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Avoin kirje Professoriliitolle
Professoriliitto valitsi Vuoden Professoriksi 2021 lääketieteen professori Juhani Knuutin
Turun yliopistosta.
Vuoden Professorin valinnalla Professoriliitto haluaa nettisivujensa mukaan korostaa tieteen,
tutkimuksen ja ylimmän opetuksen tärkeyttä yhteiskunnassamme. Vuoden Professorin valinnan
tavoitteena on tuoda esiin, että professorit ovat osaamisensa ja vastuunsa johdosta yliopistojen ja
tutkimuslaitosten keskeinen henkilöstöryhmä.
Vuoden Professoriksi 2021 valittu Juhani Knuuti julkaisi vuonna 2020 kirjan ”Kauppatavarana
terveys”. Terveysalan ammattilaiset ja hoitoja käyttävät kansalaiset ovat havainneet kirjassa runsaasti
asiavirheitä ja vääriä tulkintoja. Knuuti itse pitää kirjassa olevia virheitä vähäisinä, jotka eivät vaikuta
itse viestiin.
Professorit ovat yhteiskuntamme arvostetuimpia tieteen tuntijoita, joiden sanaan luotetaan.
Yhteiskunnassa on totuttu luottamaan myös siihen, että he käyttävät korkeaa asemaansa vastuullisesti
ja heidän jakamansa tieto pohjautuu vankkaan tutkittuun tietoon. Näin on käynyt mitä ilmeisimmin
myös Professoriliitossa. Professoriliitto on luottanut kritiikittömästi Knuutin kirjassaan jakamaan
tietoon.
Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä toteaa palkintoperusteluissaan mm.
seuraavaa:
”Nyt palkittu Vuoden Professori on vankkumaton tutkitun tiedon puolustaja.
Tärkeän tutkimustyönsä ohella hän jaksaa vaikuttaa mediassa ja sosiaalisen median
kanavilla ihmisten terveyden kannalta kumuloituvan ja jatkuvasti muuntuvan oikean
tiedon puolesta huuhaata vastaa. Syksyllä 2020 Knuuti julkaisi tiedettä
yleistajuistavan kirjan, jossa käsitellään terveysväitteitä tutkitun tiedon avulla”.
Suomen Terveysjärjestö STJ ry:n mielestä kirjassa esiintyvät lukuisat virheet ja asenteellisuus
heittävät varjon Knuutin uskottavuudelle. Korkea-arvoisena tieteen edustajana ja Turun Yliopiston
professorina Knutin tulisi tarkastella asioita objektiivisesti ja johdonmukaisesti, huomioiden kaikkia
asiaan vaikuttavia tekijöitä ja peilata niitä tutkitun tiedon valossa puolueettomasti.
Professoria koskee Yliopistolain lisäksi myös valtion yleinen Virkamieslaki. Nämä lait ohjaavat
omalta osaltaan professorin yhteiskunnallista asemaa. Korkean asemansa vuoksi professorilta
voidaan odottaa yhteiskunnallisesti rakentavaa vuoropuhelua asioista, joissa ongelmia ilmenee.
Yhden ammattikunnan vuosia jatkunut mustamaalaaminen tarkoitushakuisesti ei Suomen
Terveysjärjestön mielestä sovi yliopiston professorille.
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Järjestömme on ollut jo pitkään huolissaan luontaishoitoihin liittyvästä epäasiallisesta kirjoittelusta
valtamediassa ja somessa. Usein niissä ”asiantuntijoina” esiintyy henkilöitä, joilla ei ole sen enempää
koulutusta, kuin kokemusta kyseisistä hoitomuodoista.
Tätä aukkoa paikkaamaan Suomen Terveysjärjestö STJ ry julkaisi vuonna 2018 opaskirjan:
Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot Suomessa ja Euroopassa.
Kirja antaa luotettavaa tietoa luontaishoidoista niin Suomessa kuin EU-maissa. Kirjassa kuvataan
Suomessa ja Euroopan Unionin alueella yleisesti käytettyjä luontaishoitoja. Kirjassa nostetaan esille
myös WHO:n ja EU:n vetoomukset jäsenvaltioille luontaishoitojen integroimisesta kansallisiin
terveydenhuoltojärjestelmiin.
Kirjan hoito/terapiaesittelyt ovat kunkin terapiajärjestön laatimia, koska heillä on paras tietämys
oman alansa hoidoista. Kirjoittajina on muun muassa terveydenhuollon ammattilaisia, lääkäreitä ja
professoreita.
Kirjan Suomea koskevaa virallista aineistoa on kerätty mm. DUODECIMin, FIMEAn sekä EVIRAn
lähteistä.
Ravintolisien terveysväittämiä on otettu EU-komission asetuksesta.
Lääketieteellisiä tutkimusviitteitä on otettu runsaasti mm. PubMed -tietokannasta.
Kirjaan on koottu myös suomalaisia Käypä hoito -suosituksia luontaishoidoista. Kuten tiedämme,
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia
hoitosuosituksia.
Kirjan pääsee lukemaan ilmaiseksi tästä linkistä:
https://www.luontaisnetti.fi/uusi/Ladattavat_tiedostot/HYVE_CAM_2018.pdf
Suomen Terveysjärjestössä toivotaan, että Professoriliitossa kiinnitetään jatkossa huomiota
siihen, minkälaista viestiä se haluaa Vuoden Professorin valinnalla yhteiskunnalle viestittää.
Haluaako Professoriliitto vauhdittaa yhteiskunnallista asiallista ja rakentavaa keskustelua vai
haluaako se tukea yksittäisten professorien provokatiivisia näkemyksiä.
Merja Lindström
Puheenjohtaja
Suomen Terveysjärjestö STJ ry
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