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K
IRJOITIN SKEPTIKOSSA 4/2013 tällä samalla pals-
talla sairastuttajista, jotka hoitavat itse diagnosoi-
miaan vaivoja itse kehittämillään hoidoilla.

Kilpirauhasen hoidossa on julkisuudessa jo pi-
dempään riidelty ns. T3-monoterapian ja lääke-

tieteelle tuntemattoman Wilsonin syndrooman tiimoilta. 
Asiasta on ollut keskustelua uutisissa, blogeissa sekä sosi-
aalisessa mediassa. Aiheesta on kirjoitettu Lääkärilehdessä 
ja Yleisradion Akuutti teki asiasta segmentin joulukuussa 
2013.

Myöskin Yleisradion MOT-ohjelma kertoi maanantai-
na 22.9.2014 tapauksesta jossa Valvira oli rajoittanut lää-
kärin oikeutta kilpirauhaspotilaiden hoitamiseen, ikään 
kuin kyseessä olisi lääkärikunnan sisäinen erimielisyys kil-
pirauhasongelmien hormonihoidoissa.

Ohjelmassa viitattiin sosiaalisessa mediassa esitettyi-
hin väitteisiin mm. endokrinologilääkäriyhdistyksen pu-
heenjohtajan muka antamista ”ilmiantomääräyksistä” 
Valviralle. Ohjelmassa myös varsin tunteisiin vetoavasti 
esiteltiin nuori potilas, jonka esitettiin saaneen apua kiis-
tellystä ja nyt vaarallisena kielletystä monoterapiasta.

Skepsiksen varapuheenjohtaja Tiina Raevaara kirjoit-
ti MOT:n ohjelmaa seuraavana päivänä aiheesta Suomen 
Kuvalehden blogissaan, jossa hän totesi, että kyse ei ole 
mistään lääketieteen sisäisestä koulukuntaerosta, vaan 
muutaman äänekkään vastarannankiisken toiminnasta – 
faktat ja tutkimukset eivät ole heidän puolellaan. Tiina 

myös valotti ohjelmassa olleen nuoren potilaan lääkärin 
sekä potilaan edustajana esiintyneen henkilön taustoja to-
deten mm. heidän rokotevastaisen toimintansa.

Aiemmassa blogikirjoituksessaan Tiina oli varsin osu-
vasti todennut, että uskomushoitojen antajille nimen-
omaan yksilöiden tarinat ovat tärkeitä. Tutkimustuloksia 
hoitojen tehosta ei ole, ja usein luonnonlaitkin ovat hoi-
tojen toimivuutta vastaan. Siksi yksilön merkitys koros-
tuu, ja erilaiset pelastustarinat ovat uskomushoitojen 
puolustajien argumentaation ydin.

Vastaisku Tiinan tekstiin sosiaalisessa medias-
sa oli varsin nopea: Facebookiin ja mm. Suomi24-
keskustelupalstalle ilmaantui viestejä, joissa julkaistiin 
Skepsiksen hallituksen jäsenten yhteystietoja sekä väitet-
tiin Tiinan anonyymisti kirjoittavan pseudotiedekriittis-
tä Roskatiede-blogia. Jotkin puheenvuorot olivat erittäin 
kiihkeitä. Aiemmissa vaiheissa osansa tästä nettikurasta 
olivat tietenkin jo saaneet Lääkäriliitto, Kilpirauhasliitto 
ja Valvira.

Kannattaa muistaa jo vuosikymmen sitten esitetty 
”John Gabriel’s Greater Internet Fuckwad Theory”: nor-
maalit ihmiset yleisön edessä anonyyminä toimiessaan 
voivat muuttua täydellisiksi kusipäiksi. Oma lisäykseni 
tähän on, että internet on myös pullollaan eri tavoin hei-
kosti sosiaalistettuja tai ei-neurotyypillisiä ihmisiä, joiden 
reagointi voi olla erittäin yllättävää.

Tiedän asian koska olen yksi heistä.
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