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TIEDOTE
Pyydämme mediaa ja poliitikkoja huomioimaan työoikeuden professori Seppo Koskisen sekä
Suomen Yrittäjien antamat lausunnot ”uskomushoito”-sanan käytöstä ja terminologiasta.
”Uskomushoito”-sanan käyttö on loukkaava. Sana liitetään yleensä ammattiryhmään, joka
harjoittaa Suomessa laillisesti hyväksyttyä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää yritystoimintaa.
Laissa on yksiselitteisesti kielletty vahingoittamasta toisen elinkeinotoimintaa. Laissa on kielletty
myös käyttämästä määräävää markkina-asemaa väärin. (Kilpailulaki 7 §)
Otteita työoikeuden professori Seppo Koskisen lausunnosta:
Koskinen ottaa kantaa Lääkäriliiton toimintaan turvata oman jäsenistönsä asema. Koskinen ottaa
kantaa myös uskomushoito-sanan käyttöön.
”Esimerkiksi uskomushoito-ilmaisu voi lain piiriin kuuluvassa yksittäistapauksessa
kiistatta olla totuudenvastainen tai harhaanjohtava ilmaisu.”
Seppo Koskinen ottaa kantaa lausunnossaan mm. elinkeinotoimintaa harjoittavien lääkärien ja
vaihtoehtoista hoitoa antavien elinkeinonharjoittajien väliseen suhteeseen. Koskinen toteaa mm.:
”Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää asiaankuulumattomia seikkoja sisältävää eikä
esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan
vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.”
Koskisen mukaan näytöksi riittää, että menettely on omiaan aiheuttamaan toisen
elinkeinonharjoittajan kannalta kielteisiä vaikutuksia. (Liite 1)
Otteita Suomen Yrittäjien lausunnosta:
”Lääkäriliitto ja ilmeisesti myös Duodecim-seura on ryhtynyt käyttämään termiä
”uskomushoito” kuvaamaan täydentävää hoitoa antavien toimijoiden palveluita.
Suomen Yrittäjät kannattaa sitä, että elinkeinonharjoittajia tai niiden tarjoamia
palveluita kutsutaan niiden omilla ammattinimillä.”
”Mikäli on tarvetta kollektiivisen termin käyttöön, täydentävä hoito tai CAM-hoito
olisi suositeltava termi.”
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Suomen Yrittäjät ottaa kantaa myös loukkaavien tai vähättelevien termien käyttöön:
”Loukkaavan tai vähättelevän termin käyttäminen vaikuttaa toiminnan harjoittajan
liiketoimintaan haitallisesti. Suomen Yrittäjät vaatii kunnioittavaa ja asiallista
suhtautumista kaikkeen yrittäjyyteen kaikilta elinkeinonharjoittajalta.”
”Tavoitteena pitää olla lisätä vuoropuhelua ja yhteistyötä, ei asettaa kieltoja tai
aiheuttaa haittaa. Silloin myös mahdollisista ongelmista voidaan keskustella
rakentavasti, ja etsiä yhdessä ratkaisuja”. (Liitteet 2 ja 3)
Lausuntojen jälkeen CAM-foorumi pohti perusteellisesti käytettävää termiä. CAM-foorumin
suositus termistä:
Suomen laissa ei ole määritelty termiä kuvaamaan ns. CAM-hoitoja tai näitä hoitoja tekeviä
ammatinharjoittajia. CAM-foorumin toimintaan osallistuvat järjestöt ja tahot suosittelevat, että
näistä hoidoista käytetään yleisesti termiä luontaishoito ja ammatinharjoittajista termiä
luontaisterapeutti. Jokainen luontaishoitoala ja -terapeuttiryhmä määrittelee kuitenkin itse oman
alansa nimikkeet esimerkiksi fytoterapia – fytoterapeutti, homeopatia – homeopaatti,
vyöhyketerapia – vyöhyketerapeutti.
CAM-foorumi odottaa medialta ja poliitikoilta asiallista kielenkäyttöä puhuttaessa
luontaishoidoista. CAM-foorumi edustajineen pyytää tulla kuulluksi julkisissa yhteyksissä, joissa
alaa käsitellään. Kannustamme mediaa ja poliitikkoja siirtymään yksittäistapausten
näkökulmasta koko alaa asianmukaisesti ja laajasti käsittelevään uutisointiin, kannanottoihin ja
päätöksentekoon.
CAM-foorumi toimii luontaisterapeuttijärjestöjen yhteistoimintaryhmittymänä. (CAM on lyhenne
sanoista complementary and alternative medicine). Foorumin toimintaan osallistuu tällä hetkellä
yli 40 terapeuttivaikuttajaa noin 30 terapeuttijärjestöstä ja koulutustahosta. CAM-foorumissa on
edustus kaikista keskeisistä Suomessa toimivista luontaisterapeuttijärjestöistä ja
luontaisterapeutteja kouluttavista tahoista.
Yhteydenotot: camfoorumi@gmail.com
Lisätietoja CAM-foorumin järjestöiltä:
Akupunktioammattilaiset ry
Ilkka Westman, puheenjohtaja, p. 040 761 8290, westman.ilkka@gmail.com
Charles Ersdalin Vyöhyketerapia (EZT)
Sami Saviainen, kouluttaja 040 768 3433, phisami@gmail.com
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Dagaz Ky
Marja Jokela, kouluttajayrittäjä, p. 0400 854 227, marja.jokela@luonnollisesti.com
Frantsilan Luomuyrttitila
Virpi Raipala-Cormier, tuotekehitys- ja koulutusvastaava, p. 0400 904 516
Kairon Instituutti
Antti Pietiäinen, rehtori, antti.pietiainen@kairon.fi
Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry
Minna Hasselman, puheenjohtaja, tunnevyohyketerapeutit@gmail.com
Klassisen Akupunktion yhdistys ry
Pauliina Reunanen, puheenjohtaja, p. 040 534 9259, acureunanen@gmail.com
Koulutettujen Luontaishoitajien yhdistys CAM ry
Tarja Heikkinen, toiminnanjohtaja, p. 050 339 1066, tarja.heikkinen@camry.fi
Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry
Merja Riska, puheenjohtaja, 040 962 0652, merjariska@hotmail.com
Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry
Marja-Terttu Pakkanen, puheenjohtaja, p. 0400 321 808, marjaterttupakkanen@gmail.com
Shiatsu Finland ry
Johanna Häkkinen, puheenjohtaja, p. 040 7565 789, johanna@jhvivere.fi
Suomen Ayurvedayhdistys ry
Ossi Viljakainen, hallituksen jäsen, p. 045 125 5674, ossi.viljakainen@ayurveda.fi
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 Hypnoosiliitto ry
Jouko Mikkola, puheenjohtaja, p. 0400 449 979, info.hypnoosiliitto@gmail.com
Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry (Finnacu)
Mikael Ikivesi, puheenjohtaja, p. 050 594 9025, pj@finnacu.fi
3

Suomen Refleksologit Ry
Laura Merivirta, puheenjohtaja, p. 050 582 6185, laura.merivirta@netti.fi
Tarja Heikkinen, varapuheenjohtaja, p. 050 569 0569, tarjaheikkinen7@gmail.com
Suomen Terveysjärjestö STJ ry
Merja Lindström, puheenjohtaja, p. 044 355 8540, stj@stjry.fi
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, p. 0500 430 818, mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi
Suomen Vyöhyketerapia ja refleksologia Opisto, Medika Nova Oy
Anna-Kaarina Lind, toimitusjohtaja, www.medikanova.fi
Suomen Vyöhyketerapeutit ry (EZT)
Oili Säilä, 050 363 0835, vyohyketerapeutit@gmail.com
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