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Kertoisitko, jos tuotteesi olisi sekä ravitsevaa että 
ympäristöystävällistä?  
 
- Ravitsemukseen, terveyteen ja ympäristöön liittyvä tuotemarkkinointi 



Mistä on kyse? 
• Tuotekohtaisten markkina-argumenttien kartoitus 
• Teemat:  

• Terveellisyys 
• Ravitsevuus 
• Ympäristövaikutukset, ympäristöystävällisyys 

• Seitsemän tuotteen/tuoteryhmän markkinointi internetissä 
• Kesä 2011 
• Suomessa ja muualla 

 
 Kuinka paljon argumentteja? 
 Minkälaisia argumentteja? 
 Yhdistyykö ympäristö ja ravitsemus? 
 Onko Suomen ja muun maailman välillä eroja? 

 



Väittämien runsaus 

Grilli-
makka-
rat 

Sian-
liha 

Maito Soija-
juoma 

Kaura-
hiutaleet 

Makaro-
nit 

Rypsi/ 
oliiviöljy 

Ympäristö-
väittämät 

kotimaa + - + + ++ + ++ 

ulkomaat - + ++ +++ ++ + +++ 

Ravitsemus-
väittämät 

kotimaa ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ 

ulkomaat + + +++ +++ ++ ++ +++ 

Terveys-
väittämät 

kotimaa - - ++ ++ +++ + +++ 

ulkomaat - - +++ +++ +++ + +++ 



Kotimaa Ulkomaat 
Grilli-
makkarat 

1. Kotimainen  
(Hyvää Suomesta –merkki) 

2. Lihapitoisuus 
3. Natriumglutamaatiton 

1. Lihapitoisuus 
2. Kotimainen 
3. Rasvapitoisuus 

Sianliha 1. Kotimainen 
(Hyvää Suomesta -merkki) 

2. Lihapitoisuus 
3. Runsasproteiininen 

1. Ei keinotekoisia värejä, aromeja 
2. Luomutuote 
3. Ei lisättyjä hormoneja 

Maito 1. Kotimainen  
2. Lisätty D-vitamiinia 
3. Kevyt tai vähärasvainen 

1. Vähärasvainen 
2. Paljon kalsiumia 
3. Luomutuote 

Soija-
juoma 

1. Luomutuote 
2. Lisätty vitamiineja 
3. Lisätty kalsiumia 

1. Luomutuote 
2. Lisätty kalsiumia 
3. Kolesteroliton 

TOP 3 väittämien aiheet 1 



Kotimaa Ulkomaat 
Kaura-
hiutaleet 

1. Paljon kuitua 
2. Kotimainen 

(Hyvää Suomesta -merkki) 
3. Käytetty täysjyväviljaa 

1. Paljon kuitua 
2. Käytetty täysjyväviljaa 
3. (Kuitu) vähentää sydänsairauksien 

riskiä/tekee hyvää sydämelle 

Makaronit 1. Paljon kuitua 
2. Käytetty täysjyväviljaa 
3. Sydänmerkki 

1. Luomutuote 
2. Paljon kuitua 
3. Käytetty täysjyväviljaa 

Rypsi/ 
oliiviöljy 

1. Hyvä rasvahappokoostumus 
2. Kotimainen 

 (Hyvää Suomesta -merkki) 
3. Sydänmerkki/ sisältää paljon E-

vitamiinia/ auttaa hallitsemaan 
kolesterolia 

1. Luomutuote 
2. D.O.P. –merkintä 

(alkuperämerkintä) 
3. Paljon E-vitamiinia 

TOP 3 väittämien aiheet 2 



Minkälaisia argumentteja?  
- esimerkiksi maito 
• Kotimaa 

• "Kalsium vahvistaa luustoa ja hampaita" 
• ”Lisätty D-vitamiini tehostaa kalsiumin imeytymistä.” 

• Ulkomaat 
• ”Milk is a great source of calcium, which is essential for growing and 

maintaining strong healthy teeth and bones.” 
• ”The plant sterols in XX products are proven to help actively reduce 

your cholesterol, which is a major risk in developing heart disease.” 
• ”It has a low-glycaemic index providing a sustained energy release to 

help you feel fuller for longer.” 
• ”Due to numerous health benefits, it is warmly recommended to people 

with heart conditions, pregnant and breastfeeding women, the elderly 
and sports people in keeping their heart and blood vessels healthy.” 

 



jatkuu… 
• ”XX milk is an ideal ally in (…) boosting your immune system.” 
• ”XX  is enriched with prebiotics inulin and oligofructose, indigestible, 

natural dietary fibres which help improve calcium absorption from the milk 
and its retention in the body which in turn contributes to the prevention of 
osteoporosis.” 

• ”Sustainable agriculture”, ”Healthier planet”, ”Cow care”, ”Perfectly 
perserved naturalness” ja ”Care for future generations” (liittyen luomuun) 

• ”This instantly tells consumers that the milk is sourced within their region 
and sold in local areas such as Grampian or West Country, ensuring we 
are producing a local product…” 

• ”75% less packaging than conventional containers, recyclable, reduced 
landfill waste compared to polybottles if recycling is not available in your 
area, lower carbon footprint” 



Minkälaisia argumentteja?  
- esimerkiksi kaura 
• Kotimaa 

• ”Sisältää terveyttä edistävää kuitua” 
• ”Beetaglukaani edistää kolesterolin poistumista kehosta” 

• Ulkomaat 
• ”Your whole family will enjoy the heart healthy benefits (…) of XX” 
• ”3 grams of soluble fiber from oatmeal daily in a diet low in saturated fat 

and cholesterol may reduce the risk of heart disease. This cereal has 2 
grams per serving.” 

• ”Its soluble fibre helps reduce blood cholesterol levels (as part of a 
suitable diet)” 



Yhteenveto  

• Enemmän ravitsemukseen ja terveyteen liittyviä väitteitä 
• Vähemmän ympäristöön liittyviä väitteitä 

• Suomessa vielä vähemmän ympäristömarkkinointia 
• Muualla viittauksia luomutuotantoon enemmän kuin Suomessa 

 

• Kotimaisuuden korostaminen yleistä erityisesti Suomessa  
• Hyvää Suomesta –joutsenlippu 

• Luontaisten ominaisuuksien korostaminen, esim. 
• maidossa runsas kalsiumin määrä 
• kaurahiutaleiden runsas kuidun määrä  

• Ns. ”terveellisiä” elintarvikkeita kuten soijajuomaa markkinoitiin 
runsaammalla määrällä argumentteja kuin ns. ”epäterveellisiä” 
elintarvikkeita kuten grillimakkaraa.  
 

  



Johtopäätökset 
 

• Ulkomailla rohkeampia terveysväittämiä kuin Suomessa 
• Ulkomainen viestintä on myös enemmän tunteisiin vetoavaa 

 
• Usein puhutaan, että kuluttajat hämääntyvät runsaista 

merkinnöistä ja argumenteista, mutta ehkä Suomessa 
ollaan vielä aika tavalla maltillisia – ollaanko liiankin 
maltillisia? 
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