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KANNANOTTO
USKOMUSHOITO-TERMI ON EPÄASIALLINEN JA LOUKKAAVA
Suomessa on lisääntynyt joidenkin tahojen käyttämänä termi ”uskomushoito”. Sana ei vastaa tieteessä eikä
muissa maissa vakiintunutta kansainvälistä termiä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (CAM). Uskomushoitotermi 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 ammatinharjoittajalle.
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 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

LIITTEET:
Suomen Yrittäjien lausunto ”Elinkeinonharjoittamisen kunnioittaminen terminologisilla valinnoilla”
Työoikeuden professorin Seppo Koskisen lausunto ”Toisten elinkeinonharjoittajien sopimaton menettely
uskomushoito-ilmaisun käyttämisessä”.
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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
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Lausuma

Elinkeinonharjoittamisen kunnioittaminen terminologisilla valinnoilla
Täydentävät hoidot
Lääkäriliitto ja ilmeisesti myös Duodecim-seura on ryhtynyt käyttämään
termiä ”uskomushoito” kuvaamaan täydentävää hoitoa antavien toimijoiden palveluita. ”Uskomushoito”-termillä ilmeisesti on tarkoitus korostaa,
että kyseisten hoitojen vaikuttavuus perustuu hoidettavan uskoon eikä
muuhun tehoon.
Näillä hoidoilla on terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta niiden tehoa tai
toimivuutta ei ole osoitettu tieteellisin keinoin. Tässä lausumassa em. hoidosta käytetään termiä ”täydentävä hoito”. Näitä hoitoja tarjoavien näkemyksen mukaan neutraaleja ilmaisuja olisivat esimerkiksi:


vaihtoehtohoito



täydentävä hoito



CAM-hoito (Complementary and Alternative Medication)

Suomen Yrittäjien näkemys
Vaihtoehtohoito-termi johtaa ajatuksia osin sellaiseen suuntaan, että hoitoa
käytettäisiin muun hoidon sijaan. ”Täydentävä hoito” -termi sen sijaan johtaa ajattelemaan, että eri hoitotapoja käytetään samanaikaisesti.
Uskomushoito-termi koetaan täydentävien hoitojen toimijoiden keskuudessa epäasialliseksi ja loukkaavaksi. Se vähättelee asiakkaiden arviointikykyä omaa itseään koskevissa päätöksissä. Lisäksi termin käyttö vaikeuttaa
terveystuotteiden kauppaa ja ammatinharjoittamista.
Suomen Yrittäjät kannattaa sitä, että elinkeinonharjoittajia tai niiden tarjoamia palveluita kutsutaan niiden omilla ammattinimillä. Esimerkkeinä voidaan mainita ratsastusterapia, vyöhyketerapia ja homeopatia, taikka ammatinharjoittajista kuppari, jäsenkorjaaja tai aromaterapeutti. Mikäli on
tarvetta kollektiivisen termin käyttöön, täydentävä hoito tai CAM-hoito olisi
suositeltava termi.
Loukkaavan tai vähättelevän termin käyttäminen vaikuttaa toiminnan harjoittajanliiketoimintaan haitallisesti. Toisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan haittaaminen tai vaikeuttaminen ei ole hyväksyttävää. Se on moitittavaa ainakin kilpailulaissa sekä markkinointia koskevassa sääntelyssä ja
suosituksissa.
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Suomen Yrittäjät vaatii kunnioittavaa ja asiallista suhtautumista kaikkeen
yrittäjyyteen kaikilta elinkeinonharjoittajalta. Vetoamme yhteiskuntavaikuttamista harjoittaviin tahoihin, että edunvalvontaa ja vaikuttamista tehtäisiin sekä asiallisilla termivalintoja. Omaa asiaa voi ajaa ilman että aiheuttaa haittaa toisille.
Täydentävien hoitojen ja lääkäreiden välillä käytävään diskurssiin haluamme tuoda avoimuuden tärkeyden hoitavan lääkärin ja muun terapeutin
sekä potilaan välillä – erityisesti sairauksia hoidettaessa. Tavoitteena pitää
olla lisätä vuoropuhelua ja yhteistyötä, ei asettaa kieltoja tai aiheuttaa haittaa. Kun täydentävien hoitojen yleinen tuntemus lisääntyy, niin samalla lisääntyy luottamus lääkärin ja potilaan välillä. samalla helpottuisi myös vuoropuhelu täydentävien hoitojen edustajien kanssa. Silloin myös mahdollisista ongelmista voidaan keskustella rakentavasti, ja etsiä yhdessä ratkaisuja.

Suomen Yrittäjät
Satu Grekin
kilpailuasioiden päällikkö

