
Liite: Taustatietoa

Taustatietoa vakavasta tilanteesta Sinulle luontaishoitaja: 

Valinnan vapautta, ei kieltolakia

Kansalaisten oikeus saada luontaishoitoja on suuressa vaarassa. Jatkuvasti kuulemme ja näemme 
televisiossa ja somessa, että luontaishoitoja kutsutaan ”uskomushoidoiksi”. Media leimaa kaikki 
luontaishoidot nostamalla esiin esimerkiksi hopeaveden ja mustan salvan. Ne eivät ole luontaishoitoja. 
Sensaatiouutiset ovat lisääntyneet. Äänekkäästi vaaditaan tiukkaa luontaishoitoja rajoittavaa lakia.
 
Facebookissa on menossa Puoskarilaki nyt -kampanja, jonka tavoite on, että ”lailla rajataan 
uskomushoitojen antamista lapsille ja tietyistä vakavista sairauksista kärsiville aikuisille.” Facebook-sivu 
perustelee: ”Tiedossa on lapsia ja nuoria, joiden vakavia sairauksia on hoidettu uskomushoidoilla ja he ovat 
kuolleet vailla kunnon hoitoa.  … On aika toimia ennen kuin menetämme lisää ihmishenkiä uskomushoitojen
vuoksi.” Sivu kehottaa lukijaa lähettämään valmiin kirjeen ministerille.

Samanlaista kieltoa ajaa myös Lääkäriliitto (eivät kaikki lääkärit): ”Lailla tulee kieltää uskomushoitojen 
tarjoaminen lapsille ja muille haavoittuville ryhmille, vakavasti sairaille (esimerkiksi syöpäsairaudet, 
psyykkiset sairaudet, diabetes, epilepsia) ja raskaana oleville.” (viite 1). Lääkäriliitto lukee uskomushoitoihin 
mm. akupunktion, kiropraktiikan, lymfahieronnan, naprapatian, osteopatian, jäsenkorjauksen, 
vyöhyketerapian, reikihoidon, homeopatian ja henkiparannuksen. (viite 2).     

Mitä kielto tarkoittaisi kansalaiselle/asiakkaallesi 
• Ihminen, joka sairastaa syöpää, psyykkistä sairautta, diabetesta tai epilepsiaa, taikka on raskaana tai 

alle 15-vuotias, ei saisi mitään luontaishoitoja mihinkään vaivaansa. Ei tuon sairauden oireisiin tai 
vaivoihin eikä mihinkään muihinkaan vaivoihin tai kipuihin.   

• Kielto koskisi noin 60 % kansalaisista. 
• Lapset ja koliikkivauvat eivät saisi luontaishoitajan apua kipuihinsa. 

Kansalaisaloitteella halutaan valinnanvapautta ja riippumatonta selvitystä 

Kansalaisaloitteessa haluamme, että kaikilla ihmisillä on vapaus valita haluamiaan luontaishoitoja. Niitä ei 
saa kieltää miltään ihmisryhmältä. Emme hyväksy, että valtio tekisi päätöksiä ihmisten puolesta koskien 
heidän terveyttään. 

Muissa Pohjoismaissa ei kielletä hoitamasta ihmisten oireita luontaishoidoilla eikä edistämästä niillä heidän 
terveyttään. Vakavan sairauden hoito on kielletty, mutta sen oireiden hoito on sallittu (paitsi Ruotsissa). 
Tämä koskee myös raskaana olevia ja lapsia. Esimerkiksi diabeetikko saa halutessaan luontaishoitoa 
sairautensa oireisiin, mutta myös muihin mahdollisiin vaivoihinsa.

Luontaishoidot ovat turvallisia ja ne auttavat monia. Yleisen kiellon sijasta pitää puuttua yksittäisen 
luontaishoidon ongelmiin tai katteettomaan markkinointiin silloin, kun sellaista havaitaan. Jotta kansalaiset 
osaisivat valita itselleen sopivimman luontaishoidon, on heidän saatava luotettavaa tietoa kyseisestä 
luontaishoidosta.  

Tietyt luontaishoidot (kiropraktiikka, naprapatia ja osteopatia) ovat jo mukana terveydenhuollossa. Me 
kannatamme selvitystä siitä, miten asiallisia luontaishoitoja voidaan tuoda enemmän terveydenhuollon 
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piiriin monipuolistamaan ihmisille tarjolla olevaa hoitovalikoimaa. Ihannetilanteessa lääkärit, sairaanhoitajat
ja luontaishoitajat työskentelisivät terveydenhuollossa yhteisymmärryksessä ihmisten parhaaksi. 

Miksi tarvitaan kansalaisaloite?

Media ajaa kieltoa voimakkaasti ja pitää useita luontaishoitoja vaarallisina. Se markkinoi mielikuvaa, jossa 
luontaishoitoja käyttävä ihminen luopuu lääkärihoidosta vaarantaen näin henkensä. Tutkimusten mukaan 
tämä ei pidä paikkaansa Suomessa. 

Tarvitsemme uutta lainsäädäntöä turvaamaan yli miljoonan luontaishoitoja käyttävän suomalaisen 
valinnanvapautta edistää ja ylläpitää terveyttään, myös perinteisen lääketieteen ulkopuolella olevilla 
keinoilla.

Kansalaisten mielipidettä – kansalaisaloitetta – ei voida sivuuttaa. Sillä on varmasti vaikutusta siihen, miten 
asia ministeriössä valmistellaan ja miltä lopullinen laki näyttää. 

Jos jokainen luontaishoitaja saa vähintään 10 asiakasta kannattamaan aloitetta, kannatuksia 
kertyy vähintään 50 000. Sillä on suuri vaikutus! 

Vetoamme vakavassa tilanteessa Sinuun luontaishoitajana puolustamaan asiakkaitasi. 

Viite 1. Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet, luku 3. Lääkäriliitto julkisti eduskuntavaalitavoitteensa 
valtuuskunnan kokouksen yhteydessä 14.12.2018:
https://www.laakariliitto.fi/uutiset/linjauksia/laakariliiton-eduskuntavaalitavoitteet-2019/

Viite 2. Lääkärit suhtautuvat kriittisesti uskomushoitoihin. (Lääkäriliiton lääkäripaneeli). Lääkärilehti. 
39/2016 vsk 71 s. 2446 – 2448.
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