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VETOOMUS TUKESILLE USKOMUSHOITO-TERMIN KÄYTÖN LOPETTAMISEKSI  
 
Me allekirjoittaneet pidämme huolestuttavana, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on ryhtynyt 
käyttämään uskomushoito-termiä. Vetoamme viraston johtoon, jotta Tukes luopuu epäasiallisen 
uskomushoito-termin käytöstä. Tukes käyttää termiä muun muassa Hyvinvointipalvelut- osiossa ja Usein 
kysyttyä- osiossa (”Miten Tukes valvoo vaihtoehto- ja uskomushoitoja”). 
 
Taustaa 
 
Useat täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen ammattilaisjärjestöt, koulutustahot ja muut toimijat 
tekivät vuonna 2018 kannanoton (LIITE 1), jossa todetaan, että uskomushoito-termi on epäasiallinen ja 
loukkaava. Kannanotossa vaaditaan, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, poliitikkojen ja 
viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä 
täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot, vaihtoehtohoidot, 
luontaishoidot tai CAM- hoidot. 
 
1. Tiedemaailmassa ja kansainvälisessä yhteistyössä ei käytetä uskomushoito-termiä 

 
Kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomen hallituksen ja viranomaisten on pitäydyttävä terminologiassa ja 
käsitteissä, joita käytetään kansainvälisissä yhteistyöorganisaatioissa, Euroopan Unionissa, muissa valtioissa 
ja tiedeyhteisössä.  Complementary and Alternative Medicine, CAM (täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot) ja 
lyhyempi Complementary Medicine (täydentävät hoidot) sekä Traditional Medicine (perinnehoidot) ovat 
käytössä Maailman terveysjärjestössä (1), EU:n alueella (2), eri maissa (3) sekä maailman tiedeyhteisössä (4) 
sekä johtavissa tiedelehdissä (5). Näillä termeillä puhutaan terveysalan kansainvälisesti arvostetuissa 
organisaatioissa yhdenmukaisesti, riippumatta siitä, miten (kriittisesti, myönteisesti tai neutraalisti) näihin 
joissakin maissa kiisteltyihin ihmisten auttamisen tapoihin suhtaudutaan.   
 
2. Ammatinharjoittaminen ja sopimattomat menettelyt sekä viranomaisen käyttämä terminologia 

 
Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen alan ammatinharjoittajina, yrittäjinä ja kattojärjestöjen edustajina, 

me vastustamme jyrkästi alaamme ja näistä hoidoista apua saaneiden kansalaisten (noin 30 % 

aikuisväestöstä) (6) nimittämistä sopimattomilla termeillä viranomaisten asiakirjoissa ja julkisuudessa.   

Pyydämme huomioimaan, että työoikeuden professori Seppo Koskinen on antanut 3.9.2018 lausunnon siitä, 
miten on säädelty ammatin- tai elinkeinonharjoittajan turvasta toisen elinkeinonharjoittajien sopimatonta 
menettelyä vastaan. Tilanteessa on kyse ns. uskomushoito -ilmaisun käyttämisestä. (LIITE 2). Professori 
Koskisen lausunnosta käy ilmi, että elinkeinonharjoittajalla on lain antama suoja sopimatonta menettelyä, 
kuten totuudenvastasta tai harhaanjohtavaa ilmaisua, vastaan.  Yksittäistapauksissa uskomushoito-termin 
käyttäminen voi johtaa myös kunnianloukkaukseen. Professori Koskisen lausunnossa todetaan, että Laki 
sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (22.12.1978/1061) soveltamisalan piiriin kuuluu myös 
elinkeinonharjoittajien etujärjestön, kuten esimerkiksi lääkäriliiton toiminta.  
 
Painotamme, että hallintolain yhdenvertaisuusperiaate velvoittaa viranomaista kohtelemaan tasapuolisesti 
kaikkia toimijoita ja kansalaisia. Hallintolaissa (434/2003) myös todetaan, että viranomaisen on käytettävä 
asiallista kieltä (Hallintolaki 434/2003 9 §). 
 
Suomessa jotkin tahot, näkyvimmin lääkäreiden ammatillinen etujärjestö Suomen Lääkäriliitto ry (7), 
käyttävät edelleen tarkoitushakuisesti termiä ”uskomushoito” tarkoittaen sillä täydentäviä ja vaihtoehtoisia 
hoitoja. Uskomushoito-termi on todettu latautuneeksi ja sen on tulkittu luovan vastakkainasettelua jopa 
potilaiden ja lääkäreiden välillä (8).  
 
Todennäköisesti näiden tahojen vaikuttamistyön kautta uskomushoito-termi on levinnyt jopa viimeisimmän 
hallitusohjelman terminologiaan (9). 
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3. Kunnioittavan keskustelukulttuurin periaatteet termin käytössä  
-Termin kohteen kokemus määrittää termin epäasiallisuuden 
 
Ymmärrämme, että joissain tapauksissa uskomushoito-termin käyttäjä ei välttämättä itse koe toimivansa 
epäasiallisesti. Loukkaavien termien arvioinnissa on kuitenkin keskeistä se, että termin kohde kokee sen 
epäasialliseksi ja loukkaavaksi. Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen, kuten luontaishoitojen    
ammatinharjoittajia edustavien järjestöjen jäseniä, alaa opiskelevia henkilöitä ja alan yrittäjiä 
”uskomushoitojen tarjoajiksi” nimittäminen loukkaa. Se myös vähättelee tyytyväisten käyttäjien eli noin 
miljoonan kansalaisen kokemuksia ja harkintakykyä.   
  
Me allekirjoittajat vetoamme, että tästä laajasta ja laillisesti ammattiaan harjoittavasta ryhmästä ei käytetä 
leimaavaa ja loukkaavaa kieltä. Erityisen tärkeää on, että täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen valvontaan 
sekä hallitusohjelman mukaiseen selvitystyöhön osallistuvien tahojen on noudatettava hyviä tapoja ja 
käytettävä asianmukaisia käsitteitä, termejä ja ilmaisuja. 
 
Tämän vetoomuksen allekirjoittajat edustavat järjestöjensä ja toimintansa kautta tuhansia täydentävien 
hoitojen ammattilaisia, opiskelijoita, hoitojen käyttäjiä ja muita alan toimijoita. 
 
Helsingissä 16.4.2021 
 
Allekirjoittajat: 
 

Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry 
Johanna Häkkinen, puheenjohtaja, Shiatsu Finland ry 
Päiviö Vertanen, puheenjohtaja, Kansanlääkintäseura ry 
Birgitta Lehtinen, puheenjohtaja, Klassisen Akupunktion Yhdistys ry 
Anna-Kaarina Lind, toimitusjohtaja, Medika Nova Oy  
Arja Hartemo, kouluttaja/toimitusjohtaja, Harmonet koulutus 
Helena Mykrä, toimitusjohtaja, TAIMI-koulutus Oy 
Jukka Juntunen, puheenjohtaja, Rajatiedon Yhteistyö ry 
Anu Wikström, puheenjohtaja, Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry 
Marja-Terttu Pakkanen, hammaslääkäri 
Merja Sipiläinen-Kuhlberg, diplomiekonomi 
Kaija Helin, Terveystieteiden tohtori, Åbo Akademi 
Juha Pennala, varapuheenjohtaja, Avartuva Ihmiskuva ry 
Ossi Viljakainen, hallituksen jäsen, Suomen Ayurvedayhdistys ry 
Regina Keskinen, puheenjohtaja, Suomen Fytoterapia Ry 
Antti Pietiäinen, rehtori, Kairon Instituutti 
Merja Lindström, Suomen Terveysjärjestö STJ ry 
Hanna Koivulahti, puheenjohtaja, Terapeuttiset energiaparantajat ry 
Marja Jokela, puheenjohtaja, Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry 
Marja Jokela, kouluttaja-yrittäjä, Dagaz Ky 
Ilkka Westman, puheenjohtaja, Akupunktioammattilaiset ry 
Ilkka Westman, puheenjohtaja, Luontaishoitoalan Foorumi ry 
Camilla Sherr, Suomen Homeopaatit ry:n puheenjohtaja 
Teija Barr, puheenjohtaja, Suomen Hypnoosiliitto ry 
Marja-Terttu Pakkanen, puheenjohtaja, Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys Ry 
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LIITE 1 Täydentävien hoitojen järjestöjen kannanotto uskomushoito-termistä 2018 
LIITE 2 Työoikeuden professori Seppo Koskinen lausunto uskomushoito-termistä 2018 
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USKOMUSHOITO-TERMI ON EPÄASIALLINEN JA LOUKKAAVA 
 
Täydentävien hoitojen järjestöt ovat tehneet yhteisen kannanoton, jossa todetaan, että uskomushoito-termi 
on epäasiallinen ja loukkaava. Järjestöt vaativat, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, 
poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: 
yleisterminä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot tai CAM- 
hoidot.  Hoidosta pitää käyttää sen omaa täsmällistä nimeä ja kyseisen hoidon tekijästä ammattinimikettä.   
 
Suomessa on lisääntynyt joidenkin tahojen käyttämänä termi ”uskomushoito”. Sana ei vastaa tieteessä eikä 
muissa maissa vakiintunutta kansainvälistä termiä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (CAM). 
Uskomushoito- termi on epäasiallinen. Se loukkaa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen järjestöjen 
jäseniä ja alan yrittäjiä ja vähättelee noin kahden miljoonan hoitoja käyttävän kansalaisen valinnanvapautta 
ja omaa harkintakykyä. 
 
Epämääräisenä ja harhaanjohtavana termin käyttäminen aiheuttaa haittaa 6 000 - 8 000 ammatin-
harjoittajalle. Toisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan haittaaminen tai vaikeuttaminen ei ole 
hyväksyttävää. Näin ollen uskomushoito-termin käyttö on todennäköisesti lainvastaista. Suomen Yrittäjien ja 
työoikeuden professori Seppo Koskisen lausuntojen mukaan uskomushoito-termin käyttäjä voi syyllistyä 
sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja mahdollisesti kunnianloukkaukseen. 
 
Termin epämääräisyys johtaa siihen, että ihmisen on vaikea erottaa, millaisia hoitoja uskomushoito-termin 
käyttäjä tarkoittaa. Osa täydentävistä hoidoista, ravintolisistä ja kasvirohdosvalmisteista on virallisesti 
hyväksyttyjä Käypä hoito -suosituksissa ja osa Valviran hyväksymiä. Ravintolisiä, kuten vitamiinivalmisteita 
on joidenkin tutkimusten mukaan käyttänyt jopa 70 prosenttia suomalaisista. Ravintolisien käytöstä, kuten 
D-vitamiini, foolihappo ja rauta, on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen käyttösuositukset. 
 
CAM-foorumiin* osallistuvat järjestöt vaativat, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, 
poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: 
yleisterminä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot tai CAM- 
hoidot.  Hoidosta pitää käyttää sen omaa täsmällistä nimeä ja kyseisen hoidon tekijästä ammattinimikettä.   
 
CAM-foorumin toimintaan osallistuvat järjestöt toivovat rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua 
täydentävien hoitojen asemasta ja hyödyistä. 
  
  
Helsingissä 21.12.2018 CAM-foorumin toimintaan osallistuvat järjestöt 
  
  
*CAM-foorumi toimii täydentävien hoitojen järjestöjen yhteistoimintaryhmittymänä ja foorumin toimintaan 
osallistuu yli 40 järjestöjen ja koulutustahojen edustajaa. 
 
Lisätietoa Suomen täydentävien hoitojen tilanteesta on saatavilla Suomen Terveysjärjestön julkaisemasta 
CAM-oppaasta www.terveysjarjesto.fi 
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Lisätietoja CAM-foorumin järjestöiltä: 
  
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry 
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, p. 0500 430 818, mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi 
  
Suomen Terveysjärjestö STJ ry 
Merja Lindström, puheenjohtaja, p. 044 355 8540, stj@stjry.fi 
  
Shiatsu Finland ry 
Johanna Häkkinen, puheenjohtaja, p. 040 7565 789, johanna@jhvivere.fi 
  
Klassisen Akupunktion yhdistys ry 
Pauliina Reunanen, puheenjohtaja, p. 040 534 9259, acureunanen@gmail.com 
  
Akupunktioammattilaiset ry 
Ilkka Westman, puheenjohtaja, p. 040 761 8290, westman.ilkka@gmail.com 
  
Suomen Vyöhyketerapia ja refleksologia Opisto, Medika Nova OY 
Anna-Kaarina Lind, toimitusjohtaja, www.medikanova.fi 
  
Suomen Refleksologit Ry 
Laura Merivirta, puheenjohtaja, p. 050 582 6185, laura.merivirta@netti.fi 
Tarja Heikkinen, varapuheenjohtaja, p. 050 569 0569, tarjaheikkinen7@gmail.com 
  
Koulutettujen Luontaishoitajien yhdistys CAM ry 
Tarja Heikkinen, toiminnanjohtaja, p. 050 339 1066, tarja.heikkinen@camry.fi 
  
Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry 
Minna Hasselman, puheenjohtaja, tunnevyohyketerapeutit@gmail.com 
  
Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry 
Marja-Terttu Pakkanen, puheenjohtaja, p. 0400 321 808, marjaterttupakkanen@gmail.com 
  
Suomen Fytoterapia ry - Finlands fytoterapi rf 
Raija-Liisa Äystö, puheenjohtaja, info@fytoterapia.fi 
  
Suomen Homeopaatit ry 
Katja Rikala, puheenjohtaja, p. 050 376 1449, katja.rikala@gmail.com 
  
Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry (Finnacu) 
Mikael Ikivesi, puheenjohtaja, p. 050 594 9025, pj@finnacu.fi 
  
Luonnonlääketieteen Keskusliitto ry (LKL) 
Merja Riska, puheenjohtaja, p. 040 962 0652, merjariska@hotmail.com     
  
Suomen Ayurvedayhdistys ry 
Ossi Viljakainen, hallituksen jäsen, p. 045 125 5674, ossi.viljakainen@ayurveda.fi 
  
Kairon Instituutti 
Antti Pietiäinen, rehtori, antti.pietiainen@kairon.fi 








