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”Syksyn opetustarjontaan kuuluu esimerkiksi astrologiakurssi ja naurujooga.” 

Valtion avustusta lähes miljoona euroa saavan Helsingin Aikuisopiston (HAO) syksyn 2010 opetus-

tarjontaan kuuluu esimerkiksi seuraavia humbuugiksi luettavia kursseja ja opetusjaksoja: Äänikylpy 

soivilla maljoilla, Vedic Art tutuksi, Meditaatio, Tarot alkeis- ja kertauskurssi, Astrologiakurssi, 

Naurujooga, Shiatsu ja NLP. Tarjolla on myös Trager-terapeuttien ammattiopetusta, Ayurvedaa ja 

itsetuntemusta Triangles-pelikorteilla. HAO on suurimpia valetiedon levittäjiä pääkaupunki-

seudulla. 

Outohoitojen ja taikauskon tarjonnan tekee erikoiseksi se, että Tehyn järjestöosaston johtaja Kirsti 

Viljakainen vastaa HAO:n toiminnasta sen johtokunnan puheenjohtajana. HAO:n omistaa toimi-

henkilöjärjestöjen opintoliitto ry, jonka suurimpia jäseniä on 145 000 hoitajan Tehy. 

Opetusministeriö ja Opetushallitus ovat sallineet rahastuksen taikauskolla ja puoskaroinnin ope-

tuksen. Taikauskoa ja valetietoa ”yleissivistyksenä” levittävä HAO pokkasi Opetusministeriön 

myöntämän kansalaisopistojen laatupalkinnon vuonna 2007! 

Tehy julkaisi 22.1.2008 uskomushoidot tuomitsevan kannanoton ”Uskomushoidot eivät ole ter-

veydenhuollon toimintaa”. Kannanotossa mainitaan myös oppilaitokset, jotka ovat sotkeutuneet 

uskomuslääkintään, ja vaadittiin sellaisen opetuksen poistamista. 

Samana keväänä Tehyn eettinen toimikunta julkaisi kannanoton ”Tunne uskomushoidot”. Siinä 

todettiin muun muassa, että ”hoitajien tulee tietää uskomushoidoista, mutta hoitaa potilaita tie-

teellisen näytön ja yleisesti sovittujen periaatteiden perusteella”. 

Tehy oli vuonna 2009 mukana Lääkäriliiton, Psykologiliiton ja SuPerin yhteisessä kannanotossa 

puoskarihoidoista. Samaan aikaan uskomushoitojen ja magian kurssitus on pyörinyt täysillä. 

HAO:n johtokunta keskusteli elokuun puolivälissä opiston ohjelmassa olevista muista kuin tieteelli-

seen länsimaiseen maailmankatsomukseen pohjautuvista kursseista.  Yksimielisessä kokousmuisti-

ossa todettiin muun muassa, että ”johtokunta on vuonna 2004 hyväksynyt opiston yhdeksi keskei-

seksi arvoksi moniarvoisuuden eli erilaisten elämänkatsomusten, toimintatapojen ja todellisuuk-

sien havaitsemista, kokemista ja analysointia sekä suvaitsevaa ymmärtämistä. […] Vaihtoehtoisten 

itsehoitomuotojen opetuksella on myös paljon kysyntää.  Moniarvoisuuden periaatteen mukaisesti 

myös tätä opetusta voidaan antaa edelleen opistossa”.  

Tehyn johto on selityksen velkaa: Vieläkö Tehy on omien kannanottojensa takana? Vai kuvastaako 

HAO:n opetustarjonta Tehyn todellista asennetta terveystieteisiin, potilasturvallisuuteen ja koulu-

tuspolitiikkaan? Tehyn kaksinaamaisuus selittänee osin sen, miksi niin monet hoitajat ovat hylän-

neet lääkintäetiikan ja ryhtyneet puoskareiksi. 
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Opetusministeriön ja Opetushallituksen olisi myös kannettava vastuunsa valetiedon ja puoska-

roinnin seurauksista potilaiden terveydelle ja kuluttajien suojalle. Verovarojen haaskaus hullutuk-

seen ja puoskarointiin on lopetettava. 
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