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Hyvä Vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja Minna Minkkinen ja Vihreiden 
puoluehallituksen jäsen Perttu Jussila

Aamulehti julkaisi 19.2.2021 Lukija-osastossa kirjoituksenne ”Uskomushoitoihin tarvitaan 
tiukempaa sääntelyä – Selvittääkö hallitus sääntelymahdollisuudet?”

Kirjoituksestanne päätellen teillä on virheellinen käsitys luontaishoidoista (CAM-hoidot eli 
täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot). Haluamme oikaista kirjoituksenne virheelliset tiedot. 
Mielellämme myös keskustelemme teidän kanssanne tästä asiasta, jotta ymmärrämme toisiamme 
paremmin ja vältymme väärinkäsityksiltä.

Ymmärrämme oikein hyvin huolenne seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen “käännytyshoidoista”. 
”Eheytys- ja käännytyshoidot” eivät kuulu luontaishoitoihin. Olette sen itsekin huomanneet 
toteamalla kirjoituksessanne: ”hoitoja annetaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 
että uskonnollisten yhteisöjen toimesta”. Emme näe tässä uuden lainsäädännön tarvetta. Ongelma 
on terveydenhuollon ja uskonnollisten yhteisöjen sisäinen ongelma. Näitä organisaatioita säätelevät 
niitä koskevat lait, joista löytynevät keinot puuttua organisaatioiden ”eheytyshoitoja” koskevaan 
toimintaan. Kansalaisia suojaavat myös kuluttajansuojalaki ja rikoslaki. Kuluttajansuojalain 2 luvun
markkinointia säätelevät pykälät 1-3 näyttäisivät soveltuvan eheytyshoitojen tarjoajiin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) sääntelyhanke etenee ja myös CAM (täydentävä ja 
vaihtoehtoinen lääketiede) järjestöjä on kuultu. Olemme ehdottaneet STM:lle täydentävien hoitojen 
toimialaselvityksen tekemistä, jotta alasta saadaan oikeaa ja relevanttia tietoa.

Täydentäviin hoitoihin ei tule virheellisesti yhdistää esim. eheytyshoitoja, salaliittoteorioita tai 
rokotevastaisuutta. Uskomushoito on Lääkäriliiton keksimä termi, jota ei pidä käyttää. 
Luontaishoitajat, joita Suomessa arvioidaan olevan noin 6000 – 8000, kokevat sen loukkaavaksi ja 
epäasialliseksi. Se myös aliarvioi ja leimaa täydentävien hoitojen käyttäjät, joita on tutkimusten 
mukaan noin miljoona suomalaista joka vuosi. Täydentävien hoitojen tyypillinen käyttäjä on keski-
ikäinen hyvin koulutettu ja taloudellisesti toimeentuleva, erilaisista fyysisistä ja psyykkisistä 
oireista kärsivä perheellinen työssä käyvä nainen, joka ei ole saanut apua vaivoihinsa virallisesta 
terveydenhuollosta. Tutkimuksen mukaan yli puolet CAM-hoitojen käyttäjistä saa apua vaivaansa.

Täydentävien hoitojen markkinointiin voidaan jo nykysääntelyllä puuttua riittävällä tavalla. 
T  utkimuksen   mukaan suomalaisista vain noin joka kymmenes (7 – 15% hoitomuodosta riippuen) 
kannattaa täydentävien hoitojen antamisen rajoittamista lapsille ja vakavasti sairaille. 

Keskustelemme mielellämme sekä Vasemmistoliiton että Vihreiden kanssa näistä asioista ja 
näkisimme keskustelun yhtenä keinona viedä hallitusohjelmaan kirjattua sääntelymahdollisuuksien 
selvittämistä eteenpäin toimialaselvityksen kautta. Toimialaselvity  ksen     tekeminen   on tarpeen, jotta 
täydentävistä hoidoista, niiden tekijöistä ja käyttäjistä saadaan oikeaa tietoa STM:n ja koko alan 
käyttöön. Kyseessä on 6000 – 8000 yrittäjän työ, jota hyödyntää noin miljoona suomalaista joka 
vuosi.

Lisää viitteitä tutkimuksiin ja lisätietoa löytyy verkkosivuiltamme: www.luontaishoitoala.fi

Luontaishoitoalan Foorumi ry
Ilkka Westman
puheenjohtaja
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