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Jäsenehdotus yhteispohjoismaisesta osteopaattien 
auktorisointijärjestelmästä 

Vapaa Pohjola ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne kehottavat omia maitaan luomaan yhteiset toimintapuitteet osteo-

paateille ja että kaikissa Pohjoismaissa otetaan käyttöön yhteispohjoismai-

nen osteopaattien auktorisointijärjestelmä 

Taustaa 

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan osteopaattiliittojen puheenjohtajat järjestivät 

ensimmäisen pohjoismaisen konferenssin 11. tammikuuta 2019. Kokouksen tavoit-

teena oli vahvistaa Pohjoismaiden välistä yhteistyötä. Tanskan kansankäräjien ter-

veysvaliokunnan puheenjohtaja Liselott Blixt esitti kokouksessa toiveen osteopaat-

tien yhteispohjoismaisista toimintapuitteista, jollaiset ovat jo olemassa kiroprakti-

koilla, hammaslääkäreillä ja muilla terveydenhuoltoalan ammattilaisilla.  

 

Osteopatian tieteellinen perusta on luonnontieteissä, kuten anatomiassa, fysiologi-

assa, neurologiassa, biomekaniikassa ja patologiassa. Osteopaatit käyttävät muun 

muassa nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiohoitoja, venytyshoitoja sekä lihasten ja 

sidekudosten hierontaa. Osteopaatti diagnosoi, hoitaa ja auttaa ennaltaehkäisemään 

luustolihasjärjestelmässä esiintyviä lihas- ja nivelvaivoja, kuten selkä-, lonkka- ja kau-

lalihasten ongelmia, urheilu- ja rasitusvammoja sekä päänsärkyä.  

 

Osteopaatit ovat terveydenhoitojärjestelmän kannalta tärkeitä, koska he työskente-

levät julkisen terveydenhuollon sisällä – tai rinnalla – ja hoitavat tehokkaasti luustoli-

hasongelmia. Näin he omalta osaltaan lyhentävät muita julkisten terveyspalveluiden 

hoitojonoja, kuten esimerkiksi lääkäreiden. Tutkimuksen mukaan osteopaattien työ 

on terveystalouden kannalta myönteinen tekijä.  

 

Kansainvälisesti osteopaatti on tunnustettu itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. WHO 

on määritellyt sen julkaisussaan ”WHO Benchmarks for training in Osteopathy” 

(2010) ja Euroopan Unionin standardointikomitea standardissaan ”Osteopathic 

Healthcare Provision”, CEN 16686-2015. Pohjoismaiset osteopaattiliitot ovat aktiivi-

sesti mukana yleiseurooppalaisessa yhdistyksessä European Federation and Forum for 

Osteopathy, joka puolestaan on kansainvälisen liiton Osteopathic International Allian-

cen jäsen.  
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Osteopatia on säännelty ammatti yhdeksässä Euroopan maassa. Pohjoismaista ovat 

mukana Islanti, Suomi ja Tanska, mutta Norjassa ja Ruotsissa tällaista järjestelmää ei 

vielä ole. Norjan osteopaattien liitto Norsk Osteopatforbund haki auktorisointia Nor-

jan terveysministeriöltä joulukuussa 2018. Suomessa osteopaatin ammattinimike 

suojattiin vuonna 2005. Tanskassa osteopaatit on lisäksi tunnustettu oikeudellisesti 

terveysalan itsenäisinä ammatinharjoittajina, minkä kansankäräjät hyväksyi yksimie-

lisesti toukokuussa 2018.  

 

Osteopaattien yhteispohjoismaiset toimintapuitteet lisäävät potilasturvallisuutta 

määrittämällä koulutuksen ja harjoittelun standardit. Näin varmistetaan, että Poh-

joismaiden kansalaiset voivat saada asianmukaisesti koulutetun ja ammatillisesti pä-

tevän osteopaatin palveluita. Yhteiset toimintapuitteet takaavat samoin sen, että 

koulutetut osteopaatit voivat työskennellä kaikissa Pohjoismaissa. 

Kehotamme Pohjoismaiden neuvostoa sen vuoksi edistämään auktorisointijärjestel-

män käyttöönottoa Norjassa ja Ruotsissa ja näin laajentamaan pohjoismaisen sopi-

muksen periaatetta koskemaan myös osteopaatteja kaikissa Pohjoismaissa.  
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