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VIHREÄ KIRJA 
Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, 
lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä 
 
Euroopan komissio on pyytänyt kaikkia asiaan liittyviä organisaatioita esittämään vastauksensa 
kyseisessä vihreässä kirjassa esiin tuotuihin näkökohtiin. Suomen Kuluttajavirasto lausuu mainonnan ja 
markkinoinnin osalta seuraavaa. 
 
Kysymykset, joista komissio toivoo kannanottoja: 
- Ovatko vapaaehtoiset toimintasäännöt (”itsesääntely”) riittävä keino runsaasti energiaa ja niukasti 
mikroravintoaineita sisältävien elintarvikkeiden mainonnan ja markkinoinnin rajoittamiseen? 
- Mihin toimiin olisi ryhdyttävä, jotta varmistettaisiin, ettei mainonnassa, markkinoinnissa ja 
myynninedistämistoiminnassa käytetä hyväksi herkimpien kuluttajaryhmien hyväuskoisuutta ja 
puutteellista medialukutaitoa? 
 
 
1. Yleistä 
 
Lihavuuden yleistyminen etenkin lapsilla on kasvava huolenaihe koko Euroopassa.  
Myös suomalaisten lasten ylipaino on lisääntynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 
merkittävästi. Lasten painokehitystä sääteleviin tekijöihin, ruokavalintoihin ja liikuntaan, vaikuttavat 
osaltaan ympäristö, saatavuus, vanhemmat, kaverit ja koulu. Tutkimusten mukaan myös lapsille 
suunnatun mainonnan määrä ja sisältö muokkaavat kulutustottumuksia. Useimmat lapsille 
markkinoidut elintarvikkeet sisältävät runsaasti rasvaa, sokeria ja suolaa. Tämä on ristiriidassa 
kansanterveydellisten päämäärien ja kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n terveellistä ravintoa ja 
liikuntaa edistävän maailmanlaajuisen strategian kanssa.   
 
Kuluttajavirasto, Kuluttaja-asiamies ja Kansanterveyslaitos julkaisivat 12.10.2005 Lapset ja 
elintarvikkeiden markkinointi -suosituksen mainostajille käytännön työhön elintarvikemarkkinointia 
suunniteltaessa. Asiantuntijoina olivat mukana Elintarvikevirasto ja Opetushallitus. Suosituksessa on 
esitelty kuluttajasuojalakiin pohjautuvien markkinoinnin pelisääntöjen ohella myös esimerkkejä 
markkinaoikeuden ratkaisukäytännöstä ja kuluttaja-asiamiehen valvontatyössä esiin tulleista 
tapauksista.  



 
 

 
 
2. Elinkeinoelämän itsesääntely 
 
Kuluttajavirasto piti elintarvikemarkkinointia koskevan suosituksen laatimista tarpeellisena, koska 
elinkeinoelämän itsesääntely ei ole osoittautunut tähän mennessä riittävän tehokkaaksi välineeksi. 
Kuluttaja-asiamies on joutunut puuttumaan hyvän tavan vastaiseen ja harhaanjohtavaan markkinoitiin. 
Kuluttajavirasto näkemyksen mukaan elinkeinoelämältä tulisi kuitenkin edellyttää laajempaa 
yhteiskunnallista vastuunottoa sen suhteen, minkälaista elintarvikemarkkinointia lapsille ja nuorille 
suunnataan. Euroopan elintarvikejärjestö CIAA:n antama suositus on oikean suuntainen, mutta se ei ole 
tällä hetkellä riittävän konkreettinen ja tehokas väline ohjaamaan markkinointia toivotunlaiseksi.  
 
Vanhempien on vaikea kasvattaa lapsiaan terveellisiin ruokailutottumuksiin, jos lapsille suunnatussa 
markkinoinnissa viestitetään samanaikaisesti päinvastaisia asenteita. Markkinoinnin tulisi tukea 
kuluttajien kiinnostusta omaan terveyteensä ja edistää terveellisten vaihtoehtojen kulutusta. Kaiken 
kaikkiaan lasten terveyskasvatuksen suhteen olisi tärkeää, että ”epäterveellisten” tuotteiden 
mainonnassa lapsille oltaisiin pidättyväisiä eikä mainonnassa turvauduttaisi voimakkaasti tunteisiin 
vetoaviin keinoihin. Vastaavasti olisi suositeltavaa että ”terveellisten” ruokien mainonnan osuus 
lisääntyisi ja että mainonnassa voitaisiin sopivalla tavalla viitata myös muihin terveellisiin elintapoihin 
kuten liikuntaan.  
 
3. Markkinointi 
 
Kuluttajaviraston näkemyksen mukaan markkinoinnissa on otettava huomioon erityisesti seuraavassa 
esitetyt periaatteet, jotta lasten puutteellista medialukutaitoa ja herkkäuskoisuutta ei käytettäisi hyväksi 
elintarvikkeiden myynninedistämisessä.  
  
3.1. Lapset kohderyhmänä 
 
Mainonnan sisältö ja määrä vaikuttaa osaltaan kulutustottumuksiin etenkin lasten ja nuorten ollessa 
kyseessä. Tutkimusten mukaan mainonta ei vaikuta ainoastaan tiettyjen tuotemerkkien suosimiseen 
(mikä suklaapatukka valitaan) ylipäänsä vaan myös siihen, minkälaisia valintoja nuoret tekevät ruoan 
suhteen (valitaanko makeisia vai hedelmiä). Ruokailutottumuksia opitaan ja sisäistetään jo 
varhaislapsuudessa. Valtaosa lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta tai heidät tavoittavasta 
elintarvikemainonnasta muodostuu sokeroitujen murojen, virvoitusjuomien, makeisten, sipsien ja 
hampurilaisten markkinoinnista. Kyseisten tuotteiden markkinoinnissa on tyypillistä, että ne 
yhdistetään lasten sankareihin ja sarjakuvahahmoihin, hauskuuteen, kylkiäisleluihin ja kilpailuihin. 
Mitä enemmän lapset ja nuoret näkevät kyseistä mainontaa sitä enemmän he myös kuluttavat näitä 
tuotteita.  
 
Alaikäiset ovat aikuisia alttiimpia mainonnan vaikutuksille. Lapset uskovat mainosviestien 
todenmukaisuuteen, eikä heillä ole vielä riittävää tietoa runsaasti sokeria, suolaa tai rasvaa sisältävien 
tuotteiden liikakulutukseen liittyvistä terveyshaitoista. Lapset pystyvät vaikuttamaan myös 
huomattavasti vanhempiensa ostokäyttäytymiseen. Lapsiin vetoavalla mainonnalla aiheutetaan 
ostopaineita vanhemmille, joilla tulisi kuitenkin olla ensisijainen oikeus päättää perheen hankinnoista. 
Mainonnalla lapsille ja nuorille luodaan mielikuvia trendikkäistä valinnoista ja elintavoista, joiden 
mainostaja haluaa säilyvän myös aikuisiällä. Juuri mainonnan avulla myös terveelliset tuotteet ja 
elintavat on mahdollista tehdä lapsia ja nuoria houkutteleviksi.   
 
 



 
 

 
 

3.2 Vanhempien päätösvalta 
 
Vanhemmilla on lastensa kasvattajina oikeus päättää perheen hankinnoista ilman, että suoraan lapseen 
vetoamalla aiheutetaan ostopaineita.  
 

• Mainonta ei saa asettaa vanhempien päätösvaltaa kyseenalaiseksi eikä se saa antaa lapselle 
väärää käsitystä hänen toimivallastaan. 

 
• Mainos ei saa kehottaa lapsia suostuttelemaan vanhempia tuotteen ostamiseen.  

 
• Markkinointi ei saa olla myöskään voimakkaasti lapsiin vetoavaa. Tämä tarkoittaa, ettei 

mainoksissa saa esim. esittää suoria ostokehotuksia kuten ”osta, kokeile, saat, koet”.  
 

• Lisäksi on otettava huomioon, että mainonta voi tavoittaa lapsen siitä huolimatta, että se ei ole 
suoraan lapsille kohdistettu. Televisio- ja radiomainonnassa on siten huomioitava mainosten 
lähetysajat ja ohjelmat, joiden yhteydessä mainokset lähetetään. Lapset tavoittaa myös 
mainonta, jota esitetään elokuvateattereissa ennen lasten elokuvia tai lasten videoilla. 

 
 
3.3 Mainonnan harhaanjohtavuus  

 
Tiedot elintarvikkeiden ravitsemusvaikutuksista vaikuttavat kuluttajien ostopäätöksiin. 
Markkinointia arvioidaan sen antaman kokonaisvaikutelman perusteella. Oikeitakin tietoja 
sisältävä markkinointi voi johtaa harhaan, jos kokonaisuuden kannalta merkittäviä tietoja ei 
saateta kuluttajien tietoon tai ne esitetään epäselvästi. 
 

• Mainos ei saa antaa harhaanjohtavaa vaikutelmaa tuotteen terveellisyydestä tai houkutella 
huonoihin ruokailutottumuksiin. Jos markkinoinnissa esitetään jokin terveelliseen 
ominaisuuteen viittaava väite, tulisi myös muu mahdollinen ”epäterveellisempi” ominaisuus 
tuoda yhtä selvästi esille. Rasvattomat elintarvikkeet saattavat sisältää esim. hyvin runsaasti 
sokeria. Tuotteen rasvattomuutta korostettaessa on varottava antamasta harhaanjohtavaa 
vaikutelmaa tuotteen terveellisyydestä muuten. 

 
• Tuotteen koostumusta koskevat tiedot pitää kertoa selkeästi ja yksiselitteisesti sellaisilla 

termeillä, jotka kuluttaja ymmärtää. Yleisiä ja moniselitteisiä ilmaisuja on syytä välttää. 
Esimerkiksi markkinointiväite ”sisältää vähemmän sokeria” ei anna lainkaan tietoa 
tuotteen todellisesta sokeripitoisuudesta. Väite voi myös johtaa harhaan, jos tuote ei sisällä 
sen vähempää sokeria kuin muut saman tuoteryhmän tuotteet. Tämän takia 
markkinoinnissa on ylipäänsä syytä kertoa vain sellaisista asioista, jotka ovat tuotteen 
ravintosisällön kannalta merkityksellisiä ja olennaisia. 

 
• Kun ravitsemusväitteiden käyttämistä arvioidaan, otetaan huomioon myös muut saman 

tuoteryhmän tuotteet. Esim. sanan ”rasvaton” käyttäminen markkinoinnissa on harhaanjohtavaa, 
jos kyseiset tuotteet eivät yleensäkään sisällä rasvaa.  

 
 
 
 



 
 

 
3.4 Mainonnan hyvä tapa 
 
Markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta 
menettelyä. Yhteiskunnassamme yleisesti vallitsevien arvojen mukaan lasten terveyttä ja hyvinvointia 
pidetään merkittävänä ja tavoiteltavana asiana, josta vanhemmat ovat usein huolissaan. Markkinointi, 
joka on näiden yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden vastaista, on aina myös hyvän tavan vastaista. 

 
• Mainonnassa ei ole esim. hyväksyttävää vedota vanhempien kasvatusvastuuseen 

syyllisyydentuntoa herättämällä. Mainoksessa ei pidä antaa mielikuvaa siitä, että tietyn tuotteen 
hankkimalla vanhempi onnistuu lapsen kasvattajana.  
  

• Mainonnassa ei saa myöskään vedota lapsen tunteisiin käyttämällä hyväksi lapsen 
kokemattomuutta ja herkkäuskoisuutta. Mainonta ei saa luoda lapsille mielikuvaa siitä, että 
ihmisarvoa, elämän laatua ja hyviä sosiaalisia suhteita voisi korvata tai niitä voisi hankkia 
ruoalla.  

  
• Lapset luottavat yleensä vanhempiensa tietämykseen ja mainosviesti vanhemman esittämänä 

saa helposti lapsen silmissä erityisen painoarvon.  
  

• Lapset ja nuoret samastuvat myös herkästi idoleihinsa ja omaksuvat heidän kauttaan 
kulutustottumuksia. Sen takia markkinoinnissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, minkälaisia 
ruokailutottumuksia idoleiden avulla edistetään. 

 
 
3.5 Mainonnan tunnistettavuus 
 
Markkinoinnista on aina käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus, olipa kohderyhmänä 
aikuiset tai alaikäiset. Pienet lapset eivät ylipäätään pysty erottamaan markkinointia muusta 
informaatiosta. Vasta noin 8-vuotiaana lapset ymmärtävät mainonnan myyntitarkoituksen. Kun 
otetaan huomioon lapsen puutteellinen kyky ymmärtää mainontaa, vaatimukset markkinoinnin 
tunnistettavuudelle ovat yleistä tiukemmat.  

 
• Piilomainonta tai peitelty mainonta ei ole koskaan hyväksyttävää. Tämän takia mainosviestejä 

ei saa sisällyttää ajanvieteaineistoon tai ohjelmiin. Markkinoinnin tunnistettavuus hämärtyy, jos 
markkinointi puetaan toimitukselliseen muotoon, esim. sarjakuvaksi tai artikkeliksi. 
Markkinoinnissa ei saa muutenkaan käyttää lapselle muusta yhteydestä tuttuja piirros- tai muita 
hahmoja tavalla, jota lapsi ei voi heti tunnistaa markkinoinniksi.  

 
• Lisäksi on huomattava, että lapsiin vetoaa erityisesti tuttujen sarjakuvasankareiden ja 

piirroshahmojen esittämät viestit. Sen takia markkinoinnissa on syytä kiinnittää huomiota 
siihen, minkälaisia ruokailutottumuksia näiden hahmojen avulla edistetään. 

 
• Internetissä tunnistettavuuden vaatimus korostuu. Internetissä käytetään voimakkaita välineitä: 

liikkuvaa kuvaa, ääntä ja vuorovaikutteisuutta, jonka avulla lapset saadaan suoraan mukaan 
toimintaan niin, että he osallistuvat itse markkinointipeleihin. Mainonnan ja viihteen 
yhdistäminen (kuten nk. advergames) johtaa usein siihen, ettei markkinointia pysty 
tunnistamaan. 

 
 



 
 

 
3.6 Kylkiäiset 
 
Kylkiäisten markkinointiin lasta kiinnostavien tuotteiden yhteydessä on suhtauduttava eri perustein 
kuin muuten. Lapset eivät kykene arvioimaan kylkiäisen arvoa samoin kuin aikuiset. Raha-arvoltaan 
vähäinen kylkiäinen voi olla lapselle houkuttelevampi kuin itse päätuote, jolloin ostopäätökseen on 
helppo vaikuttaa kylkiäisen avulla.  
 

• Lasta kiinnostavia tuotteiden markkinoinnissa on erityisesti varmistauduttava siitä, ettei 
kylkiäisen esittely muodostu lasta kiinnostavaksi pääasiaksi mainoksessa tai pakkauksessa. 
  

 
• Lelut vetoavat yleensä lapsiin voimakkaasti ja houkuttelevat ostamaan. Makeisiin ja 

virvoitusjuomiin liitetyt keräilysarjat ja kilpailut edistävät osaltaan kyseisten tuotteiden 
liikakulutusta. Myös hampurilaisaterioihin liitetyt lelut houkuttelevat lapsia aterioimaan 
kyseisissä ravintoloissa ja totuttavat lapsia pienestä pitäen asiakkaiksi. 

 
• Jos tuotteeseen liitetään keräilysarja, sarjan kerääminen muodostuu lapselle helposti pääasiaksi. 

Markkinointi ei saa aiheuttaa tilanteita, joissa alaikäiset painostavat vanhempiaan hankkimaan 
jonkun tuotteen vain keräilysarjan vuoksi. Vanhemmilla on oikeus päättää perheen hankinnoista 
ilman, että lapsen keräilykiinnostusta käytetään hyväksi päätuotteen markkinoinnissa. Siksi 
elintarvikkeisiin ei voi liittää sellaisia keräilysarjoja, joiden saaminen edellyttää tuotteen 
ostamista.  

 
• Erilaisten paljousalennusten markkinointi ja makeis- ja sipsipussien suurentuneet koot 

houkuttelevat myös helposti liikakulutukseen. Makeisten, virvoitusjuomien ja hampurilaisten 
myynninedistäminen lapsia kiinnostavilla leluilla sekä paljousalennusten voimakas 
markkinointi ei ole sopusoinnussa kansanterveydellisten päämäärien kanssa 

 
3.7 Markkinointiarpajaiset 
 
Markkinointiarpajaisten ja kilpailuiden osalta yleinen perussääntö on se, että arpajaisiin tai kilpailuihin 
on voitava osallistua myös tuotetta ostamatta.  
 

• Arpajaisten esittely ei saa hallita markkinointia niin, että itse tuote jää toisarvoiseen asemaan. 
Voiton mahdollisuudesta ei tule myöskään antaa epärealistista vaikutelmaa.  

 
• Lapsille kohdistetuissa kilpailuissa ja arpajaisissa sääntö on tiukempi. Lapset eivät kykene 

arvioimaan realistisesti palkinnon saannin epätodennäköisyyttä samoin kuin nuoret ja aikuiset. 
He tekevät ostopäätöksen helposti pelkästään houkuttelevan palkinnon perusteella. Näistä syistä 
lapsille ei yleensä saa kohdistaa arpajaisia tai kilpailuja, joihin voi osallistua tuotteen ostamalla. 
Pakkauksessakaan ei voi esitellä näitä myynninedistämiskeinoja lapsiin vetoavalla tavalla.  

 
 
4. Koulut markkinointikanavana 
 
Kuluttajaviraston näkemyksen mukaan koulujen ja oppilaitosten tarkoitus ei ole toimia 
markkinointikanavina vaan kasvattajana ja puolueettoman tiedon jakajana. Alaikäisen on vaikea 
ymmärtää mainonnan kaupallista luonnetta ja opettajan tai muun auktoriteetin jakamana 
markkinointiaineisto saa oppilaan ja opiskelijan silmissä helposti erityisen painoarvon. Vanhemmilla 



 
 

tulee olla oikeus päättää siitä, minkälaisen markkinoinnin kohteeksi alaikäinen joutuu koulussa ja 
oppilaitoksessa. Tämän vuoksi alaikäiselle ei saa jakaa markkinointimateriaalia, kuten mainoksia, 
tuotenäytteitä tai mainoslahjoja koulujen ja oppilaitosten kautta tai järjestää markkinointitilaisuuksia 
ilman vanhempien suostumusta. 
 
Koulujen virvoitusjuoma- ja makeisautomaattien välipalatarjonta on ristiriidassa koulujen antaman 
terveyskasvatuksen kanssa. Oppilaskuntien ylläpitämiä automaatteja on perusteltu oppilaskuntien 
rahantarpeella, mutta se ei saa ohittaa terveysnäkökulmaa. Tuotteet olisi mahdollista korvata 
terveellisemmillä vaihtoehdoilla. Tästä on jo joissakin kouluissa hyviä esimerkkejä. 
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