
LIITE 1, eettiset säännöt 

 

Suomen Ravintoterapiayhdistys ry 18.8.2016 

 

Suomen ravintoterapiayhdistyksen jäsenten eettiset ohjeet 

 

1. Yhdistyksen ravintoammattilaisen hoidon tavoitteena on kaikin puolin terve ihminen. Tähän 

tavoitteeseen pyrittäessä on sekä virallisen että täydentävän terveydenhoidon tiedon lisäksi 

käytettävä hyväksi kaikki kokemusperäinen tieto. 

 

2. Yhdistyksen ravintoammattilainen kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vapaata tahtoa. 

 

3. Yhdistyksen ravintoammattilaisen ja asiakkaan välinen hoitosuhde perustuu 

yhteisymmärrykseen, avoimeen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen luottamukseen. Terapeutti 

kertoo suunnitellun hoidon ja sen perusteet niin, että asiakas sen ymmärtää ja voi hyväksyä. 

 

4. Yhdistyksen ravintoammattilainen toimii yhteistyössä virallisen terveydenhuollon kanssa ja ohjaa 

tarvittaessa asiakkaansa näiden palvelujen piiriin. Terapeutti tai neuvoja ei muuta lääkärin 

määräämää lääkitystä. 

  

5. Yhdistyksen ravintoammattilainen pitää salassa asiakkaansa antamat tiedot sekä ylläpitää 

asiakaskortistoa, johon hän kirjaa hoitotoimenpiteet ja -suosituksensa. 

 

6. Yhdistyksen ravintoammattilainen toimii tietoisesti parhaan ymmärryksensä, taitonsa ja tietonsa 

mukaan asiakasta hoitaessaan. 

 

7. Yhdistyksen ravintoammattilainen kunnioittaa toisten terapeuttien asiakassuhteita sekä 

ammattipätevyyttä. 

 

8. Yhdistyksen ravintoammattilaisen tulee mahdollisuuksien mukaan ylläpitää ja kehittää 

ammattitaitoaan jatkuvasti sekä seurata ja edistää oman alansa kehittämistä ja tutkimista. 

 

9. Yhdistyksen ravintoammattilainen ei saa omasta mahdollisesta tuote-edustuksestaan antaa 

sellaista kuvaa yleisölle, että kyseinen edustus on yhdistyksen yleisesti suosittelema. 

 

10. Yhdistyksen ravintoammattilaisen valitessa asiakkaalle lisäravinteita, luontaislääkkeitä tai 

luontaishoitoa, hän pyrkii objektiivisesti ja puolueettomasti harkiten hankkimaan hoidettavalle 

parhaimman ja/tai soveliaimman hoitotuotteen ja hoidon. 

 

Suomen Ravintoterapiayhdistys ry 18.8.2016 



Suomen ravintoterapiayhdistyksen jäsenten toimintaohjeet 

 

1. Yhdistyksen jäsenen tulee hankkia mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman kattavat tiedot eri 

valmistajien tuotteista, jotta hän voi saavuttaa eettisten ohjeiden kohdan 10. tavoitteen. 

 

2. Yhdistyksen jäsen käyttää mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen jäsenten yhdessä laatimia 

asiakastietolomakkeita ja muita hoitotoimenpiteiden kirjaamista varten laatimia lomakkeita. 

 

3. Yhdistyksen jäsen noudattaa yhdistyksessä päätettyjä toimintatapoja liittyen www-sivuihin, 

mainostamiseen ja muuhun samankaltaiseen toimintaan, jonka avulla jäsenet ovat yleisön 

saavutettavissa silloin, kun toiminta on yhdistyksen tarkoituksen alaista. 

 

4. Yhdistyksen jäsen käyttää yhdistyksen toiminta-alueelle kuuluvassa toiminnassaan ainoastaan 

tähän terapiaan kuuluvia hoitoja. Esimerkiksi yhdistyksen www-sivuilla jäsen esittäytyy pääasiassa 

ravintoterapeuttina tai –neuvojana. Tämä ei estä mainitsemasta muuta ammattipätevyyttä. 

 

5. Yhdistyksen jäsen ottaa yhdistyksen eettiset ohjeet ja toimintaohjeet huomioon myös muussa 

toiminnassaan. 

 

6. Yhdistyksen jäsenet edistävät keskinäistä hyvää tiedonvälitystä ja hyvää yhteistoimintaa 

lähettämällä yhdistyksen kautta toisilleen tietoa, jota ovat eri lähteistä hankkineet.  

 

7. Yhdistyksen jäsen, opiskelijajäsen ja kannatusjäsen (soveltuvin osin) on velvollinen 

noudattamaan yhdistyksen eettisiä ohjeita ja toimintaohjeita. 

 

8. Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen hallintoelinten päätöksiä. 

 

18.8.2016 Hallitus 

 


