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CAM-hoitojen käyttö Euroopassa

• European Social Survey (ESS)
2014

• CAM-hoitojen käyttö Euroopan
maissa

• 21 maata
• Sosioekonomiset tekijät
• Käytön yhteydet erilaisiin

terveysongelmiin



Hoitojen luokittelu

1. Perinteiset aasialaiset hoidot (TAMS)
• Kiinalainen lääketiede, akupunktio, akupainanta

2. Vaihtoehtoiset lääkkeet (Alternative Medicinal Systems)
• Homeopatia, yrttihoidot

3. Manipulatiivinen kehonhoito
• Hieronta, kiropraktiikka, osteopatia, vyöhyketerapia

4. Kehomielihoidot
• Hypnoosi, henkiparannus

National Institute of Health (NIH) and National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM); Fulder 1998



• 26% oli käyttänyt jotain mainituista
hoidoista viimeisen 12 kuukauden
aikana

• Käyttöaste vaihteli suuresti Unkarin
10%:n Saksan lähes 40%:n välillä

• Käytetyimmät hoidot:
• hieronta (11.9%)
• homeopatia (5.7%)
• osteopatia (5.2%)
• yrttihoidot (4.6%)
• akupunktio (3.6%)
• kiropraktiikka (2.3%)
• vyöhyketerapia (1.7%)
• henkiparannus (1.3%)
• kiinalainen lääketiede, akupainanta ja

hypnoosi (alle 1%)



Terveysongelmat ja sosioekonomiset tekijät
• Raportoidut terveysongelmat lisäsivät CAM-hoitojen käyttöä

• Eri terveysongelmiin haettiin apua erilaisista hoidoista
• Etenkin erilaiset kiputilat johtivat avun etsimiseen useista eri lähteistä
• Etenkin selkä- ja niskakivut, vatsa- ja ruuansulatusongelmat, yläraajojen

kiputilat ja allergiat olivat yhteydessä käyttöön

• Naiset ja korkeammin koulutetut käyttivät enemmän CAM-hoitoja
• 8% CAM-hoitojen käyttäjistä oli turvautunut ainoastaan CAM-

hoitoon
• Hyvin pieni osa koko väestöstä



Käyttö Suomessa

• Taloustutkimuksen keräämät aineistot vuosilta 2008 ja 2018
• Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1/2020 (Vuolanto et al.)
• Kysymykset eivät yhtä tarkasti mietittyjä kuin ESS-aineistossa

• Mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai
kokeillut?

• Ei voida määrittää tarkkaa käyttöastetta
• Kysyttyjen hoitojen käyttö oli laskenut kymmenen vuoden aikana

• Vastaajista 12.3% kertoi vuonna 2008 ja 17.4% vuonna 2018, ettei ollut itse tai
perheenjäsen ei ollut käyttänyt mitään kysytyistä hoidoista

• Hoitoja käyttäneet olivat kokeneet saaneensa hoidosta apua
• CAM-hoitojen käyttö ei ollut yhteydessä vähäisempään

valtavirtalääketieteen käyttöön



Eri hoitojen käyttö
• Yleisimmät CAM-hoidot:

• luontaistuotteet (53.8%)
• ravintolisät (53.4%)
• rukous (34.3%)
• rohdosvalmisteet (29.2%)
• akupunktio (28.1%)
• kiropraktiikka (27.7%)

• Vähiten käytettyjä:
• hypnoosi (4.4%)
• kiinalainen lääketiede (5.5%)
• aromaterapia (7.4%).
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Kysymisen vaikeudesta
• CAM-hoitojen määrittelemisen vaikeus – mitä lasketaan milloinkin mukaan

• Esim. hieronta, osteopatia -> Nostavatko käyttöastetta Pohjoismaissa?

• Kulttuuriset erot: Eri maissa erilaiset hoidot – Onko esim. Unkarissa omia
perinteisiä hoitomuotoja, joita ESS ei osannut kysyä?

• Kysymysten tarkkuus: henkilökohtainen käyttö tiettynä ajanjaksona
• CAM-hoitojen kentän muuttuvuus: uusia hoitoja tulee ja vanhat poistuvat
• Jäikö vuoden 2018 kyselystä pois jotain uusia hoitomuotoja, joita ei ollut

vielä 2008?
• Esim. aromaterapian tai vyöhyketerapian käytön lasku à onko jotain tullut tilalle?


