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Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

Asia: Kysymyksiä Rokotustoiminnan kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportista

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään rokotetoiminnan kehittämistä.
Työryhmän toimikausi oli 21.1. – 31.3.2019. Työryhmä julkaisi loppuraportin (ISBN PDF 978-952-004074-1) 15.5.2019.
Luontaishoitoalan järjestöissä on hämmästelty raportin kohtaan, jossa täydentävät ja vaihtoehtoiset
hoitomuodot on yhdistetty rokotekattavuusasiaan. Luontaishoitoalan Foorumi ry toivoo, että
saamme vastaukset aiheeseen liittyviin kysymyksiimme.
Rokotustoiminnan kehittämistä selvittäneen työryhmän asettamispäätöksen (liite 1) Taustakohdassa todetaan:
”Kokonaan rokottamatta jää noin yksi prosentti syntyvien lasten
Rokottamattomien lasten osuudessa ei ole tapahtunut merkittävää kasvua.”

ikäluokasta.

Tästä huolimatta työryhmän loppuraportin (liite 2) luvussa 5.5 Lainsäädännön kehittäminen
todetaan:
”Tutkimusnäyttöön perustumattomien vaihtoehtohoitojen tarjoaminen, markkinointi ja
käyttö ovat Suomessa lisääntyneet. Tämä voi jatkossa johtaa siihen, että väestön luottamus
myös rokotuksiin heikentyy. Suomesta puuttuu vaihtoehtohoitojen sääntelyä koskeva
lainsäädäntö. Esimerkiksi Ruotsissa syöpäsairaita, raskaana olevia tai alle 8-vuotiaita lapsia
ei saa hoitaa kuin henkilö, jolla on lainmukainen terveydenhuollon koulutus. Vastaava laki
tulisi jatkossa valmistella myös Suomeen.”
Työryhmä esittää, että ”Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön valmistelu aloitetaan
viipymättä.”
Rokotustoiminnan kehittämistä selvittävä työryhmä toteaa, että vaihtoehtohoitojen käyttö on
lisääntynyt, mutta samalla asetuspäätöksessä todetaan, että rokottamattomien lasten osuudessa ei
ole tapahtunut merkittävää kasvua. Rokotekattavuuden ja täydentävien hoitojen käytön
lisääntymisellä ei ole syy-seuraussuhdetta. Työryhmä ei esitä tieteellistä tai muutakaan perustetta
näiden asioiden yhdistämiselle keskenään. Mielestämme työryhmän ehdotus ruotsinkaltaisen
rajoittavan lain saamiseksi Suomeen on vailla tilastollisia ja tieteellisiä perusteita.
Mitkä tilastot ja/tai tieteelliset tutkimustulokset ovat työryhmän ehdotuksen
(vaihtoehtohoitoja rajaavan sääntelyn) perustana?
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Pyydämme huomioimaan, että Ruotsissa käynnistyi 27.4.2017 hallituksen asettaman selvitysmiehen
johdolla prosessi, joka selvittää nykyisen rajoittavan lainsäädännön aiheuttamat ongelmat ja
selvittää, miten potilaan oikeutta itse valita oma hoitonsa voitaisiin kunnioittaa mahdollisimman
hyvin potilasturvallisuudesta tinkimättä. Ruotsin selvitysmiehen väliraportin (liite 3) mukaan uusien
hoitomenetelmien omaksuminen terveyden- ja sairaanhoidon piiriin ei saa riippua niiden
alkuperästä. Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja pitää siis ottaa terveyden- ja sairaanhoidon
piiriin samoin ehdoin kuin muitakin hoitomuotoja. Kansalaisille on myös tarjottava tietoja näistä
hoitomuodoista. Ehdottaessaan rajoittavaa Ruotsin mallin mukaista lainsäädäntöä myös Suomeen
työryhmä ehdottaa ratkaisua, joka on Ruotsissa todettu hyvin ongelmalliseksi.
Miksi työryhmä päätyi raportissaan ehdottamaan ratkaisua, jonka merkittävät
ongelmat ovat olleet jo vuosia tiedossa Ruotsissa?

Luontaishoitoalan Foorumi ry toivoo, että luontaishoitoalan järjestöt ja asiantuntijat tulevat
kuulluksi hankkeisissa, joissa käsitellään toimialan elinkeinonharjoittajiin vaikuttavia asioita.
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