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ELSINKILÄINEN LÄÄKÄRIASEMA SOFIANOVA 
mainosta a verkkosivuillaan: ”Yhdistämme perin-
teisen lääketieteen tietotaidot ja täydentävien hoi-
tojen antamat mahdollisuudet potilaittemme par-
haaksi. Meillä kohtaat kiireettömässä ilmapiirissä 

kokonaisvaltaisen ja luotettavan ammattitaidon.”
Aseman henkilökuntaan kuuluu kolme lääkäriä, jois-

ta yksi on myös homeopaatti ja toinen paitsi homeopaat-
ti myös antroposofisen lääketieteen harjoittaja. Kolmas 
lääkäri on myös kiinalaisen lääketieteen asiantunti-
ja. Lisäksi henkilökunnasta löytyy vyöhyketerapeutti ja 
Ayurveda-konsultti. 

Tutkimuksin on selkeästi osoitettu, että homeopatia 
perustuu pelkkään lumevaikutukseen. Koska viranomai-
set eivät valvo valmisteita samalla tavalla kuin lääkkei-
tä, tuotteissa voi kuitenkin olla epäpuhtauksia. Vuonna 
2018 Yhdysvaltain Food and Drug Administration FDA 
julkaisi tiedotteen, jossa esitettiin riskianalyysiä homeo-
paattisille tuotteille, koska niihin oli liittynyt merkittäviä 
haittavaikutuksia (Juhani Knuuti: Kauppatavarana ter-
veys. Minerva, 2020).

Juha Matias Lehtonen kertoo kirjassaan Terveys ja 
humpuuki (Tammi, 2021) käyneensä läpi 26 suomalai-
sen homeopaatin kannanottoja rokotteisiin. Mukana oli 
sekä lääkäreitä että tuotteliaita maallikoita. Puolet ho-
meopaateista esitti avoimesti rokotevastaisia kannanot-
toja tai levitti rokotevastaisia salaliittoteorioita. Kuusi 
homeopaattia ilmaisi olevansa epäluuloisia Suomessa 

käytöss ä olevia rokotteita kohtaan. Vain yksi homeo-
paatti kahdestakymmenestäkuudesta ilmaisi jotenkuten 
rokotemyönteistä asennetta.

Skeptikon lukija kiinnitti huomiota Sofianovan mai-
nontaan ja ilmoitti kesän alussa Valviralle huolensa siitä, 
että Lääkäriasema kertoo lääkäriensä harjoittavan mm. 
homeopatiaa ja kiinalaista lääketiedettä. Hän kehotti 
Valviraa seuraamaan ja tarvittaessa puuttumaan aseman 
toimintaan.

Valvira siirsi saamansa ilmoituksen Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston selvitettäväksi ”terveydenhuollon 
valvontana”. Aluehallintovirasto totesi Skeptikko-lehden 
näkemässä päätöksessä heinäkuussa, että Lääkäriasema 
Sofianovalla on Etelä-Suomen aluehallintaviraston lupa 
yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen.

”Lääkärikeskus Sofianova ilmoittaa verkkosivuillaan 
muun muassa, että yleislääketieteen tietotaidon ja koke-
muksen lisäksi lääkärit käyttävät kiinalaisen lääketieteen 
sekä homeopatian osaamistaan potilaansa parhaaksi. 
Aluehallintovirasto toteaa, ettei saapuneessa ilmoitukses-
sa tai Lääkärikeskus Sofianovan verkkosivuilla aluehal-
lintoviraston arvion mukaan käy ilmi sellaisia seikkoja, 
joiden perusteella olisi syytä epäillä potilasturvallisuuden 
vaarantuvan tai ilmenevän muutakaan lainvastaisuutta. 
Aluehallintovirasto toteaa, ettei se tästä syystä ota ilmoi-
tuksessa esille tuotua asiaa valvontana tarkemmin selvi-
tettäväkseen. Asia ei anna aluehallintovirastolle aihetta 
enempiin toimenpiteisiin.”
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”Asia ei anna aville aihetta enempiin toimenpiteisiin.”
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