielikuvaharjoitukset, rentoutus, meditaatio, osteopatia, 

aromaterapia, energiahoidot (reiki, parantava kosketus) 

• Väestötutkimukset → useita hoitomuotoja

• Laadulliset tutkimukset → useita hoitomuotoja 



RCT-näyttö

• 35 % käytössä olevista hoidoista 
täyttää RCT-evidenssin kriteerit 

• 50 % teho tuntematon 

3000 eri hoitoa, ei tietoa, kuinka 
usein hoitoja käytetään 

• 7.4% hoidoista täyttää 

RCT-evidenssin kriteerit

• tutkittiin 685 hoitoa

BMJ Clinical Evidence. http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html Katsottu 10.11.2016
Ernst, E. 2011. How much of CAM is based on research evidence? Evidence-based complementary and alternative medicine. Article ID 
676490, http://dx.Doi.Org/10.1093/ecam/nep044. Katsottu 10.11.2016

Viralliset hoidot CAM

http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html
http://dx.doi.org/10.1093/ecam/nep044


Monimuotoinen KOKEMUS 

• Subjektiivinen, henkilökohtainen elämys”tuntuma”

• Kokemus muistina

• Tapa kohdata yhteisesti jaettu todellisuus

• Länsimainen filosofia:  tiedon hankinnan muoto –
näkemystä myös kritisoitu

• Kokemukset välittyvät representaatioiden 
(”esitysten”) kautta; puhuttu kieli voi välittää vain 
osan 

• ”Tuntuma”, muisti,  kulttuuri sekä tilanne/ympäristö 
vaikuttavat siihen, miten havainnoimme ja 
koostamme kokemuksen.



Tiede 4/2016



KOKEMUS 
hoidosta ja hoitotilanteesta

• Tunteet, tuntemukset, mielikuvat, elämykset ym. 

affektit 

• Vuorovaikutus hoidettavan ja hoitajan välillä 

(lääkäri, hoitaja, auttaja, yhteisö instituutio tms.) 

• Usko, luottamus

• Tila, paikka, ympäristö



Kokemuksellisuus - kehomielellisyys

Aistit,

Elämykset

Muisti

Historia
Tunteet

Keho

Paikka Tilanne



Kokemusvaikutukset

• Kokemuksilla, uskomuksilla ja asenteilla on 
tutkitusti vaikutusta biologiseen kehoon 
 Psykoneuroimmunologia
 Epigenetiikka
 Neurokuvantaminen

• Kokemusvaikutus on todellista ja mitattavaa

• Plasebovaikutus nousee kokemuksesta.  



PLASEBO - potilaan odotuksiin ja muihin 

psykologisiintekijöihin perustuva lumelääkkeen tai 

muun sinänsä tehottoman hoidon vaikutus.

NOSEBO – negatiivinen lumevaikutus (Lääketieteen termit, 

Duodecim 2002)



Hoitamisen vaikutuksen arviointi  
biolääketieteen RCT-mallissa

• Spesifi, tekninen, (erityis)vaikutus - TAVOITELTAVA

• Epäspesifi, tilanne- tunnelma-, hoiva- merkitys-

ympäristö tai satunnaisvaikutus - plasebo – VÄLTETTÄVÄ

• Epäspesifit vaikutukset pyritään poistamaan 

tutkimuksissa plasebokontroilloimalla



Biolääketieteen käsitys plasebosta rajaa 
kokemuksen vaikutustutkimuksen ulkopuolelle



• Kehomielihoidoissa 

kokemusvaikutus on 

kuitenkin olennainen

• RCT kadottaa kokemuksen 

Tiina Öberg
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• RCT-mallin oletus: Spesifi ja epäspesifi vaikutus ovat 
erillisiä ja lisäävät toistensa vaikutusta 

• Monissa interventioissa tämä oletus on virheellinen 
(akupunktio, fysioterapia, psykoterapia)

• Lääketutkimusten mittausta häiritsevät tekijät 
voivat olla olennaisen tärkeitä kehomielihoidoissa

Paterson C& Dieppe P. Characteristic and incidental (placebo) effects in complex interventions such as acupuncture. BMJ 
2005;330:1202 



?

Epäspesifi

Spesifi

Dieppe P. The placebo response and its relevance to managing patients with osteoarthritis. 
https://www.rheumatology.org.uk/includes/documents/cm_docs/2010/h/hall11_wed_1400_dieppe.pdf. Katsottu 10.11.2016

https://www.rheumatology.org.uk/includes/documents/cm_docs/2010/h/hall11_wed_1400_dieppe.pdf


Kokemuksellisuus ja tilannevaikutus

• Ympäristöön, kulttuuriin ja hoitamisen 

tapaan liittyvät tekijät ovat paljon laajempi 

käsite kuin plasebo (”sinänsä tehoton hoito”)



HOITOKOKEMUS = PLASEBO ?



Hyvä CAM hoitaminen = P + X + Y

P = plasebo
X = spesifi vaikutus
Y = metafyysinen hoitovaikutus (healing effect)

Sekä biolääketieteellisesti orientoituneiden että 
kehomieli-ajattelua ja (muita) CAM-hoitoja 
edustavien on tarpeen opetella LISÄÄMÄÄN 
plasebovaikutusta ja healing-vaikutusta.

Dieppe P, Rahtz E (2016) Placebos, CAM and Healing: P+X+Y. Int J Complement Alt Med 4(2): 00114. DOI: 
10.15406/ijcam.2016.04.00114

http://dx.doi.org/10.15406/ijcam.2016.04.00114


http://www.incamresearch.ca/content/browse-domain



Rakkauden, lämmön 
ja myötätunnon 

voima



Laajennettu hoitonäkemys tarjoaa 
monipuolista hoitoa  yksilöllisiin tarpeisiin. 

Kiitos.


