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Vastine

Arvoisa vastaanottaja,

kiitos lähettämästänne viestistä. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tietoinen kuvaamistanne 

erimielisyyksistä liittyen alan palveluista käytettyyn käsitteistöön. Tukesin rooli 

terveydenhuollon ulkopuolisten hyvinvointipalveluiden valvonnassa rajautuu 

palveluiden kuluttajaturvallisuuteen. Tukesin tehtävänä on siis valvoa, että 

kuluttajapalvelut ovat asiakkaalle turvallisia eivätkä aiheuta vaaraa terveydelle 

esim. puutteellisten ohjeiden vuoksi. 

Potilaan asemaa koskevan sääntelyn ja siihen liittyvien käsitteiden määrittely 

kuuluu STM:n toimivaltaan. Laajin vastuu alan sääntelyn kehittämisestä on 

sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Tukes käyttää viestinnässään 

samoja käsitteitä, jotka on kirjattu hallitusohjelmaan. Sosiaali- ja 

terveysministeriö on vastuussa hallitusohjelmaan tehdyn kirjauksen mukaisesta 

selvitystyöstä ja valmistelusta. 

Vaihtoehto- ja uskomushoidot -käsite, kuten se kaksiosaisena hallitusohjelmaan 

on kirjattu, esiintyy Tukesin verkkosivuilla Hyvinvointipalvelut -alasivun usein 

kysyttyjen kysymysten osiossa. Yksittäistä käsitettä ’uskomushoito’ ei esiinny 

Tukesin viestinnässä eikä Tukes käytä uskomushoito -nimitystä yksittäisestä 

palveluntarjoajasta tai palvelusta. Vaihtoehto- ja uskomushoidot -käsitteen 

molempiin puoliskoihin liittyy kiistanalaisuutta sekä alan toimijoiden että 

tiedeyhteisön sisällä. Vakiintuneen, neutraalin ja tunnetun käsitteen puuttuessa 

yleiskielestä Tukes käyttää hallitusohjelman kirjauksen mukaista käsitteistöä, 

mutta seuraa aktiivisesti lainsäätäjän tekemiä muutoksia.
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Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan 
voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa 
muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä 
allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi 
tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.
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