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Luontaishoitoalan Foorumi ry, p. 6/2019

Edeltäjä CAM- foorumi (runsaat 70 alan vaikuttajaa)

Tähän mennessä 14 organisaatiota
• alan terapeuttiyhdistyksiä
• koulutuslaitoksia ja
• Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto

Luontaisterapeutteja on noin 700
• 100 terveystuotekauppiasta, 200 kauppaa
• yht. 1300 alan aktiivista henkilötoimijaa



Foorumin toiminnan tarkoitus

1. Yhteistyö

• luontaishoitoalan sisäinen yhteistyö

• yhdistävä lääketiede ja hoito (integrative
medicine)

• luontaishoitoalan tutkijat

• biolääketiede ja lääkärit

• viranomaiset, Valvira ja STM



Foorumin toiminnan tarkoitus

2. Edunvalvonta

• parantaa luontaishoitoalan toimintaedellytyksiä, yhteiskunnallista
arvostusta ja asemaa

• Alan sääntelyn mahdollisuuksien selvittäminen.

• Rajaavaa lainsäädäntöä emme alalle halua. Se olisi
1. yksilön perusoikeuksien vastainen ja
2. emme näe sille mitään tarvetta, koska haittatapauksia on erittäin vähän.

• Suurempi vahinko olisi, jos ihminen ei voisi valita lääkkeettömiä
täydentäviä hoitoja:

• ennaltaehkäisevinä ja täydentävinä
• säästäisivät terveydenhoitokuluja.



Luontaishoitoalan ammatillinen kehittäminen

• Jatketaan, mihin 90-luvulla jäätiin VTN:n toimesta
• Koulutuskriteerit:

• ainakin koululääketieteen ja kunkin terapia-alan minimiopinnot
- VTN:n aikana 1990-luvulla viranomaisten kanssa neuvotellen: 200 t lähiopetusta

koululääketieteessä, 200 t lähiopetusta omalta alalla sekä Ensiapu1-kurssi
- pienin poikkeuksin ovat vakiintuneet koulut ja terapeuttiyhdistykset pitäneet

kiinni.

• Eettiset periaatteet, voimassa 90-luvulta, ed. kehittäminen

• Omavalvonta, sen kehittämisestä yhdessä jäsenyhdistysten
kanssa

• Asiakas- / potilasturvallisuus, kehitettävä entisestään



Terapeuttirekisteri, hoitovastuuvakuutus, haipro?

• Suurimmilla yhdistyksillä on oma julkinen
terapeuttirekisterinsä netissäään. Myös  LKL. Nyt tarvitaan
yksi yhtenäinen terapeuttirekisteri.

• Neuvoteltava vakuutusyhtiön kanssa hoitovastuuvakuutus /
terapeuttivakuutus (nyt normaali vastuuvakuutus)

• mahdollisesti haittatapahtumien ilmoitusjärjestelmä (vertaa
HaiPro terveydenhoidon puolella).

• Näihin tarvitaan julkishallinnon tukea ja/tai rahoitusta



Foorumi ry:n haasteet I: Oikea informaatio

• Systemaattinen mediareagointi
• asiavirheiden oikaisu
• asiallinen termien käyttö (uskomushoito, huuhaa, puoskarilaki)
• mediasensuuri pois

• Oikean tiedon jakaminen: some, lehdistö, jne.
• Asiallinen keskustelu biolääketieteen edustajien kanssa
• Oppikirja luontaishoidoista (th- henkilökunta).
• Tietopankki täydentävistä hoidoista

• toimintaperiaatteet, taustafilosofia ja maailmankuva,
• tieteelliset tutkimukset, taustaparadigmat ja tieteelliset mallit

ymmärrettävästi ja monipuolisesti alan omien asiantuntijoiden ja tutkijoiden
esittäminä



Foorumi ry:n haasteet II

• Lakiin perustuva sääntely:

Ø Pohjautuu perusteelliseen ja puolueettomaan
selvitystyöhön (Ruotsin malli)

Ø Sisältää myös toimialaselvityksen (TEM).

• Täydentävien ja perinnehoitojen tutkimuskeskus
Suomeenkin

• WHO:n suosittama perinne- ja täydentäviä hoitoja
koskeva strategia Suomellekin



Vastakkainasettelun aika Suomessa on ohi

Luontaishoidot mukaan ”kansanterveysprojektiin”
qennaltaehkäisy ja tervelliset elintavat,
q kokonaisvaltainen terveysnäkemys ja humanistinet

tieteellinen metodologia
qkansalaisten aktivoiminen terveytensä ylläpitämiseen
qluonnonmukaisuus, ”luomu” myös terveydenhoitoon!

Terveydenhoidon valinnanvapaus
v Ihmisellä oikeus valita turvallinen ja tehokas hoitomuoto
vperustuen tietopankkiin netissä eri täydentävistä

hoidoista, alan itsensä tekemä



Luontaishoidot
biolääketieteen rinnalle

Kiitos!


