TIEDUSTELU JA
OIKAISUVAATIMUS

1(2)

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula,
Kokoomusnaisten puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén ja
Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela

LUONTAISHOITOALAN FOORUMIN TIEDUSTELU JA OIKAISUVAATIMUS JÄRJESTÖJENNE KANNANOTOSSA
ESITETYISTÄ VÄITTEISTÄ
Viite:

Kokoomuksen jäsenjärjestöjen puheenjohtajat: Puoskarilaki nyt!

https://www.kokoomusnuoret.fi/kannanotot/2020/12/kokoomuksen-jasenjarjestojen-puheenjohtajat-puoskarilaki-nyt

Arvoisat kokoomuksen jäsenjärjestöjen puheenjohtajat,
Olemme saaneet Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenjärjestöiltä ja täydentävien hoitojen yrittäjiltä
runsaasti yhteydenottoja liittyen 7.12.2020 julkaisemaanne kannanottoon ns. puoskarilaista. Kannanotossa
järjestönne esittävät merkittäviä kieltoja ja rajoituksia täydentävien hoitojen ammatinharjoittajille ja
kuluttajille.
Tuomme tässä kirjelmässä esiin muutaman yrittäjäkentältä esiinnousseen tiedustelun, johon meillä ei ollut
antaa vastauksia jäsenillemme. Jos osoittautuu, että kannanotossanne väitetty tieto ei pidä paikkaansa, niin
vaadimme sen välitöntä oikaisemista. Luontaishoitoalan Foorumi ry suhtautuu vakavasti kannanotossanne
olleisiin väitteisiin ja harkitsee niiden osalta jatkotoimia.
Kannanotossanne kerrotte, että
”Esille nousee jatkuvasti esimerkkejä terveydenhuoltoalan ulkopuolella toimivista henkilöistä,
jotka ovat tarjonneet palveluita esimerkiksi hopeaveden käyttöön, eheytyshoitoihin ja
ravintovalmistemarkkinointiin liittyen. Vuosien varrella ilmi on tullut tapauksia, joissa
syöpäpotilaille tai psykoosista kärsiville on tarjottu hoidoksi yrttejä tai homeapatiaa
kohtalokkain seurauksin. Useisiin esimerkkeihin liittyy myös väärää tietoa koskien akuuttia
koronatilannetta sekä yleistä kriittisyyttä rokotteita kohtaan.”
Tiedoksenne, että hopeaveteen, eheytyshoitoihin ja ravintovalmistemarkkinointiin liittyen olemme
selvittäneet niiden taustoja ja mahdollisia rinnastuksia täydentävien hoitojen ammatinharjoittajiin ja
vallitsevaan lainsäädäntöön. Hopeavesi ja ravintovalmistemarkkinointi ovat esimerkkejä, joihin voi puuttua
ongelmitta jo nykyisen lainsäädännön avulla. Näiden osalta kyse on lähinnä valvonnan resursseista, ei
lainsäädännön puutteesta. Eheytyshoidot eivät liity millään tavalla täydentäviin hoitoihin, eivätkä
edustamiimme täydentävien hoitojen yrittäjiin tai heidän ammattijärjestöihinsä.
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Kannanotossanne mainittuihin syöpäpotilaiden ja psykoosista kärsivien tapausten osalta vaadimme
yksityiskohtaista ja varmennettua tietoa. Tällaisten väitteiden esittäminen asettaa jäsenjärjestömme
yrittäjät huonoon valoon ja mustamaalaa mahdollisesti aiheetta laillisesti toimivia yrittäjiä.
Pyydämme yksityiskohtaista ja varmennettua tietoa yhdestä tai useammasta tapauksesta,
jossa syöpäpotilaille tai psykoosista kärsiville on tarjottu hoidoksi yrttejä tai homeapatiaa
kohtalokkain seurauksin. Jollei teillä ole esittää tällaisia tietoja, niin vaadimme asian
julkista oikaisemista.
Toivomme saavamme vastauksen kysymyksiimme mahdollisimman pian ja pääsevämme keskustelemaan
teidän kanssanne kannanoton muista jäsenkuntaamme askarruttavista kysymyksistä.
Tietoa tiedustelun ja oikaisuvaatimuksen lähettäjästä
Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tarkoituksena on Suomessa toimivien luontaisterapeuttien yhdyssiteenä
edistää luontaishoitojen yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa sekä parantaa luontaishoitoalan
toimintaedellytyksiä, sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi edistää
luontaishoitoalan kehittämistä, osaamista, tutkimustoimintaa ja yhteistyötä alan tutkijoiden kanssa.
Yhdistys haluaa edistää yhteistyötä yhdistävän lääketieteen (integrative medicine) ihmiskeskeisen ja
kokonaisvaltaisen periaatteen mukaisesti.
Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä ovat 15 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja
koulutustahoa. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenet edustavat noin 1.000 täydentävien hoitojen alalla
toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja
täydentäviä hoitoja opiskelevaa henkilöä.
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