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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 


