
T
HE DAILY TELEGRAPH -lehden toimittajat tekey-
tyivät homeopaattien asiakkaiksi, raskaina olevik-
si naisiksi. Vastaanotolla käydyt keskustelut nau-
hoitettiin salaa. Nauhoille tallentui vääriä väit-
teitä rokotteiden vaaroista. Homeopaatit väitti-

vät autismin ja rokottamisen välillä olevan yhteyksiä. 
Homeopaattisten rokotteiden, nosodien, väitettiin olevan 
turvallisia ja tehokkaita vaihtoehtoja oikeille rokotteille. 
Terveyskeskusten lääkäreiden väitettiin valehtelevan las-
ten vanhemmille, jotta he ottaisivat rokotteita.

Odottavana äitinä itsensä esitellyt toimittaja sai kuul-
la birminghamilaiselta homeopaatilta, ettei hänen kanna-
ta ottaa rokotteita. Sen sijaan suositeltiin antaa lasten sai-
rastaa tauteja, jotta heidän immuunipuolustuksensa saisi 
ns. luonnollisen immuniteetin. Toimittajalle suositeltiin 
myös, että rokottamatta jättäminen kannattaa pitää salai-
suutena. Muuten ystävät ja lääkärit voivat muuttua han-
kaliksi. Tämän takia vanhempien kannattaa teeskennellä, 
että lapset on rokotettu.

Homeopatian väitetään voivan auttaa rokotteiden haittavaikutusten 
ehkäisyssä ja hoidossa.

JUHA LEINIVAARA

Homeopaatit levittäneet 
rokotevastaisia puheita
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ÄÄNI MUUTTUI KELLOSSA

ILMIÖ ON TOISTUNUT MONESSA MAASSA. Vuonna 2014 
kanadalainen CBC-televisioyhtiö käytti samalla tavalla 
soluttautuvia toimittajia, jotka kävivät kyselemässä rokot-
teista homeopaateilta. Kyseiset homeopaatit mainostivat 
antavansa neuvoja rokottamisen tarpeellisuudesta. He sa-
noivat rokotteiden olevan vaarallisia ja suosittelivat ho-
meopaattisia vaihtoehtoja. Julkisuudessa homeopaatit oli-
vat kertoneet, ettei homeopatiaa sovi käyttää rokotteiden 
korvaajana.

Ääni muuttui kellossa, kun paljastukset näyttivät, mi-
tä kulissien takana oikeasti puhutaan. CBC:n uutisoinnin 
jälkeen homeopaatit poistivat mainoksistaan rokotteisiin 
liittyvät neuvontasessiot.

WHO:n raportti kertoo huolestuttavia lukuja: roko-
tekattavuus on laskenut Britanniassa, varsinkin MPR-
rokotteen. Huonoimmillaan se on ollut vain 66 %, kun 
tehokkaan rokotuskampanjan pitäisi jättää 95 %:n katta-
vuus. Kuusi seitsemästä esikoulusta on jäänyt jälkeen ro-
kotekattavuuden tavoitteista. Lontoon alueella joka neljäs 
koulunsa aloittava lapsi on jäänyt vaille rokotteen suojaa.

Saarivaltakunta ei ole enää tuhkarokosta vapaa alue. 
Tänä vuonna Britannia, Kreikka, Tšekki ja Albania me-
nettivät paikkansa tuhkarokosta eroon päässeiden mai-
den joukosta. Tuhkarokkotapausten määrä jatkaa nousu-
aan Euroopassa. Tänä vuonna tapauksia on havaittu noin 
90 000. Terveysviranomaiset ovat pyrkineet selvittämään, 
mistä tämä johtuu. Tekijöitä on monia. Yksi tekijöistä on 
homeopatian kannatus. Toinen on sosiaalisessa medias-
sa leviävä rokotevastaisuus. Ongelmia seuraa, kun nämä 
kaksi yhdistävät voimansa.

VÄÄRÄNLAISTA ARVOVALTAA

HOMEOPAATTIEN ROKOTEVASTAISUUS nousi otsikoihin 
kaikissa merkittävissä sanomalehdissä Britanniassa, kun The 
Guardian, The Times, The Daily Telegraph ja The Daily 
Mail uutisoivat näyttävästi aiheesta loka- ja marraskuussa.

NHS England -viraston johtaja Simon Stevens julkai-
si kannanoton, jossa ilmaistiin huolestuminen homeo-
paattien puheista. Useampi virallinen selvitys ja komi-
tea oli aikaisempina vuosina todennut, ettei homeopati-
alla ole lumevaikutusta suurempaa hoitotehoa. Varsinkin 
rokotteista levitettävä väärä tieto tuomittiin jyrkästi. 
Viranomaiset alkoivat vaatimaan homeopaattijärjestöille 
suotujen akkreditointien tarkistamista. Terveysvirastojen 
suoma virallistaminen ja ammattilaisjärjestöiksi hyväk-
syminen antavat homeopatialle vääränlaista arvovaltaa. 
Akkreditoinnin poisto ratkaisisi ongelman.

Huono julkisuus ja viranomaisten herääminen homeo-
paattien sanomisiin sai aikaan reaktioita. Homeopaattien 
etujärjestö Society of Homeopaths julkaisi lyhyen lausun-
non marraskuun 14. päivä. Samanlaisen lausunnon antoi 
yhdeksän muuta homeopaattien järjestöä. Siinä väitettiin 
median virheellisesti yhdistäneen homeopatian rokotevas-
taiseen liikkeeseen. Vain yksi The Telegraph -lehden haas-
tattelema homeopaatti oli järjestön jäsen. Rekisteröidyt 
homeopaatit noudattavat käytännesääntöjä. Sääntöjen 
mukaan he eivät suosittele homeopatiaa rokotteiden kor-

vaajiksi, eivätkä he saa aktiivisesti osallistua asiakkaiden-
sa rokotepäätöksiin. Homeopaattien pitäisi ohjata asiak-
kaansa lääkäreiden luokse rokotteisiin liittyvissä asioissa.

Homeopaattijärjestöt ilmoittivat, että käytäntöjä rik-
kovat homeopaatit tulisivat saamaan jonkinlaisia nuhte-
luita. Tietenkin vain, jos he ovat järjestöjen jäseniä.

TEPSII JOPA EBOLA-VIRUSTA VASTAAN?

SUOMESSA EI TOISTAISEKSI ole käytetty piilokameroil-
la varustettuja toimittajia. Tiedämme mitä kotimaiset ho-
meopaatit ovat julkisesti puhuneet rokotteista. Suomen 
Homeopaatit ry:n hallituksen puheenjohtaja, homeo-
paatti Katja Rikala ei suosittele homeopaattisten rokot-
teiden antamista rokotteiden sijasta. Hän tosin tietää, et-
tä vielä vuonna 2015 Suomessa oli joitain homeopaatte-
ja, jotka käyttivät ja suosittelivat ennaltaehkäisevänä hoi-
tomuotona homeoprofylaksiaa. Malarian kohdalla Rikala 
pitää homeopaattisen vaihtoehdon suosittelua peräti 
”mahdollisesti tappavana neuvona”.

Toisaalta vielä vuoden 2015 syyskuussa homeopaat-
ti Rikala järjesti tilaisuuksia, joissa puhuttiin rokotteiden 
haitoista ja siitä, ”kuinka homeopatia voi olla apuna hait-
tavaikutusten ehkäisyssä ja hoidossa.” Tilaisuuksissa pu-
huttiin myös ”rokotettavien sairauksien ennaltaehkäisys-
tä ja homeoprofylaksista eli homeopaattisesta ”rokottami-
sesta”. Tuolla tavalla hän itse kuvaili Ylivieskassa järjestet-
tyä homeopaattien rokoteiltaa.

Homeopaatti Guy Wurman on toistuvasti kirjoitellut 
Facebookissa rokotevastaisia viestejä. Rokoteteollisuus saa 
Wurmanin teksteissä hurjia leimoja. Rokotevalmistajien 
väitetään mm. tietävän myyvänsä ”paskaa”. Hän on myös 
kirjoittanut homeopatian toimivan virusepidemioiden 
hoidossa. Pahimpana esimerkkinä Wurman väitti homeo-
patian toimivan Ebola-tartuntojen hoidossa.

Wurman myös mainostaa antavansa autistisen oi-
reyhtymän poistamiseen tarkoitettua CEASE-terapiaa. 
CEASE (Complete Elimination of Autistic Spectrum 
Expression) on rokotehaittojen hoitamiseen kehitetty 
homeopaattinen menetelmä. Siinä homeopatian tukena 
käytetään hivenaineita, rasvahappoja ja vitamiineja, etu-
päässä C-vitamiinia.

Homeopaatti Satu Järvilehto on jakanut rokotevastus-
tajien kuvia ja väitteitä. Varoittavana väitteenä Järvilehto 
on kertonut MPR-rokotteeseen yhdistetystä 140 kuo-
lemantapauksesta. Hän vain jättää kertomatta, että 
kuolemien ei ole todettu johtuneen rokotteista. Myös 
Järvilehto on kehunut homeopatian tepsivän Ebola-
virusta vastaan.

Homeopaattisia rokotteita, eli nosodeja tai homeo-
profylakseja, myydään Homeopatian erikoisliikkees-
sä Helsingissä. Niitä täytyy vain osata kysyä. Esim. 
influenssa kautta varten homeopatia suosittelee ennakoi-
vaan itsehoitoon Influenzinum-valmistetta. Sitä ei kui-
tenkaan kutsuta rokotteeksi.

Kotimaisilla keskustelupalstoilla myös rokotevastusta-
jat ovat toistuvasti suositelleet homeopatiaa. He ovat saa-
neet jostain sellaisen käsityksen, että rokotteita voitaisiin 
korvata homeopatialla. Kuka heille on puhunut sellaisia? 
Ehkä on aika selvittää asia.
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