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1  Johdanto 

1.1  Työn tausta ja lähtökohdat 

’’On yksiselitteistä näyttöä siitä, että lapsen liikalihavuuteen vaikuttaa runsaasti tyy-

dyttyneitä rasvoja, suolaa ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden ja alkoholittomien 

juomien markkinointi, ja Maailman terveysjärjestö WHO:n keskeinen suositus on 

lasten altistumisen vähentäminen kaikelle tällaiselle markkinoinnille.’’ 1 

Näillä sanoilla alkaa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimiston vuonna 

2016 päättäjille kohdennettu julkaisu koskien lapsille kohdistettua elintarvikemarkkinoin-

tia.2 Viesti ei ollut muuttunut vuodesta 2010, jolloin WHO julkaisi ensimmäiset viralliset 

suosituksensa liittyen epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin lapsille.3 Jäsenvalti-

oita kehotettiin jo tällöin ryhtymään tarvittaviin toimiin suositusten kohtien 1–12 täytän-

töönpanemiseksi, tavoitteena vähentää lasten altistumista epäterveellisille elintarvikkeille 

maailmanlaajuisesti.4 WHO:n kehotusten taustalla oli huoli lasten viime vuosikymmenten 

aikana huomattavasti lisääntyneestä liikalihavuudesta ja ei-tarttuvien tautien, kuten diabe-

teksen, sydän- ja verisuonitautien, sekä psyykkisten sairauksien yleistymisestä.5 

Länsimaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa liikalihavuuden aiheuttamat yhteiskunnalliset 

haittavaikutukset saattavat jäädä helposti muiden ongelmien varjoon.  Kyseessä on kuiten-

kin yksi aikamme vakavimmista kansanterveydellisistä ongelmista.6 Tilastot osoittavat, 

että juuri liikalihavuudesta johtuvat ei-tarttuvat taudit ovat maailmanlaajuisesti yleisin 

vammautumiseen ja ennenaikaiseen kuolemaan johtava syy.7 Tämän tutkimuksen näkö-

kulmasta huomionarvoista on, ettei ongelma ole ainoastaan kansainvälinen. Suomalaisesta 

 
1 Lainaus on suomennettu – ks. alkuperäinen englanninkielinen viesti jäsenvaltioiden päättäjille WHO Euro-
pe 2016 s. IX. 
2 Suomi on ollut WHO:n jäsenvaltio sen perustamisesta (v. 1948) lähtien, ks. SopS 26/1948. Päivittyvä lista 
WHO:n jäsenmaista on löydettävissä WHO:n verkkosivulta: https://www.who.int/countries.  
3 WHO 2010, s. 8. Kokonaisuudessaan 12 suosituksen listalla, kohtien 1–2 mukaan jäsenvaltion valitseman 
menettelytavan tulisi vähentää lapsiin kohdistuvan epäterveellisen (HFSS) elintarvikemarkkinoinnin vaiku-
tusta. Tavoitteena tulisi olla lasten tällaiselle markkinoinnille altistumisen vähentäminen, ja toisaalta tällaisen 
markkinoinnin valta-aseman (hyväksyttävä) rajoittaminen. 
4 WHO 2010, s. 14. Harkintavalta täytäntöönpanon  
5 WHO 2010, s. 4; WHO Europe 2016, s. 1. Tuoreimman, vuonna 2019 julkaistun WHO:n yleiskatsauksen 
mukaan, maailmassa oli vuonna 2016 noin 124 miljoonaa sairaalloisen lihavaa lasta, joista tyttöjen osuus oli 
50 miljoonaa ja poikien 74 miljoonaa. Vuonna 1975 vastaava luku oli 11 miljoonaa (tyttöjen osuus: 5 mil-
joonaa, poikien osuus: 6 miljoonaa). Ks. tästä tarkemmin WHO 2019b, s. 1. 
6 Ks. esim. WHO Europe 2019, s. 1; UNICEF 2018, s. 7; WHO 2014, s. ix. 
7 WHO Europe 2016, s. 1; WHO 2014, s. xi. 
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tilastotutkimuksesta selviää, että Suomessa vuonna 2017 noin 11 % kuolemista liittyi yli-

painoon.8 Tilastojen mukaan vuonna 2019 joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö oli 

ylipainoinen tai lihava.9 Huolimatta 2000-luvulla toteutetuista lukuisista selvityksistä, joi-

den mukaan alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin ja 

lapsuusiän liikalihavuuden välillä on selvä yhteys,10 kansallisten toimenpiteiden aloittami-

nen tällaisen markkinoinnin rajoittamiseksi on ollut maailmanlaajuisesti hidasta.11 Suomi 

ei muodosta tässä poikkeusta. 

Syyksi ei voida lukea ainakaan kansainvälisen tuen tai toimintaohjeiden puuttumista. 

WHO julkaisi lapsiin kohdistuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia koskevia 

suosituksia täydentävät täytäntöönpano-ohjeet ensimmäistä kertaa jo vuonna 2012.12 Tä-

män jälkeen WHO on julkaissut nimenomaan Euroopan alueen jäsenmaiden päättäjille 

suunnattuja yksityiskohtaisia toimintaohjeita epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoin-

nin rajoittamiseksi vuosina 2016, 2018 ja 2019.13 WHO:n lisäksi myös YK:n lastenjärjestö 

UNICEF on katsonut tärkeäksi tavoitteeksi vähentää lasten altistumista epäterveellisten 

elintarvikkeiden markkinoinnille. Yhdessä YK:n yhteiskuntavastuualoite Global Com-

pactin ja Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa, UNICEF julkaisi vuonna 2012 liiketoimintaa 

ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet (Children’s Rights and Business Principles).14 Kymme-

nen periaatteen listasta kaksi liittyy lapsiin kohdistuvaan markkinointiin.15 Tämän tutki-

muksen kannalta oleellinen on myös UNICEFin vuonna 2018 julkaisema opas, joka tarjoaa 

oikeudellista analyysia ja konkreettisia toimintaohjeita WHO:n suositusten täytäntöönpa-

 
8 STM051:00/2020. 
9 THL 31/2020. THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäen mukaan nuorten ylipainon yleisyys on kaksin-
kolminkertaistunut viimeisten vuosikymmenten aikana – ks. YLE:n uutinen ’’ THL: Lasten ja nuorten yli-
painon yleisyys on moninkertaistunut viime vuosikymmeninä – pojilla ylipainoa on tyttöjä useammin’’ 
https://yle.fi/uutiset/3-11531721 (vierailtu 9.4.2021). 
10 Tutkimuksia, jotka osoittavat yhteyden lapsille kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoin-
nin ja siitä johtuvan liikalihavuuden ja epäterveellisten ruokailutottumusten välillä, ks. mm. McGinnis – 
Gootman – Kraak 2007, s. 226–318; Chou – Rashad – Grossman 2008; s. 599–618; Zimmerman – Bell 2010, 
s. 334–340, Norman – Kelly – McMahon ym. 2018; s. 2–11; Thomas C. – Hooper – Petty ym. 2018. 
11 Unicef 2018, s. 4; WHO Europe 2019a, s. 33. 
12 Ks. WHO 2012. 
13 Ks. WHO Europe 2016; WHO Europe 2018; WHO Europe 2019. Ks. kansainvälisistä ohjeista myös EC 
2020; FAO 2019. 
14 Ks. UNICEF 2012. Tämän tutkielman kannalta merkityksellisistä suomalaisista yrityksistä mm. Fazer-
konserni on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2012; ks. tästä tarkemmin 
https://www.fazergroup.com/fi/vastuullisuus/raportointi/global-compact/ (vierailtu 9.4.2021). UNICEF on 
lisäksi luonut yrityksille käytännön toimintaohjeita sisältävän työkirjan (workbook), joka helpottaa yrityksiä 
huomiomaan lapsen oikeudet yrityksen liiketoiminnassa, ks. tästä tarkemmin UNICEF 2014.  
15 Ks. seuraavaksi täydellinen lista lapsenoikeusperiaatteista UNICEF 2012, s. 11. 
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nemiseksi lapsen oikeuksien näkökulmasta.16 Lukuisista kansainvälisistä suosituksista ja 

täytäntöönpanoon kannustavista esityksistä huolimatta, Suomessa ollaan edelleen tilantees-

sa, jossa lapsiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoitta-

miseksi ei ole ryhdytty vaadittuihin toimenpiteisiin. 

Suomessa julkista keskustelua lapsiin kohdistuvasta elintarvikemarkkinoinnista on kuiten-

kin käyty jo pitkään ja siihen liittyvän kotimaisen lisätutkimuksen tarve on tunnistettu aina 

valtion virkamiehiä myöten.17 Vaikka keskustelu on ajoittain ollut rauhallisempaa, on se 

viime aikoina yltynyt jopa kiivaaksi väittelyksi siitä, minkälainen elintarvikemarkkinoinnin 

kohdistaminen lapsiin on hyväksyttävää.18 Yksi ajankohtaisista keskusteluun johtaneista 

syistä on ruotsalaisen kaurajuomavalmistaja Oatlyn mainoskampanja, jonka yhteydessä 

Oatly lähetti ’’Maitomyytit – Onko kaikki, mitä olet oppinut maidosta, totta?’’ -kirjasen 

suomalaisiin lapsitalouksiin, joissa on alakouluikäisiä lapsia.19 MEN katsoi tuoreessa lau-

sunnossaan, että Oatlyn markkinoinnissa hyödynnettiin lasten kokemattomuutta ja herkkä-

uskoisuutta.20 Lausunto nousi näkyvästi otsikoihin Suomen suurimmissa medioissa ja Oat-

ly ilmoitti välittömästi valittavansa päätöksestä.21 Keskustelun aktiivisuudesta on lisäksi 

osoituksena alkuvuodesta 2021 julkaistu kansalaiskysely, jossa selvitettiin kansalaisten 

asenteita epäterveellisten tuotteiden verotuksesta, myynninedistämisestä sekä kulutustot-
 

16 UNICEF 2018; Yleissopimus lapsen oikeuksista 60/1991. Lapsen oikeuksien yleissopimusta tarkastellaan 
luvussa 2.2.3, s. 18–22. 
17 ’’Suomessa tarvittaisiin lisää keskustelua ja tutkimusta lapsiin kohdistuvasta elintarvikemarkkinoinnista, 
sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston kansainvälisten kuluttaja-asioiden johtaja Anja Peltonen.’’ – ks. 
Peltosen haastattelu osana Kuluttajaliiton Syö hyvää -hanketta (2015): https://syohyvaa.fi/toteutuuko-lapsen-
etu-elintarvikemarkkinoinnissa/ (vierailtu 13.4.2021). Ks. myös STM:n neuvottelevan virkamiehen Sirpa 
Sarlion luento Kuluttajaliiton ’’Sitä olet, mitä syöt’’ -seminaarissa 17.3.2015: https://syohyvaa.fi/luento-
lapsiin-kohdistuvan-elintarvikemarkkinoinnin-globaalit-haasteet/. Puheenvuorossaan Sarlio korostaa, että 
Suomessa tulee ryhtyä toimiin WHO:n asettamien kriteereiden käyttöön ottamiseksi. 
18 Esimerkiksi ProAgria Keskusten liiton toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko otti Twitterissä kantaa julkiseen 
keskusteluun seuraavasti: ’’Tätä järkyttämiseen perustuvaa lapsiin kohdistuvaa mainontaa on viime aikoina 
tullut ruoka-alalla esiin monesta suunnasta. Kouluihin ja koteihin työnnetään faktaköyhää propagandaa. Asi-
aan on puututtava valtion tasolla…’’ – ks.  Mäkivuokon kirjoitus kokonaisuudessaan: 
https://twitter.com/Harrimakivuokko/status/1320649178045943808?s=20 (vierailtu 16.5.2021). 
19 Oatly on myöhemmin oikaissut esitettyä mainostekstiä – ks. esim. Kauppalehden uutinen: 
https://bit.ly/2QkSwvG (vierailtu 13.4.2021). 
20 MEN 9/2021. 
21 Ks. esim. YLE: ’’ Mainonnan eettinen neuvosto: Oatlyn kohutussa Maitomyytit-kampanjassa hyödynnet-
tiin lasten herkkäuskoisuutta’’: https://yle.fi/uutiset/3-11916171 (vierailtu 12.5.2021); HS: ’’ Yle: Mainonnan 
eettisen neuvoston mukaan Oatly on syyllistynyt hyvän tavan vastaiseen markkinointiin’’: 
https://www.hs.fi/talous/art-2000007960226.html (vierailtu 12.5.2021); Kauppalehti: ’’ Kaurajuomayhtiö 
Oatly sai huomautuksen maidon vastaisesta kampanjastaan ja aikoo valittaa asiasta – ”Lehmänmaidon mai-
nosmateriaaleja voi nähdä kouluissa ympäri Suomen”: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kaurajuomayhtio-
oatly-sai-huomautuksen-maidon-vastaisesta-kampanjastaan-ja-aikoo-valittaa-asiasta-lehmanmaidon-
mainosmateriaaleja-voi-nahda-kouluissa-ympari-suomen/d841fced-61d8-401e-9f9b-4bd43a36a27e (vierailtu 
12.5.2021). 
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tumuksista tiettyjen elintarvikkeiden osalta.22 Kyselyn tulosten mukaan: ’’Lapsia houkut-

tavien epäterveellisten juomien ja elintarvikkeiden mainonnan kieltoa kannattaa yli kaksi 

kolmesta suomalaisesta. Vain 16 % vastustaa.’’23 

Tärkeistä keskustelunaloituksista huolimatta, valtioneuvoston vuonna 2019 teettämästä 

’’Ruokaympäristön osatekijät ja ohjauskeinot’’ tutkimushankkeen raportista selviää, ettei 

lapsiin ja nuoriin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin sääntelystä 

ole toistaiseksi saatavilla vahvaa tutkimusnäyttöä.24 Vähiten tutkimustietoa on saatavilla 

nimenomaan mainonnan rajoittamisesta.25 Elintarvikemarkkinointiin lainsäädännöllä toteu-

tettavien rajoitustoimien tueksi tarvitaan niin ikään laaja-alaista lisätutkimusta esimerkiksi 

ravitsemustieteen, taloustieteen, yhteiskuntatutkimuksen ja kulutustutkimuksen saralla. 

Selvitysten tulee yhdessä vastata kysymyksiin siitä, miksi ja miten alaikäisiin kohdistuvaa 

epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia tulisi Suomessa tehokkaasti ja oikeuden-

mukaisesti säännellä ja valvoa.  

1.2  Tutkielma osana EPELI-tutkimushanketta 

Tutkimuseettisistä syistä ja hyvästä tieteellisestä käytännöstä johtuen on tarpeen ilmoittaa, 

että tämä tutkielma on tehty osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuun-

nitelman toimeenpanoon kuuluvaa Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille 

(EPELI) -tutkimushanketta.26 EPELI on vuosina 2020–2021 toteutettava monitieteinen 

tutkimushanke, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta mark-

kinoinnista ja epäterveellisten elintarvikkeiden määrittelystä sekä esityksen keinoista, joilla 

lapsia ja nuoria voitaisiin suojata epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnilta. Opis-

kelijan itsenäisen työn kannalta todetaan, että käsillä oleva tutkielma on tehty kokonaisuu-

 
22 SOSTE terveyskysely 2021. 
23 https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2021/01/Taloustutkimus_terveysverokysely_26012021_final.pdf. 
(vierailtu 10.4.2021). 
24 Erkkola ym. 2019, s. 62–63, 112 ja 115. Mainittua tutkimushanketta seuranneessa suomalaisten lasten ja 
nuorten ruokaympäristöä selvittäneessä tutkimuksessa kuultujen asiantuntijoiden näkemyksen mukaan, Suo-
messa ei ole hyödynnetty riittävästi sääntelyn mahdollisuuksia hyvinvointia ja terveyttä edistävän ruokaym-
päristön luomiseksi lapsille ja nuorille. Nimenomaisena esimerkkinä mainittiin lapsiin ja nuoriin kohdistuva 
elintarvikemarkkinointi, ks. Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 22. 
25 Erkkola ym. 2019, s. 62. 
26 EPELI-tutkimushankkeen verkko-osoite: https://blogs.helsinki.fi/epeli-hanke/ (vierailtu 10.4.2021). Kuu-
lun EPELIn juridiseen tutkimustiimiin (Suomen ympäristökeskus, SYKE) tutkimusavustajan roolissa ajan-
jaksolla 1.5.–30.5.2021. Hankkeen oikeudellisen tutkimuksen vastuututkijana toimii erikoistutkija Anu Läh-
teenmäki-Uutela (SYKE). 
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dessaan täysin itsenäisesti, joten myös siinä tehdyt löydöt perustuvat täysin opiskelijan it-

senäiseen tutkimustyöhön.  

1.3  Tutkimusongelma ja metodit 

1.3.1 Kysymyksenasettelu 

Kuten edellä on tuotu esiin, alaikäisiin kohdistuvasta epäterveellisten elintarvikkeiden 

markkinoinnin sääntelystä ei ole saatavilla suomalaista oikeustieteellistä tutkimustietoa. 

Alaikäisiä koskeva erityissääntely on kuitenkin säännönmukaisesti otettu huomioon omana 

lukunaan markkinointijuridiikkaa koskevissa yleisteoksissa, sillä kysymys on erityistä suo-

jelua tarvitsevasta kohderyhmästä, joka tulee markkinointitoimenpiteiden yhteydessä ottaa 

lähtökohtaisesti aina huomioon.27 Sanottua tilannetta voi pitää tutkielman kirjoittajan kan-

nalta sekä herkullisena, että samaan aikaan turhauttavana. Käsillä on aihe, johon liittyy 

huomattava määrä tutkimusongelmia (herkullinen osuus), joista suurin osa joudutaan kui-

tenkin jättämään tarkastelun ulkopuolelle (turhauttava osuus) jäljempänä esitettävien ra-

jausten mukaan. Kun aiempaa tutkimusta ei ole, korostuu tutkimuskysymyksen valinta en-

tisestään.  

Jäljempänä esitettävien tutkimuskysymysten taustalla on laaja-alaisempi lapsiin kohdistu-

van epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamiseen liittyvä kysymys: Tar-

vitaanko Suomessa uutta sääntelyä? Valtioneuvoston tuore selvitys osoittaa, että vahvem-

pia ohjauskeinoja tarvitaan markkinoinnin ohjaamiseen,28 mutta selvitys ei vastannut sii-

hen, kuinka paljon vahvempia kuin nykyiset. Riittääkö esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen 

päivitetty ohje, vai tulisiko nimenomainen rajoitus sisällyttää lainsäädäntöön?29 Jotta näi-

hin kysymyksiin voidaan vastata, tulee ensiksi olla tiedossa sääntelyn nykytila. Olen näin 

ollen katsonut tärkeäksi, että käsillä oleva tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin keskei-

siin kysymyksiin liittyen elintarvikemarkkinointia koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön 

ja itsesääntelyjärjestelmään: 

 
27 Ks. esim. Koivumäki – Häkkänen 2018, s. 39–43; Paloranta 2014, s. 111–129; Viitanen, 2017, s. 151–181. 
28 Ks. Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 3 ja selvityksen toimenpide-ehdotuksista markkinointiin liittyen s. 
118–119.  
29 Valtioneuvoston tutkimushankkeen työryhmän suositusten mukaan ainakin KA:n ohjeistus tulisi päivittää, 
minkä lisäksi tulisi säätää ravitsemusprofiiliin perustuvat standardit, jotka kieltävät muiden kuin standardit 
täyttävien elintarvikkeiden markkinoinnin ja mainonnan lapsille ja nuorille, ks. Rantala –Martikainen ym. 
2020, s. 119. 
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1. Miten alaikäisiin kohdistuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia 

säännellään? 

a. Mitä ongelmia voimassa olevaan lainsäädäntöön liittyy, kun kyse on tällai-

sen markkinoinnin hyväksyttävyyden arvioinnista? 

2. Mitä keinoja voimassa oleva lainsäädäntö antaa viranomaiselle puuttua alaikäisiin 

kohdistuvaan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin? 

a. Voidaanko näitä keinoja pitää objektiivisesti arvioituna riittävän tehokkai-

na ja vaikuttavina alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden 

markkinoinnin vähentämiseksi? 

3. Miten markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmä ottaa alaikäiset huomioon epäterveel-

listen elintarvikkeiden markkinoinnin kohderyhmänä? 

a. Miten MEN on tulkinnut ICC:n markkinointisääntöjä tapauksissa, joissa on 

ollut kyse alaikäisiin kohdistuvasta elintarvikemarkkinoinnista? 

4. Löydösten arviointi: Voidaanko nykyistä elintarvikemarkkinoinnin sääntely- ja 

valvontajärjestelmää pitää kokonaisuutena arvioituna riittävän tehokkaana ja vai-

kuttavana keinona alaikäisten suojelemiseksi epäterveellisten elintarvikkeiden 

markkinoinnilta? 

a. Mitä tulevan sääntelyn kannalta tulisi tämän tutkimuksen perusteella ottaa 

huomioon? 

Asetettujen tutkimuskysymysten avulla on tarkoitus etsiä vastausta ennen kaikkea siihen, 

minkälainen elintarvikemarkkinoinnin sääntelyn nykytila on Suomessa nimenomaan ala-

ikäisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Kysymyksenasettelussa on päädytty tietoi-

sesti valintaan, jossa yhden laajemman tutkimuskysymyksen sijaan tarkoituksenmukai-

semmaksi vaihtoehdoksi on katsottu jakaa elintarvikemarkkinointia koskevan sääntelyken-

tän tutkiminen pienempiin osakysymyksiin (numeroidut kysymykset) ja osakysymyksen 

merkityssisältöä selventäviin tukikysymyksiin (kursivoidut kysymykset). Edelleen tutki-

muskysymyksissä on otettu huomioon, että ne vastaavat mahdollisimman täsmällisesti 

EPELI-hankkeen tavoitetta selvittää se, kuinka toimivia nykyiset epäterveellisten elintar-

vikkeiden markkinointiin liittyvä lainsäädäntö, suositukset ja sitoumukset ovat, ja miten 

niitä voisi mahdollisesti parantaa. 
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1.3.2 Tutkimuksen menetelmät ja lähdeaineisto 

Tutkimuskysymykset 1–2 ovat muotoiltu niin, että niitä voidaan lähestyä tarkastelemalla 

kuinka voimassa olevaa oikeutta pitää tai pitäisi tulkita – toisin sanottuna lainopillisen me-

todin keinoin.30 Tavoitteena on näiden kysymysten osalta ensinnäkin oikeussääntöjen sys-

tematisointi, joka auttaa löytämään olennaiset oikeussäännökset sekä hahmottamaan koko-

naiskuvan elintarvikemarkkinointiin liittyvistä oikeudellisista järjestyksistä.31 Lapsiin koh-

distuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamisen hyväksyttävyyttä 

määritettäessä on tarkasteltava ensinnäkin Suomen perustuslaista (731/1999) ja lapsen oi-

keuksien yleissopimuksesta (60/1991) johtuvia julkisen vallan velvollisuuksia lasten oi-

keuksien toteutumiseksi. Sen lisäksi on tarkasteltava markkinointia yleislakina (lex genera-

lis) sääntelevää KSL:a (38/1978) ja elintarvikemarkkinointia erityislakina (lex specialis) 

sääntelevää ETL:a (297/2021). Merkitystä on myös näiden lakien taustalla olevilla EU-

direktiiveillä ja suoraan sovellettavilla EU-asetuksilla. Tavoitteena on selvittää näiden oi-

keussäännösten sisältö, eli tulkinta, ja niiden ajateltu soveltaminen.  

Kysymysten 1–2 tulkinnan lähtökohtana on kirjoitettu laki, ja tulkinta-apua haetaan erityi-

sesti lain esitöistä. KSL:n markkinointisäännösten tulkinnan apuna käytetään soveltuvin 

osin myös sen valvonnasta vastaavan, KA:n, linjauksia, jotka ovat nimenomaan tarkoitettu 

ohjeiksi lain säännösten soveltamiseen käytännössä.32 Sen selvittämiseksi, mitä on ylipää-

tään pidettävä alaikäisiin kohdistuvana markkinointina, on tutkimuksessa soveltuvin osin 

tarpeen tarkastella myös alkoholilain esitöitä (HE 70/2013). Tutkimuksen kohde on erityi-

sen otollinen myös ETL:n tulkinnan näkökulmasta, sillä kokonaisuudessaan uudistettu 

ETL astui voimaan 21.4.2021, eikä siitä näin ollen ole vielä olemassa tulkinnankannanotto-

ja lain esitöiden ohella. Edellä esitettyjen lisäksi myös oikeuskäytännön, KA:n ratkaisukäy-

tännön sekä oikeuskirjallisuudessa esitettyjen tulkintakannanottojen analyyttinen tarkastelu 

ja selvittäminen on ollut tässä työssä keskeisessä asemassa.  

 
30 Ks. tästä esim. Siltala 2003, s. 328–329. Siltala katsoo, että lainopin metodi koostuu oikeudellisesta tulkin-
nasta, systematisoinnista ja punninnasta. Tulkinnalla hän tarkoittaa tulkinnallisen merkityssisällön antamista 
institutionaalisista oikeuslähteistä johdetuille oikeussäännöille; systematisoinnilla voimassa olevan oikeuden 
sääntöjen keskinäisten suhteiden määrittämistä; ja punninnalla oikeusperiaatteiden sekä muiden ratkaisustan-
dardien merkityssisällön määrittämissä tietyssä tulkintakontekstissa. Lainopin metodista lisäksi tarkemmin, 
ks. mm. Tuori 1990, s. 80–81; Tuori 2000, s. 303; Hirvonen 2011, s. 22–23. 
31 Aarnio katsoo, että lainopissa tapahtuvan systematisoinnin päätehtävä on järjestää edelleen lain säännök-
sissä ilmaisunsa saanutta järjestelmää – Aarnio 1978, s. 76. 
32 KKV verkko-osoite ’’KA:n linjaukset’’: https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/KA:n-
linjaukset/ (vierailtu 15.4.2021). 
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Itsesääntelyjärjestelmän tarkastelua lähestytään niin ikään lainopillisen menetelmän inspi-

roimalla tavalla, vaikka tarkasteltavana ei olekaan oikeudellisesti sitovaa normistoa tai rat-

kaisukäytäntöä. Itsesääntelynormiston, eli elinkeinonharjoittajien hyväksymien käytän-

nesääntöjen, tosiasiallinen vaikutus on kuitenkin osittain lainsäädäntöä vastaava, ja niihin 

sitoutumista edellytetään myös KSL:n markkinointia koskevissa säännöksissä ja lain esi-

töissä.33 Tarkoituksena on selvittää elintarvikemarkkinoinnin kannalta merkittävimmän 

itsesääntelynormiston, ICC:n markkinointisääntöjen, säännösten sisältö lapsiin kohdistuvan 

epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin näkökulmasta. Tulkinta-apuna käytetään 

ICC:n omia tulkintaohjeita ja MEN:n tälle tutkimukselle oleellisia lausuntoja. Tältä osin 

olemassa olevien itsesääntelynormien ja ratkaisukäytännön pohjalta pyritään esittämään 

hyvin perusteltuja tulkintasuosituksia, jotka edustavat tutkimukselle oleellista lasten oi-

keuksien toteutumisen lähtökohtaa. 

Lapsiin kohdistuvan hyväksytyn ja kielletyn elintarvikemarkkinoinnin välisessä punnin-

nassa ja tutkimuksessa on pitkälti kysymys myös yhteiskuntapoliittisista kysymyksistä – 

erityisesti hyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyen. Käsillä on monialainen tutkimuskohde, 

joka vaatii oikeustieteellisen tutkimusosaamisen lisäksi muun muassa ravitsemustieteen, 

taloustieteen, markkinoinnin ja kulutustutkimuksen tutkimusosaamista. Tarkasteltavana 

olevan aiheen kannalta on näin ollen selvää, ettei tutkimusmetodi voi olla puhtaan oikeus-

dogmaattinen, vaan tulkinta-apua on haettava myös perinteisten oikeuslähteiden ulkopuo-

lelta. Tutkimuksessa käytetään hyödyksi esimerkiksi EPELI-tutkimushankkeen yhteydessä 

tuotettua uutta monitieteistä tutkimustietoa tutkielman aiheeseen liittyen.34 Lähdeaineistona 

on lisäksi soveltuvin osin käytetty EPELI-tutkimushankkeen yhteydessä järjestetyn sidos-

ryhmätyöpajan nauhoitettu ja litteroitu keskustelu, jossa tutkimukselle merkittävät elinkei-

noalan organisaatioiden edustajat ja valtion viranomaiset esittivät kantansa tällekin tutki-

mukselle merkittävistä kysymyksistä.35 Tutkimuksessa on näin ollen myös empiirisen tut-

kimuksen piirteitä. Tutkimukselle olennaisen suomalaisen tutkimusaineiston vähäisyyden 

vuoksi tutkimuksen merkittävä lähdeaineiston joukko koostuu kuitenkin erityisesti monia-

 
33 Itsesääntelynormiston oikeuslähdearvo on lisäksi tunnustettu KSL 2 luvun uudistamista koskevassa halli-
tuksen esityksessä – ks. HE 32/2008 vp, s. 21. KSL:n säännöksistä, joissa edellytetään elinkeinonharjoittajan 
sitoumusta noudattaa käytännesääntöihin sisältyviä velvoitteita, ks. esim. KSL 6.2 §:n 8 kohta. 
34 Lähdeaineisto on tältä osin vielä julkaisemattomana kirjoittajan hallussa. EPELI-tutkimushankkeen loppu-
raportin kirjoittaminen on aloitettu toukokuussa 2021, ja se on tarkoitus julkaista viimeistään syksyllä 2021. 
35 EPELI-tutkimushankkeen sidosryhmätyöpaja järjestettiin etäyhteyksien avulla 28.4.2021 kello 12–16.00. 
Ks.  osallistujalista tutkielman lähdeluettelosta, s. xxi. 
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laisista kansainvälisistä selvityksistä, joista suurin painoarvo on jo edellä esiin tuoduilla 

WHO:n ja YK:n julkaisuilla. Lähdeaineiston ja siinä esitettyjen väitteiden tukena käytetyn 

tutkimusaineiston lähdekriittisyyden osalta, tässä tutkimuksessa kiinnitetään huomio erityi-

sesti seuraaviin seikkoihin: Mikä taho on sen julkaisija? Mikä on julkaisuajankohta? Mitä 

julkaisussa väitetään ja voidaanko tämän lähteen perusteella uskottavasti esittää kyseinen 

väite? Perusteltua aihetta lähdekriittisyyteen lisää tutkimustieto, jonka mukaan teollisuuden 

itse sponsoroimat tutkimusraportit viittaavat lapsiin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin 

laskuun, mutta muut tutkimukset eivät.36 

Vaikka tämän tutkimuksen on tarkoitus ennen kaikkea selvittää elintarvikemarkkinoinnin 

sääntelyn nykytilaa ja siihen liittyviä haasteita, on tutkimuksessa myös oikeuspoliittisen de 

lege ferenda -tutkimuksen piirteitä. Tutkimuksen tavoitteena näet on, että tutkimuskysy-

myksiin 1–3 liittyvän selvityksen perusteella olisi mahdollista arvioida niitä oikeudellisia 

tavoitteita ja mahdollisuuksia, joiden avulla ennalta määrätty yhteiskunnallinen päämäärä, 

lasten terveyden suojelu, olisi mahdollista.37 Tähän liittyen kysymys on nimenomaan tä-

män tutkielman pohjalta tehtyjen löydösten huolellinen arviointi tulevan sääntelyn kannalta 

– mihin asioihin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, jotta epäterveellisten elintarvikkeiden 

markkinointiin liittyvää oikeustilaa pystyttäisiin selventämään ja lasten oikeuksien toteu-

tumista vahvistamaan. Arvioinnissa tullaan käyttämään soveltuvin osin myös oikeusvertai-

levaa menetelmää. 

Tutkimuksessa käytettävien menetelmien ja lähdeaineiston osalta on syytä vielä lopuksi 

tuoda esiin, että tälle tutkimukselle olennainen pohdinta sen osalta miten oikeus on muuttu-

nut ja miksi se on muuttunut niin kuin se on tapahtunut, lukeutuu oikeushistorian alaan.38 

Kun tarkasteluun nostetaan osaltaan myös kumotun lain (KSL 2 luku, uusi laki voimaan 

29.8.2008/561) aikaista ratkaisukäytäntöä, ja uuden lain myötä mahdollisesta ratkaisukäy-

tännön perusteluiden muutoksesta, ei oikeushistoriallista menetelmää voi tässä tutkimuk-

sessa sivuuttaa. Myös ETL:n osalta on soveltuvin osin tarpeen tarkastella myös kumotun 

lain säännöksiä, jotka olivat voimassa 20.4.2021 saakka. 

 
36 Galbraith – Lobstein 2013, s. 970–971. 
37 De lege ferenda -tutkimuksesta ks. mm. Siltala 2003, s. 137–138; Kolehmainen 2015, s. 107–108; Paasto – 
Pirjatanniemi 2007, s. 379–381. 
38 Ks. tästä tarkemmin Soininen 2015, s. 61 av. 47. Oikeushistoriallisessa tutkimuksessa on kysymys erityi-
sesti siitä, miten oikeus on muuttunut ja miksi se on muuttunut siten kuin se on tapahtunut? Ks. tarkemmin 
Kekkonen 2006, s. 5–6. 
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1.4  Tutkimuksen rakenne ja rajaukset 

Käsillä oleva tutkielma on jaettu kuuteen päälukuun ja niiden alalukuihin. Ensimmäisessä 

luvussa lukija on johdatettu aiheeseen, siihen liittyviin tutkimusongelmiin ja selvennetty 

tutkimuksen metodiikkaa ja olennaista lähdeaineistoa.  

Esityksen toinen luku on luonteeltaan tutkielman aihetta taustoittava, mutta tutkimuskysy-

mysten kannalta välttämätön luku. Siinä selvitetään aiheen kannalta olennaisten käsitysten 

sisältö oikeudellisessa viitekehyksessä, kuten minkälaisen sisällön ’’markkinointi’’ on saa-

nut lain esitöissä ja oikeuskäytännössä, minkä ikäiset lapset ja nuoret saavat erityistä suo-

jaa markkinoinnilta Suomen perustuslain ja lapsen oikeuksien yleissopimuksen perusteella, 

sekä minkälaisia haasteita digitalisaatio on tuonut elintarvikemarkkinoinnin sääntelyyn ja 

valvontaan. Sanottu tarkastelu toteutetaan tutkimuksen rajauksen vuoksi nimenomaan oi-

keudellisessa viitekehyksessä – käsillä olevaa laajemmassa tutkimuksessa käsitteiden mer-

kityssisältöä olisi perusteltua hakea myös poikkitieteellisistä lähteistä.  

Kolmannessa luvussa tarkastellaan elintarvikemarkkinointia koskevaa lainsäädäntöä sillä 

rajauksella, että tutkittavana on ainoastaan ne säädökset, joilla on merkitystä elinkeinon-

harjoittajan ja kuluttajan välisessä suhteessa, kun elinkeinonharjoittaja harjoittaa alaikäisiin 

kohdistuvaa tai heidät yleisesti tavoittavaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia. 

Näillä säädöksillä tarkoitetaan KSL:n 2 lukua (29.8.2008/561), uusittua ETL:a (297/2021), 

näiden taustalla olevia EU-direktiivejä sekä EU-asetuksia. Tärkeimmistä Suomessa mark-

kinointia sääntelevistä säädöksistä tarkastelun ulkopuolelle jää näin ollen muun muassa 

yritysten välistä markkinointia sääntelevä laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoi-

minnassa (1061/1978). Tutkielman rajauksen vuoksi tässä ei myöskään käsitellä markki-

noinnin rajoittamiseen liittyvää sananvapauskysymystä, joskin sitä on tarpeen lyhyesti 

kommentoida kolmannen luvun alussa.39 Lainsäädännön lisäksi tarkasteltavana on KA:n 

viranomaiskäytäntö ja -ohjeistukset. 

Neljännessä luvussa tarkastellaan markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmää Suomessa. Lu-

vun alussa on ensiksi tarpeen yleisellä tasolla selventää itsesääntelyä sääntelyn keinona, 

 
39 Oikeuskirjallisuudessa on katsottu perustuslakivaliokunnan ja tuomioistuinten tulkintakäytäntöön tukeu-
tuen, että lasten suojeleminen sananvapauden rajoittamisperusteena on oikeudellisesti tarkasteluna ’’aika 
kiistaton’’ – ks. Nieminen 2020, s. 46. Sananvapauden rajojen ’’kiistelystä’’ – ks. esim. Korpisaari 2019, s. 
928–952; Neuvonen 2019, s. 984–1009. 
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jonka jälkeen tarkastellaan tutkimuskohteelle olennaista itsesääntelynormistoa. Tähän 

normistoon kuuluvat elintarvikealan sekä mainos- ja media-alan liittojen omat ohjeistukset, 

joista tähän esitykseen on valikoitu Elintarviketeollisuusliiton ja Marketing Finlandin elin-

tarvikkeiden markkinointiviestinnän ohjeistukset,40 sekä kansainvälisesti tärkein itsesäänte-

lynormisto, ICC:n vuoden 2018 markkinointisäännöt, jota myös Suomen itsesääntelyjärjes-

telmän valvontatoimielin MEN käytännössään soveltaa. Neljännessä luvussa analysoidaan 

näin ollen myös niitä MEN:n lausuntoja, joissa on ollut kyseessä lapsiin kohdistuvan elin-

tarvikemarkkinoinnin eettisyyden arvioinnista soveltaen ICC:n markkinointisääntöjä.  

Edellä esitettyjen lukujen yhteydessä tehtyjä havaintoja alaikäisiin kohdistuvan epäterveel-

listen elintarvikkeiden markkinoinnin oikeudellisesta nykytilasta ja niihin liittyen esitettyä 

oikeudellista analyysia arvioidaan kokonaisuutena tutkielman viidennessä luvussa. Luvun 

on tarkoitus vastata neljänteen tutkimuskysymykseen sen perusteella, mitä tutkimuskysy-

mysten 1–3 osalta on aiempien lukujen yhteydessä selvinnyt.41  

Tutkielman kuudes ja viimeinen luku sisältää lyhyen loppuyhteenvedon tutkitusta aiheesta 

ja tähän liittyvästä lisätutkimuksen tarpeesta. 

  

 
40 Toimialakohtaisia ja yritysten itse luomia käytännesääntöjä on olemassa valtava määrä. Elintarviketeolli-
suusliiton ja Marketing Finlandin organisaatioiden edustajat osallistuivat 28.4.2021 järjestettyyn EPELI-
sidosryhmätyöpajaan, jossa esitetyt markkinoinninviestintäohjeiden kommentit antavat tutkimuksellisesti 
vahvemmat perusteet tarkastella juuri näiden organisaatioiden ohjeistuksia. 
41 Ks. asetetut tutkimuskysymykset, s. 6. 
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2  Alaikäiset ja markkinointi 

2.1  Markkinoinnin määritelmästä 

2.1.1 Markkinointi oikeudellisessa viitekehyksessä 

Markkinointi-käsitettä on Suomen oikeusjärjestelmässä perinteisesti kuvattu laaja-

alaiseksi.42 Suomen KSL:n uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä (HE 32/2008 

vp) markkinointia kuvattiin seuraavasti: 

”Kuten nykyisinkin, markkinoinnin käsite on laaja. Sillä tarkoitetaan kaupallista 

viestintää, kuten mainontaa, tavaran pakkauksessa tai käyttöohjeissa taikka kaupan-

teon yhteydessä muuten annettuja tietoja sekä erilaisia myynninedistämiskeinoja, ku-

ten alennuksia, lisäetuja ja markkinointiarpajaisia. Markkinoinnilla voidaan edistää 

paitsi tietyn kulutushyödykkeen myyntiä myös elinkeinonharjoittajan imagoa ylei-

semmin.”43 

Markkinoinnin käsitteen merkityssisältö on oikeustieteelle ominaiseen tyyliin tarkentunut 

oikeuskäytännössä, vaikkakin korkeimman oikeusasteen ennakkopäätöksissä markkinoin-

nin määritelmät ovat jääneet verrattain vähäisiksi. Ratkaisussa KKO 2004:32, korkein oi-

keus katsoi, ettei sillä ole perustetta antaa markkinoinnin käsitteelle erilaista sisältöä kuin 

mitä KSL:n esitöissä (HE 8/1977) on annettu.44 Edelleen, ratkaisussa KKO 2005:40, kor-

kein oikeus katsoi KSL:n mukaiseksi markkinoinniksi ’’erityisesti mainontaa sekä kulutta-

jiin välittömästi tai välillisesti kohdistuvia muita myynninedistämistoimia, joilla pyritään 

edistämään jonkin hyödykkeen kysyntää ja kulutusta’’.45 Korkein oikeus totesi lisäksi, ai-

kaisempaa ratkaisua KKO 2004:32 ja hallituksen esitystä (HE 8/1977) tarkentaen, että 

’’markkinoinnin käsite on merkityssisällöltään varsin laaja…markkinointia voi olla jo 

pelkkä hyödykkeen nimen mainitseminen tai kuvan esittäminen, jos se tapahtuu hyödyk-

 
42 Ks. esim. KKO 2004:32 ja 2005:40. Markkinointi-termi korvasi KSL:n uudistuksen taustalla olleen EU:n 
markkinointidirektiivin (2005/29/EY) yhteydessä käytetyn ilmaisun ’’kaupallinen menettely, joka edeltää 
jotakin tuotetta koskevaa liiketointa’’ 
43 HE 32/2008 vp, s. 19. Hallituksen esityksessä korostetaan, että asiallisesti käsitteet vastaavat toisiaan.  
44 KKO 2004:32, ratkaisun perustelut 10–11, ks. HE 8/1977 vp, s. 14. Ratkaisusta tekee erityisen mielenkiin-
toisen se seikka, että kyseessä oli sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnasta annetun lain alaisesta 
ratkaisusta. Markkinoinnin käsitteen merkityssisällön hakemista KSL:n esitöistä voidaan kuitenkin pitää 
perusteltuna, sillä SopMenL:ssa tai sen esitöissä ei ole määritelty mitä ’’markkinointi’’ tarkoittaa. 
45 KKO 2005:40, ratkaisun perustelut 7–8. 
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keen myynnin edistämiseksi’’.46 Vaikka korkein oikeus ei ole tämän jälkeen ottanut kantaa 

markkinoinnin käsitteeseen, voidaan ajankohtaisen oikeuskirjallisuuden tapaan todeta, että 

markkinointimuotojen monipuolistuessa myös markkinoinnin rajanvedosta tullaan toden-

näköisesti näkemään uudenlaisia oikeustapauksia.47 

Tässä esityksessä markkinoinnin käsite ymmärretään KSL:n uudistusta koskevan hallituk-

sen esityksen (HE 32/2008) ja korkeimman oikeuden tulkinnan mukaisesti  

laaja-alaisena yläkäsitteenä, jonka keskeisen osan muodostaa markkinointiviestintä. Mark-

kinointiviestinnällä tarkoitetaan, Klaus Viitasen määritelmän mukaisesti, kaupallista vai-

kuttamista ja viestintää, jonka tarkoituksena on edistää tietyn yrityksen hyödykkeiden 

myyntiä.48 Sen ytimen muodostavat näin ollen mainonta ja myynninedistäminen. Myyn-

ninedistämistarkoitus ymmärretään myös laajasti, ja kyseisen edellytyksen voi hallituksen 

esityksen (HE 32/2008) mukaan täyttää se, että markkinointi edistää elinkeinonharjoittajan 

imagoa yleisemmin.49 Mainonta-termiä käytetään erityisesti kuvaamaan tilanteita, joissa 

erilaisten tiedotusvälineiden välityksellä useammalle henkilölle samanaikaisesti tapahtuvan 

kaupallisen viestinnän avulla lisäämään yrityksen hyödykkeiden myyntiä luomalla hyö-

dykkeistä vastaanottajien keskuudessa myönteinen käsitys.50  

Ylimääräisen problematiikan välttämiseksi, tässä esityksessä pidättäydytään käsitteissä 

’’markkinointi’’ (laaja yläkäsite), ’’markkinointiviestintä’’ (kaupallinen vaikuttaminen ja 

myynninedistämistavoitteellinen viestintä), sekä ’’mainonta’’ (erilaisten tiedotusvälineiden 

välityksellä tapahtuva kaupallinen viestintä, jolla pyritään lisäämään yrityksen hyödykkei-

den myyntiä), joka ymmärretään osaksi markkinointiviestintää.51 Epäterveellisten elintar-

vikkeiden osalta markkinoinniksi ymmärretään näin ollen ’’varsinaisten’’ mainosten ohella 

 
46 KKO 2005:40, ratkaisun perustelu 7. Korkeimman oikeuden markkinoinnin käsitteelle antaman tulkinnan 
merkityksen voi havaita KSL:n uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä (32/2008 vp). Siinä markki-
noinnille annetaan vuoden 1977 hallituksen esitystä (HE 8/1977) pidemmälle viety tulkinta, sillä sen mukaan 
markkinoinnilla tarkoitetaan myös elinkeinoharjoittajan imagon edistämistä yleisemmin, ilman varsinaista 
myynninedistämistarkoitusta – ks. HE 32/2008 vp, s. 19. 
47 Koivumäki 2018, s. 15–22. 
48 Markkinointiviestinnän määritelmästä tarkemmin, ks. Viitanen 2017, s. 3–7. 
49 Esimerkkinä elinkeinonharjoittajan imagon edistämisestä voidaan mainita sponsorointi. 
50 Mainonnan määritelmästä oikeudellisessa viitekehyksessä tarkemmin, ks. Viitanen 2017, s. 4.  
51 On syytä myös tarkentaa, ettei käsillä olevassa tutkimuksessa ole tarkoitus erotella markkinoinnista, mark-
kinointiviestinnästä ja mainonnasta erikseen elintarvikemarkkinointia, -viestintää, tai -mainontaa, vaan ne 
luetaan osaksi tässä mainittuja yläkäsitteitä. Näin ollen esimerkiksi markkinointia yleislakina sääntelevän 
KSL:n ymmärretään soveltuvan myös elintarvikemarkkinointiin, ilman että siitä mainitaan erikseen. 
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myös esimerkiksi sponsorointi, kylkiäislahjat, elintarvikepakkausten ulkonäkö ja tuotesi-

joittelu – sisältäen sen, miten tuotteet on asetettu kaupoissa esille alaikäiset tavoittavasti. 

2.1.2 ’’Epäterveellisen elintarvikkeen’’ markkinointi 

Milloin markkinoija voi tietää, että hänen mainostamansa elintarvike on luokiteltu epäter-

veelliseksi? Ongelmana on, ettei epäterveellistä elintarviketta ole määritelty tämänhetki-

sessä lainsäädännössä taikka viranomaisten ohjeistuksissa, kuten KA:n epäterveellisten 

elintarvikkeiden markkinointia lapselle koskevassa linjauksessa.52 KA:n ’’Lapset ja elin-

tarvikkeiden markkinointi’’ -ohjeistuksessa epäterveellisistä elintarvikkeista esimerkiksi 

todetaan, että niihin kuuluvat ruoat, jotka sisältävät ’’runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa 

sekä niukasti kuitua, välttämättömiä kivennäisaineita, vitamiineja ja muita terveyden kan-

nalta tärkeitä ainesosia’’.53 Markkinoitavan elintarvikkeen luokittelun ongelmallisuus epä-

terveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamiseksi on tunnistettu myös tuoreessa 

valtioneuvoston selvityksessä: 

’’Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin ohjaamista haastaa, että 

laki ja suositukset eivät määrittele sitä, mitä terveyttä vaarantava käyttäytyminen tar-

koittaa ruoan ja syömisen viitekehyksessä, eivätkä rajoita minkään tietyn elintarvike-

ryhmän markkinointia lapsille ja nuorille.’’54 

Niin ikään WHO:n vuonna 2012 julkaisemassa aiempia suosituksia täydentävässä toi-

meenpano-ohjeessa todetaan, että sääntelijällä tulee olla tiedossa, mitä markkinoinnilla 

tarkoitetaan ja mitkä elintarvikkeet määritellään epäterveelliseksi.55 Käsillä olevassa tutki-

muksessa tullaan tähän liittyen selvittämään, minkälainen heikentävä vaikutus määritelmän 

puuttumisella on nykyisen sääntelyn tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Tässä tutkimuksessa 

epäterveellisen elintarvikkeen oikeasisältöisestä määritelmästä ei kuitenkaan ole tarkoitus 

tehdä KA:n linjausta pidemmälle vietyjä tulkintoja, mutta tarkkasisältöisen juridisen määri-

telmän tarve on tärkeää tunnistaa. Huomionarvoista tämän kannalta on, että ratkaisua toi-
 

52 Ks. KKV 2004b. 
53 KKV 2004b, 2–3. Huolen aiheeksi nostetaan sokeripitoiset virvoitusjuomat, makeiset ja pikaruoka. Kan-
sainvälisesti epäterveelliseksi luokitelluista elintarvikkeista käytetään usein lyhennettä HFFS (high in satura-
ted fats, trans fats, free sugars and/or salt), viitaten elintarvikkeen korkeaan pitoisuuteen tyydyttyneiden ras-
vojen, lisätyn sokerin ja suolan osalta – ks. esim. Ofcom 2010; WHO Europe 2018. WHO:n Euroopan alue-
toimisto on julkaissut vuonna 2015 ravintoprofiilimallin lapsiin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin rajoit-
tamiseksi suunniteltavien täytäntöönpanotoimien tueksi, ks. WHO Europe 2015. 
54 Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 55–56. 
55 Ks. WHO 2012. 
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mivaksi elintarvikkeiden luokittelujärjestelmäksi etsitään edellä mainitussa EPELI-

tutkimushankkeessa. 

2.2  Alaikäiset elintarvikemarkkinoinnin kohderyhmänä 

2.2.1 Ikäryhmät käsitteinä 

Suomen oikeusjärjestelmässä alaikäisen käsitteellä viitataan vakiintuneesti alle 18 vuotta 

täyttäneeseen henkilöön, mutta alaikäiset jaetaan käsitteen tasolla usein vielä ryhmiin, jot-

ka edustavat heidän oletettua kehitystasoaan.56 Tässäkin tutkimuksessa on puhuttu lapsiin 

ja nuoriin kohdistuvasta markkinoinnista, mutta mitä raja-arvoja nämä käsitteet oikeastaan 

pitää sisällään? Käsitteiden lähemmällä tarkastelulla on tämän tutkimuksen kannalta mer-

kitystä etenkin siitä syystä, että muissa Euroopan maissa lainsäädännössä on päädytty toi-

sistaan poikkeaviin ikärajoituksiin epäterveelliseksi katsottavien elintarvikkeiden markki-

noinnin rajoittamista koskevissa säännöksissä.57 

KA:n alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia koskevassa linjauksessa todetaan, että termin 

alaikäinen lisäksi siinä käytettyjä käsitteitä pieni lapsi, lapsi, ala-asteikäinen ja nuori käy-

tetään havainnollistamaan alaikäisten eroja, jotka mainostajan on syytä ottaa huomioon.58 

KA ei linjauksessaan kuitenkaan sido mainittuja käsitteitä tarkkoihin ikärajoihin, ja ikära-

jaluokittelusta on pidättäydytty myös markkinaoikeuden ratkaisukäytännössä.59 Edelleen, 

KSL:n uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä (HE 32/2008) lapsiasiavaltuutettu 

katsoi, että laajemmin alaikäisiä koskevaa joustavaa säännöstä voidaan pitää tarkoituk-

senmukaisempana keinona suojella alaikäisiä markkinoinnin epäkohdilta kuin tietyn ikäi-

siin lapsiin kohdistuvan mainonnan täyskieltoa.60 Huomionarvoista on, ettei mainitussa 

 
56 Ikäryhmiin luokittelusta lainsäädännössä, ks. esim. kuvaohjelmalaki (710/2011). Oikeuskäytännöstä ja 
viranomaisten ohjeista tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. 
57 Esimerkiksi Iso-Britanniassa epäterveelliseksi luokiteltujen elintarvikkeiden mainostaminen on kielletty 
alle 16-vuotiaille tarkoitettujen ohjelmien aikana. Portugalissa taas vastaavanlainen mainostaminen on kiel-
letty kaikissa audiovisuaalisissa kanavissa, joiden yleisönä on vähintään 20 % alle 12-vuotiaita lapsia. Ks. 
WHO:n suositusten mukaisten rajoitusten täytäntöönpanosta tarkemmin maakohtaisesti WHO Europe, s. 12–
24.  
58 KKV 2004a. 
59 Markkinaoikeuden ratkaisukäytäntöä, jossa on käytetty mainittua termistöä, ks. esim. MT 1980:13, 1981:9, 
2002:12, MO 2003:80 ja 2014:653. Markkinaoikeus on ratkaisuissaan katsonut, että lapsiin kohdistuvaa 
markkinointia on arvosteltava keskimääräistä tiukemmin, koska lapset ovat tietojensa ja kokemustensa rajoit-
tuneisuuden vuoksi tavallista alttiimpia vaikutuksille. 
60 HE 32/2008 vp, s. 17. Myös oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että alaikäinen-termin käytöllä on vältytty 
niiltä tulkinnanvaraisuuksilta, joita olisi syntynyt, jos KSL:n 2 luvussa olisi puhuttu lapsiin ja nuoriin kohdis-
tuvasta markkinoinnista – ks. Viitanen 2017, s. 152. 
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hallituksen esityksessä ole lainkaan otettu kantaa siihen, minkä ikäisestä henkilöstä voi-

daan käyttää termiä lapsi, vaikka esityksessä kyseistä käsitettä on käytetty useampaan ot-

teeseen.61  

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että lapsena pidetään yleensä enintään 12 vuoden iän 

saavuttaneita henkilöitä.62 Nuori-termin käyttöön taas liitetty enemmän problematiikkaa, 

sillä sen ryhmään on toisinaan luettu kuuluvaksi myös muodollisesti täysi-ikäisiä henkilöi-

tä. Ajatuksena on tämän suhteen ollut se, ettei esimerkiksi 20-vuotias henkilö aina ymmär-

rä kulutushyödykkeen hankintaa koskevissa asioissa hankinnan tosiasiallisia vaikutuksia.63 

Nuoreen henkilöön liittyvän tulkinnanvaraisuuden vuoksi onkin perusteltua, ettei kyseistä 

termiä ole lainkaan käytetty KSL:n uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä.64 Toi-

saalta, markkinaoikeuden ratkaisukäytännön valossa näyttäisi olevan selvää, että nuorella 

viitataan oikeuskäytännössä nimenomaan alaikäiseen henkilöön, sillä sitä käytetään sään-

nönmukaisesti yhdessä lapsi-termin kanssa tapauksissa, joissa kyse on alaikäisiin kohdis-

tuvasta markkinoinnista.65 

Markkinoinnin yhteydessä tarkkarajaista ikäryhmäjaottelua, jossa alaikäiset jaetaan oletet-

tua kehitystään vastaaviin ryhmiin, voidaan mielestäni pitää ongelmallisena. Ensinnäkin, 

WHO:n julkaisemasta raportista selviää, että asetetut ikärajat epäterveellisten elintarvik-

keiden mainonnan kieltämiseksi vaihtelevat suuresti eri maiden välillä.66 Esimerkiksi Iso-

Britanniassa tällaisen mainonnan kohdentaminen alle 16-vuotiaisiin on kiellettyä erikseen 

määritellyin ehdoin. Irlannissa epäterveelliseksi luokiteltujen elintarvikkeiden kohdenta-

minen on taas kiellettyä eri yhteyksissä alle 18-, 15-, ja 13 vuotiaisiin – ja Ranskassa alle 

 
61 Ks. HE 32/2008 vp, s. 8–9, 21 ja 61. 
62 Ks. Hoppu 1997, s. 65–68; Viitanen 2005, s. 180; Viitanen 2017, s. 152–153. 
63 Viitanen 2017, s. 152–153. Tästä ilmentymänä on erityisesti nuorten aikuisten ylivelkaantuminen, ks. Ma-
jamaa – Rantala 2020. 
64 HE 32/2008 vp. 
65 Esimerkkinä markkinaoikeuden perusteluissa käytetystä kielestä: ’’Vastuu lasten ja nuorten kasvattamises-
ta kuuluu ensisijaisesti lasten ja nuorten huoltajille…’’ – ks. MO 2003:80, ’’…Ensisijaisesti lapsille ja nuoril-
le, vaara siitä, että kohderyhmä ei ole tunnistanut kirjoituksia mainokseksi, on ollut tavallista suurempi…’’, 
ks. MT 2000:12 ja esim. ’’ Yhtiön järjestämän arvonnan palkinto on vedonnut erityisesti lapsiin ja nuo-
riin…ainakin lapset ja nuoret ovat saattaneet mieltää tuotteen hankkimisen ainoaksi tavaksi osallistua arvon-
taan’’, ks. MT 1996:12. 
66 Ks. WHO Europe 2018. Huomionarvoista myös on, ettei WHO:n vuoden 2010 suosituksissa elintarvikkei-
den markkinoinnista lapsille annettu suositusta siitä, minkä ikäisiin lapsiin mainonnan rajoitukset tulisi koh-
distaa. Lapsen oikeuksien turvaamiseksi perusteltua olisi ollut suositella epäterveellisen elintarvikemainon-
nan rajoituksia koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaita (ellei lapseen soveltuvien lakien mukaan täysi-ikäisyyttä 
saavuteta aiemmin) lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 1 artiklan mukaisesti – ks. Yleissopimus 
lapsen oikeuksista 60/1991. WHO on myöhemmin vahvistanut tämän linjan. 
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12-vuotiasiin. Kun alaikäisten suoja määräytyy eri maissa eri ikärajojen mukaan, on selvää, 

että rajatylittävän digitaalisen markkinoinnin rajoittaminen vaikeutuu. Sääntelyn kansain-

välisen tehokkuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi WHO onkin myöhemmin katsonut, 

että kaikkien lasten ja nuorten tulisi saada suojaa lapsen oikeuksien yleissopimuksen (SopS 

60/1991) mukaan – tarkoittaen kaikkia alle 18-vuotiaita henkilöitä.67  

Eri maiden lainsäädännössä poukkoilevat elintarvikemarkkinoinnin rajoitusten ikäraja-

luokittelut heijastuvat myös itsesääntelyssä. Kenties merkittävimmän, maailman johtavien 

elintarvikeyritysten vuonna 2007 perustaman elinkeinoelämän The EU Pledge -

itsesääntelysopimuksen mukaan sen jäsenyritykset ovat sitoutuneet olemaan mainostamatta 

epäterveellisiä elintarvikkeita alle 12-vuotiaille.68 Elinkeinoelämän itselleen asettamaa 

mainontakiellon ikärajaa ei voida mielestäni pitää yllätyksenä.69 Tällaiseen sopimukseen 

sitoutuminen ei nimittäin rajoita elintarvikkeiden mainostamista lapsille ja nuorille merkit-

tävimmillä sosiaalisen median alustoilla, kuten Instagrammissa, TikTokissa ja Snapchatis-

sä, sillä niiden käyttäjäikärajat asettuvat 13 ikävuoteen.70 Toisin sanottuna, jos mainonnan 

kohdistaminen 13-vuotiaille olisi kiellettyä, estäisi se itsesääntelysopimuksen jäsenyrityk-

siä lähtökohtaisesti mainostamasta epäterveellisiä elintarvikkeita muun muassa edellä mai-

nituilla sosiaalisen median alustoilla. Mainostamiseen tulisi näin ollen kiinnittää huomatta-

van paljon enemmän huomiota kuin nykytilanteessa. Tällaisella kiellolla olisi luonnollisesti 

valtava vaikutus The EU Pledge -jäsenyritysten liiketoimintaan. 

Edellä esitettyyn vedoten, tässä tutkimuksessa termeillä ’’alaikäinen’’, ’’lapsi’’ ja ’’nuori’’ 

tarkoitetaan Suomen oikeusjärjestelmän ja lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti 

kaikkia alle 18-vuotiaita henkilöitä.71 

 
67 WHO Europe 2018, s. 29–30. 
68 Ks. The EU Pledge -verkkosivut: https://eu-pledge.eu/about-the-eu-pledge/ (vierailtu 19.4.2021), ks. listaus 
jäsenistä: https://eu-pledge.eu/our-members/ (vierailtu 19.4.2021). 
69 Toisaalta on myös huomautettava, ettei elinkeinoelämän itsesääntelyssä ikärajaa säännönmukaisesti aseteta 
12-vuoteen. Esimerkiksi Mainostajien liiton julkaisemassa lapsiin kohdistuvan markkinoinnin oppaassa on 
todettu, että lapsi määritellään lainsäädännössä alaikäiseksi ja se tulee ottaa lähtökohdaksi myös lapsiin koh-
distuvassa markkinoinnissa ja sen suunnittelussa – ks. Koho 2012, s. 11. 
70 Ks. Instagramin käyttöehdot: https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870 (vierailtu 
19.4.2021); TikTokin käyttöehdot: https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=en (vierailtu 
19.4.2021); Snapchatin käyttöehdot: https://snap.com/fi-FI/terms (vierailtu 19.4.2021). Huomioon tulee ottaa 
myös tutkimustieto, jonka mukaan alle 13-vuotiaat lapset ilmoittavat ikänsä toistuvasti väärin päästäkseen 
rekisteröitymään sosiaalisen median alustoille – ks. ASA 2013, s. 9–10.  
71 Iän merkityksestä perus- ja ihmisoikeussuojan kannalta tarkemmin – ks. esim. Nieminen 2005, s. 15–20. 
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2.2.2 Erityistä suojaa tarvitseva kohderyhmä 

Jo vuoden 1977 KSL:a koskevassa hallituksen esityksessä (HE 8/1977) todettiin, että ala-

ikäisiin kohdistuvaa markkinointia on arvioitava keskimääräisesti tiukemmilla kriteereillä 

kuin aikuisiin kohdistuvaa vastaavanlaista markkinointia, sillä alaikäisiä voidaan ’’tieto-

jensa tai kokemustensa rajoittuneisuuden tai eräiden muiden syiden vuoksi pitää tavallista 

alttiimpina markkinoinnin vaikutuksille.72 Edelleen, vuoden 2008 KSL:n uudistusta koske-

vassa hallituksen esityksessä (HE 32/2008) katsottiin, että alaikäiset tarvitsevat erityistä 

suojelua, sillä heidän kasvunsa on vielä kesken eivätkä he kehitystasonsa vuoksi kykene 

käsittelemään markkinointia samalla tavalla kuin aikuiset.73 Alaikäisten erityisasema 

markkinoinnin kohderyhmänä on niin ikään vahvistettu oikeuskäytännössä, oikeuskirjalli-

suudessa, lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa, sekä itse elinkeinoelämän toimijoiden kes-

kuudessa.74  

Lasten erityissuojan tarve on tunnustettu myös perusoikeusuudistusta koskevassa hallituk-

sen esityksessä (HE 309/1993), jonka mukaan lapset tarvitsevat ’’vajaavaltaisina ja aikuis-

väestöä heikompana ryhmänä erityistä suojelua ja huolenpitoa’’.75 Kysymys julkisen vallan 

velvollisuudesta suojella lapsia epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnilta voidaan-

kin katsoa palautuvan siihen, mitä perusoikeuksista on Suomen perustuslaissa säädetty.76 

Suomen perustuslain mukaan lapsia on kohdeltavana tasa-arvoisesti yksilöinä.77 Edelleen 

perustuslain mukaan julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta 

vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.78 Terveysnä-

kökulmasta merkittäviä ovat edelleen perustuslain säännökset, joiden mukaan julkisen val-

lan on edistettävä väestön terveyttä sekä pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelli-

seen ympäristöön.79 Perusoikeusuudistusta edeltävässä hallituksen esityksessä lapsen oi-

 
72 HE 8/1977 vp, s. 25. 
73 HE 32/2008 vp, s. 13. 
74 Ks. oikeuskäytännöstä esim. MT 1981:9, 1984:11, 1987:13, 1990:16, 1990:19, 1995:16, 1996:9, 2000:12 
ja MAO 2008:03, ks. oikeuskirjallisuudesta esim. Viitanen 2017, s. 151; Koivumäki – Häkkänen 2018, s. 31–
32. 
75 HE 309/1993, s. 45 
76 Perusoikeusuudistuksen yhteydessä esillä oli myös ajatus, että lapsen oikeuksia koskevat lainkohdat koot-
taisiin omaksi pykäläkseen – ks. HE 309/1993, s. 45. 
77 PL (731/1999) 6.3 §. 
78 PL (731/1999) 19.3 §. Perustuslain esitöiden mukaan lapsen hyvinvointi on ymmärrettävä tässä yhteydessä 
laajasti, tarkoittaen sekä aineellista että henkistä hyvinvointia – ks. HE 309/1993 vp, s. 72. 
79 PL (731/1999) 19.3 § ja 20.1 §. Perustuslaissa turvattavat perusoikeudet kuuluvat äänestysoikeutta lukuun 
ottamatta kaikille. Näin ollen perusoikeudet kuuluvat siten lähtökohtaisesti myös lapsille, vaikka käytännön 
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keuksien erityisasemaa on korostettu Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeusso-

pimusten näkökulmasta.80 Merkitystä on erityisesti YK:n lapsen oikeuksia koskevalla 

yleissopimuksella (SopS 60/1991), joka on ollut Suomessa voimassa laintasoisena vuodes-

ta 1991.81 Kyseisessä sopimuksessa ihmisoikeuksien tunnustetaan kuuluvan täysimääräi-

sesti myös lapsille – sen taustalla on ajatus lapsista ja nuorista ryhmänä, joka poikkeaa ai-

kuisista niin kehitysvaiheiltaan kuin tarpeiltaankin.82 Seuraavaksi tätä sopimusta tarkastel-

laan nimenomaan lapsiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin nä-

kökulmasta. 

2.2.3 Lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulma 

Kuten edellä on tuotu jo esille, UNICEF julkaisi vuonna 2018 kattavan raportin, joka tarjo-

aa oikeudellista analyysia ja konkreettisia toimintaohjeita päättäjille WHO:n suositusten 

täytäntöönpanemiseksi lapsen oikeuksien näkökulmasta.83 Ohjeiden oikeudellinen perusta 

johtaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen artiklaan 3, jonka mukaan sopimusvaltioi-

den tulee perustaa lapsia koskevat päätökset lapsen etuun, sekä artiklaan 4, joka velvoittaa 

sopimusvaltiot ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja mui-

hin toimiin yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Raportin mukaan 

lapsen altistuessa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnille, yleissopimuksen lap-

sille takaamista oikeuksista seuraavat oikeudet voivat jäädä toteutumatta: 

Artikla 24: Oikeus terveyteen. Raportissa korostetaan tutkimusnäyttöä, jonka mu-

kaan lapsiin kohdistuvalla epäterveellisellä elintarvikemarkkinoinnilla on haitallinen 

vaikutus lapsen terveyden kannalta – viitaten etenkin lasten ylipainoon. Raportissa 

todetaan suoraan, että tämän oikeuden toteutumiseksi lapsiin kohdistuvaa epäterveel-

listen elintarvikkeiden markkinointia tulisi rajoittaa.84 

 

tilanteissa kysymys saattaa palautua siihen, kuka käyttää perusoikeuksia koskevissa asioissa lapsen puheval-
taa – ks. HE 309/1993 vp, s. 44. 
80 Ks. HE 309/1993 vp, s. 44–45. 
81 Ks. PL (731/1999) 1 § ja 20 § – PL:n mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja 
ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Lisäksi säädetään, että julkisen vallan on 
turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 
82 Hakalehto 2018, s. 35–36. 
83 UNICEF 2018. 
84 UNICEF 2018, s. 32–35. 
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Artiklat 24 ja 27: Oikeus ruokaan. Vaikka oikeuden ydin liittyy lapsen oikeuteen ol-

la vapaa nälästä, se sisältää myös oikeuden riittävään ja ravitsevaan (adequate and 

nutritious) ruokaan. Tämän oikeuden toteutumiseksi lapsiin kohdistuvan elintarvi-

kemarkkinoinnin tulisi olla terveyttä edistävää.85 

Artikla 6: Oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen. Näiden oikeuksien 

kuvataan olevan yleissopimuksen perustavanlaatuisimpia. Se sisältää Suomen perus-

tuslain mukaisesti lapsen oikeuden turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön. Artiklan 

merkitys korostuu elintarvikemarkkinoinnin osalta etenkin siitä syystä, että liikaliha-

vuudesta johtuvat sairaudet ja niiden aiheuttamat kuolemat ovat moninkertaistuneen 

viimeisten vuosikymmenten aikana – ja epäterveellisellä elintarvikemarkkinoinnilla 

on tutkimusnäytön valossa tähän osuutensa.86 

Artiklat 28 ja 29: Oikeus koulutukseen. Tämä oikeus sisältää vähimmäistasona lap-

sen oikeuden saada opetusta, mutta sen tulkitaan sisältävän myös oikeuden opiske-

luun ympäristössä, joka on vapaa kaikesta kaupallisesta vaikuttamisesta.87 

Artikla 17: Oikeus tietoon. Lapsella on oikeus saada muun muassa hänen sosiaalista 

hyvinvointiaan ja ruumiillista terveyttä edistävää tietoa niin kansallisista kuin kan-

sainvälisistäkin lähteistä. Tämä oikeus tarkoittaa myös valtion ja tiedotusvälineiden 

velvollisuutta suojella lasta häntä vahingoittavilta tiedoilta. Epäterveellisten elintar-

vikkeiden markkinoinnin näkökulmasta riski liittyy etenkin mainonnan tunnistetta-

vuuteen, kun mainonta on siirtynyt lähes täysin digitaaliseen ympäristöön.88  

Artikla 31: Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan. Lapsella on oikeus myös hänen ikänsä 

mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan. Raportissa todetaan, että lasten va-

paa-ajanvieton siirtyessä yhä enemmän digitaalisille alustoille, riskinä on, että vapaa-

ajan ympäristö täyttyy kaupallisesta vaikuttamisesta. Tämän osalta otetaan huomioon 

tutkimusnäyttö, joka osoittaa yhä mukaansatempaavamman epäterveellisten elintar-

 
85 UNICEF 2018, s. 36–37. 
86 UNICEF 2018, s. 37. 
87 UNICEF 2018, s. 39. 
88 UNICEF 2018, s. 40. 
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vikkeiden markkinointikeinojen lisääntymisen lasten käyttämillä digitaalisilla alus-

toilla.89 

Artikla 16: Oikeus yksityisyyteen. Lapselle kohdistuvan epäterveellisten elintarvik-

keiden markkinoinnin näkökulmasta oikeus liittyy etenkin siihen, miten lapsen yksi-

tyisyyden piiriin sisältyvää dataa käytetään hyödyksi markkinoinnissa. Tuoreessa 

tutkimuksessa onnistuttiin esimerkiksi kohdentamaan pikaruokamainontaa Faceboo-

kissa 13–17-vuotiaisiin siten, että kohderyhmä koostui lapsista, jotka olivat Faceboo-

kin datan mukaan kiinnostuneita nimenomaan roskaruoasta.90 

Artikla 2: Oikeus syrjimättömyyteen. Syrjintäkieltoa tulkitaan laajasti, sen sisältäen 

sekä avoimesti että salaa syrjivän käyttäytymisen, sekä kaikki ne olosuhteet, jossa 

syrjintää voi tapahtua. Lapsiin kohdistuva epäterveellisten elintarvikkeiden markki-

nointi on tutkimusnäytön valossa syrjivää etenkin sen vuoksi, että sillä on osoitettu 

olevan voimakkaampi vaikutus heikommassa sosioekonomisessa asemassa oleviin 

lapsiin ja perheisiin. Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoitusten to-

detaankin suojelevan erityisesti epäedullisemmassa asemassa olevia lapsia ja näin ol-

len edistävän tasa-arvoa.91 

UNICEFin raportin lisäksi oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että artiklaa 32 (oikeus tulla 

suojelluksi taloudelliselta hyväksikäytöltä) tulisi voida tulkita niin, että se antaa lapselle 

suojaa myös kuluttajana.92 Tähän liittyen katsotaan, ettei artiklan 32 takaama oikeus voi 

toteutua täysimääräisesti, jos lapsiin kohdistuu epäterveellisten elintarvikkeiden markki-

nointia erityisesti heihin vetoavilla markkinointitoimenpiteillä.93 Tulkintaa voidaan pitää 

perusteltuna ainakin tulkittaessa artiklaa sen sanamuodon perusteella, sillä sen 1 kohdassa 

lapsen oikeus tulla suojelluksi taloudelliselta hyväksikäytöltä erotetaan oikeudesta tulla 

suojelluksi vaaralliselta tai vahingolliselta työnteolta.94 

 
89 UNICEF 2018, s. 41 ja 16–17. 
90 UNICEF 2018, s. 42–43; tutkimuksesta ks. Williams – McIntosh – Farthing 2021. 
91 UNICEF 2018, s. 45. 
92 Handsley – Reeve 2018, s. 461. 
93 Handsley – Reeve 2018, s. 461. 
94 Ks. SopS (60/1991), artikla 32, kohta 1 – ’’Sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden tulla suojelluksi 
taloudelliselta hyväksikäytöltä sekä sellaiselta työnteolta, joka todennäköisesti vaarantaa…’’ 
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Lapsen edusta normatiivisena ratkaisuperusteena on tämän tutkimuksen kannalta tärkeä 

huomata, että kyseessä on käytännössä hyvin avoin ja joustava käsite, joka mahdollistaa 

monenlaisia tulkinoja.95 Lapsen etu on osoittautunut käytännössä erittäin vaikeaksi ratkai-

sunormiksi ja sen asema ratkaisuperusteena on ollut pitkään epäselvä.96 Viimeaikaisessa 

keskustelussa ilmenneellä modernilla oikeusperustaisella lapsen edun tulkinnalla, jossa 

lapsen etu käsitetään lapsen hyvinvointia laajemmin lapsen kaikkien oikeuksien toteutta-

misena, on kuitenkin pyritty vastaamaan lapsen edun epämääräisyyteen ja hankaluuteen 

ratkaisuperusteena.97 Oikeusperustainen tulkinta tarjoaa myös tämän tutkimuksen kannalta 

kehikon arvioida lapsen edun toteutumista alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintar-

vikkeiden markkinoinnin tilanteissa edellä esitettyjen artiklojen toteutumisen näkökulmas-

ta.98 Lapsen edun määritteleminen on toisin sanottuna sidoksissa lapsen oikeuksien sopi-

muksen artikloihin: lapsen edun mukaista on, että hänelle sopimuksessa turvatut oikeudet 

toteutuvat mahdollisimman täysimääräisinä.99 

Edellä esitetyt lapsen oikeuksien yleissopimuksessa turvatut oikeudet suojaavat niin lapsen 

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia (TSS-oikeudet), kuin kansalaisoikeuk-

sia ja poliittisia oikeuksia (KP-oikeudet).100 Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että 

lapsen TSS-oikeudet toteutetaan valtion resurssien rajoissa mahdollisimman täysimääräi-

sesti, mutta KP-oikeuksien kohdalla valtio ei voi perustella niiden toteuttamatta jättämistä 

resurssien puutteella.101 Kyseessä on lisäksi ainoastaan lapsen oikeuksien minimitason 

asettava sopimus, joka tulisi ylittää, jos valtiolla on siihen taloudelliset mahdollisuudet.102 

Suomi kuuluu kiistatta näiden valtioiden joukkoon. Taloudellisesta näkökulmasta on vielä 

otettava huomioon tuore kotimainen tutkimustieto, jonka mukaan esimerkiksi yli 12-

 
95 Linnanmäki 2019, s. 3 ja 83–95. Suvianna Hakalehto-Wainion mukaan lapsen edun käsite on Suomen 
oikeudellisessa viitekehyksessä kritiikille altis jo siitä syystä, ettei suomenkielinen käännös vastaa kovin 
osuvasti englanninkielistä ilmaisua ’’best interest of a child’’, jonka mukaan arvioitavana ovat kaikki lapsen 
elämässä keskeiset intressit – ks. Hakalehto-Wainio 2011, s. 515. Lapsen edun käsitteen analysointia koti-
maisessa, eurooppalaisessa ja kansainvälisessä ihmisoikeuksia koskevassa oikeuskäytännössä – ks. Sormu-
nen 2021. 
96 Linnanmäki 2019, s. 86–87. Lapsen edusta vaikeana ratkaisunormina, ks. Kurki-Suonio 1999, s. 1; Ervasti 
– Nylund 2014, s. 431; Aaltonen 2009, s. 296–297. 
97 Linnanmäki 2019, s. 85–86; ks. lapsen edun arvioinnista KKO:n perheoikeudellisissa ratkaisuista Hakaleh-
to 2016, s. 427–445. 
98 Oikeusperustaista lapsen edun tulkintaa on myös kritisoitu, mutta tämän tutkimuksen rajauksen vuoksi 
kritiikkiin ei voida tässä syventyä tarkemmin – ks. kritiikistä Linnanmäki 2019, s. 88–89. 
99 Tästä tulkinnan lähtökohdasta, ks. Hakalehto-Wainio 2011, s. 516. 
100 Ks. TSS-sopimus (6/1976); KP-sopimus (8/1976). 
101 Hakalehto-Wainio 2011, s. 524; Gras 2001, s. 14–16. 
102 Hakalehto-Wainio 2011, s. 524. 
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vuotiaisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin sääntelyyn kohdis-

tuvat toimet voisivat maksaa käyttöönottoinvestoinnit takaisin jo 2 vuoden aikavälillä.103 

Nuoremman ikäryhmän, 5–12-vuotiaiden, kohdalla kokonaissäästöpotentiaali luetaan ny-

kyarvossa taas noin 17 miljoonaan euroon.104 

Todellisuudessa riittämättömiä resursseja merkittävämpiä esteitä lasten oikeuksien täysi-

määräiseksi toteuttamiseksi voivat olla poliittinen haluttomuus muuttaa lapsen asemaa, 

aikuisnäkökulman korostuminen yhteiskunnassa sekä yleinen asenne lapsia koskevissa 

asioissa.105 Markkinataloudessa erityisesti taloutta kannattelevien suurten yritysten puolelta 

tuleva poliittinen paine voi asettaa esteitä markkinoinnin rajoittamiselle. Tässä tutkimuk-

sessa ei kuitenkaan ole tarkoitus selvittää juurisyitä sille, miksi Suomessa ei ole ryhdytty 

kansainvälisen ohjeistuksen vaatimiin toimenpiteisiin lapsiin kohdistuvan epäterveellisten 

elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamiseksi.  Huomio kiinnitetään sen sijaan siihen, 

miten voimassa oleva elintarvikemarkkinoinnin sääntely ottaa lapsen oikeuksien yleisso-

pimuksen turvaamat oikeudet huomioon – ja miten sanottujen oikeuksien toteutumiseen 

tulisi kiinnittää huomiota nykyisen sääntelyn tulkinnassa ja toisaalta tulevan sääntelyn 

kannalta. 

2.2.4 Haasteena digitaalinen markkinointiympäristö 

KA:n vuoden 2004 linjauksesta, jossa uudeksi markkinointikanavaksi julistettiin internet ja 

matkapuhelimet,106 on päädytty tilanteeseen, jossa digitaalisen ympäristön mahdollistama 

globaali alusta epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnille aiheuttaa suurimmat haas-

teet tehokkaan lainsäädännön toteuttamiselle.107 Haasteena on erityisesti uusien ja moni-

puolisempien markkinointikanavien yleistyminen, joista voidaan esimerkkeinä mainita 

alaikäisten käyttämät mobiilisovellukset ja internet-pelit.108 Markkinoinnin laajuus ja mo-

nikanavaisuus on tunnistettu myös uudistetun ETL:n (297/2021) esitöissä, jonka mukaan 

elintarvikevalvonnassa pakkausmerkintöjen tarkistuksen ohella myös yritysten internet-

 
103 Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 97 
104 Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 97. 
105 Hakalehto-Wainio 2011, s. 524. 
106 Ks. KKV 2004a. 
107 Ks. esim. WHO Europe 2016, s. 20; Tatlow-Golden – Garde 2020, s. 1–8; Rantala – Martikainen ym. 
2020, s. 55–56.  
108 Lobstein ym. 2015, s. 2516; Harris ym. 2009, s. 212–213; Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 55–58. 
Pelkästään mobiilialustoilla mainontaan käytetyn summan osuus on viidessä vuodessa kymmenkertaistunut 
20 miljardista Yhdysvaltain dollarista 200 miljardiin (2013–2018), ks. WHO Europe 2019a, s. 16. 
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markkinoinnin arviointi on merkittävässä osassa.109 Tältä osin ongelma liittyy etenkin mai-

nonnan tunnistettavuuteen, sillä elintarvikeyritysten ja tuotebrändien mainoksia voidaan 

upottaa lasten käyttämiin ympäristöihin ilman aikuisten valvontaa – etenkin sosiaalisen 

median kanavissa.110 Tuore kansainvälinen tutkimustieto myös osoittaa, että esimerkiksi 

Australiassa Facebook sallii 13–17-vuotiaille kohdistetun pikaruokamainonnan.111 Lapset 

seuraavat sosiaalisen median kanavissa myös yhä kasvavassa määrin niin sanottuja vaikut-

tajahenkilöitä, joiden toteuttamalla epäterveellisten elintarvikkeiden mainonnalla on tutki-

musnäytön mukaan välitön vaikutus lapsen ruokailutottumuksiin.112 Sanottuun ongelmaan 

on reagoitu WHO:n toimesta. Se on julkaissut vuonna 2016 ohjeistuksen, joka käsittelee 

lapsiin kohdistuvaa digitaalista elintarvikemarkkinointia poikkitieteellisestä näkökulmas-

ta.113 Kolme vuotta myöhemmin, WHO julkaisi myös niin kutsutun CLICK-työkalun, jon-

ka avulla sen jäsenmaiden on mahdollista selvittää lasten altistumista epäterveellisten tuot-

teiden digitaaliselle markkinoinnille.114 Työkalu on kaikkien jäsenmaiden käyttöönotetta-

vissa, ja tuoreen valtioneuvoston raportin sen pilotointia suunnitellaan THL:ssä.115 

Valtioneuvoston selvityksissä on todettu useampaan otteeseen, että digitalisaation johdosta 

syntynyt markkinoinnin globaali ulottuvuus tekee lapsiin kohdistuvasta elintarvikemarkki-

noinnin sääntelystä vaikeaa, sekä ylipäätään lasten ja nuorten suojelusta haastavaa.116 

Mahdollisen tulevan sääntelyn kannalta on kuitenkin muistettava, etteivät samankaltaiset 

haasteet ole osoittautuneet sääntelyn esteiksi muilla aloilla. Tästä on esimerkkinä muun 

muassa EU:n tietosuoja-asetus, joka säädettiin onnistuneesti maailmanlaajuisista rajatylit-

tävistä tietovirroista sekä jäsenvaltioiden välillä eriävistä yksityisyyden ja tietosuojan käsit-

teistä huolimatta.117 Rajatylittävän markkinoinnin tehokkaasta rajoittamisesta inspiroivana 

 
109 HE 2/2021 vp, s. 90. 
110 Lobstein ym. 2015, s. 2516; WHO Europe 2013 
111 Reset Australian toteuttamassa tutkimuksessa tutkimusryhmä onnistui ostamaan Facebookin kautta 13–
17-vuotiaille kohdistettua pikaruokamainontaa. Lisäksi mainonnan kohderyhmän pystyi valitsemaan niin, 
että mainos tavoittaa datan perusteella erityisesti pikaruoasta kiinnostuneet nuoret – ks. Williams – McIntosh 
– Farting 2021, s. 11–16.  
112 Coates ym. 2019a ja 2019b. Tutkimuksessa havaittiin, että epäterveelliselle elintarvikemainonnalle altis-
tumisen jälkeen, (a) lapset lisäävät markkinoidun tuotemerkin syömistä ja (b) epäterveellisen ruoan syöminen 
lisääntyy. 
113 WHO Europe 2016. Ohjeistus sisältää näkökulmia lapsen oikeuksista ja digitaalisen ympäristön haasteis-
ta, todistusaineistoa digitaalisen markkinoinnin vaikutuksista, sekä suosituksia lainsäädännöllisistä ja poliitti-
sista toimista lasten epäterveellisille elintarvikkeille altistumisen vähentämiseksi Euroopan alueella. 
114 WHO Europe 2019a. 
115 Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 55. 
116 Ks. tästä esim. Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 55–56; Erkkola ym. 2019, s. 109. 
117 Ks. GDPR (2016/697) ja WHO Europe 2016, s. 20–23. 
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esimerkkinä taas on erityisesti tupakkatuotteiden ja alkoholin mainonnan rajoittamista kos-

keva sääntely, joista Suomen sääntelyä on käytetty innovatiivisena esimerkkinä kansainvä-

lisissä lapsiin kohdistuvaa markkinointia koskevissa suosituksissa.118 Alkoholilain markki-

nointisäännöksen uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 70/2013) on vastattu 

juuri siihen kritiikkiin, joka koskee markkinointiviestinnän globaalia ulottuvuutta. Tällaisia 

olivat lainvalmistelussa kohdatut väitteet kuten: ’’kansallisilla säännöksillä ei voida enää 

rajoittaa alkoholimainontaa’’, sekä ’’lapset ja nuoret näkevät alkoholijuomia ja niiden 

nauttimistilanteita joka tapauksessa riippumatta siitä, miten alkoholimainontaa säännel-

lään’’.119 Hallituksen esityksen vastaus kuuluu tälle tutkimukselle olennaisin osin seuraa-

vasti: 

’’Mainonnan rajoitusten kritiikki sillä perusteella, että alkoholijuomia ja erilaisia al-

koholimainoksia voidaan nähdä erilaisissa tilanteissa joka tapauksessa, ei…ole kes-

tävää. Alkoholimainonnan ja sen haitallisten vaikutusten välillä on annos-vastesuhde 

eli lähtökohtaisesti mainonnan vähentäminen parantaa aina lasten ja nuorten hyvin-

vointia. Kansallisella lainsäädännöllä voidaan joka tapauksessa vaikuttaa suurimpaan 

osaan kaikesta suomalaisille lapsille ja nuorille näkyvästä alkoholimainonnasta. On 

selvää, että kaikkea ulkomailla toteutettua alkoholimainontaa ei ole käytännön syistä 

mahdollista eikä tarvettakaan valvoa.’’120 

Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamistoimia kohtaan esitetään tällä 

hetkellä samankaltaista kritiikkiä, mitä alkoholimainonnan rajoituksiin liittyi ennen lain 

uudistamista.121 Vaikka edellä esitetty hallituksen esityksen kannanotto sopisi jo ajatuksen 

tasolla sellaisenaan vastaukseksi myös epäterveellisten elintarvikemarkkinoinnin rajoituk-

sia vastaan esitetylle kritiikille, tarvitaan suomalaisten lasten ja nuorten ruokailutottumuk-

sista ja epäterveellisille elintarvikkeille markkinoinnin välityksellä altistumisesta lisää ko-

timaista tutkimusnäyttöä, jotta tällaisia väitteitä voisi tehokkaasti esittää.  

 
118 Ks. WHO Europe 2016, s. 23; WHO Europe 2019a, s. 11 ja 14. Suomen lainsäädännön esitöissä alkoholi-
politiikan erityiseksi tavoitteeksi on luettu lasten ja nuorten suojeleminen alkoholin aiheuttamilta haitoilta. 
Tässä esityksessä – ks. HE 70/2013 vp. 
119 HE 70/2013 vp, s. 14. 
120 HE 70/2013 vp, s. 14. 
121 EPELI-sidosryhmätyöpaja. 
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3  Elintarvikemarkkinointia koskeva lainsäädäntö ja 
  viranomaiskäytäntö 

3.1 Markkinointiviestinnän sääntelyn lähtökohdat 

Suomessa yritysten toteuttama markkinointi ja siihen liittyvä markkinointiviestintä on kat-

sottu lähtökohtaisesti sallituksi, sillä sitä on pidetty välttämättömänä edellytyksenä vapaan 

markkinointitalouden toteutumiselle.122 Yritysten on toisin sanottuna pystyttävä vapaasti 

viestimään asiakkaille näiden tarpeita tyydyttävien hyödykkeiden olemassaolosta.123 Yri-

tykset saavat näin ollen lähtökohtaisesti myös päättää, paljonko ne markkinoivat ja minkä 

sisältöistä – informaatiokeskeistä vai tunteisiin vetoavaa – markkinointiviestintää ne jaka-

vat. Markkinointiviestinnän subjektiivisesta, kaupalliseen vaikuttamiseen pohjautuvasta 

luonteesta kuitenkin johtuu, että yritysten markkinointivapaudelle on katsottu tarpeelliseksi 

asettaa tiettyjä rajoituksia oikeudellisen sääntelyn keinoin.124 Tällainen sääntely voi koh-

distua joko markkinointiviestinnän sallittavuuteen tai sen sisältöön.  

Sallittavuuden sääntelyssä on kysymys siitä, että tiettyjen hyödykkeiden markkinoinnin 

sallivuutta rajoitetaan perustellusti painavan syyn vuoksi, kuten kansanterveyden edistä-

miseksi tai lasten suojelemiseksi mainonnan haitallisilta vaikutuksilta.125 Markkinointivies-

tintää koskevan sääntelyn pääosa kohdistuu kuitenkin kiistatta sen sisältöön. Klaus Viita-

nen on erottanut markkinointiviestinnän sisällön sääntelyn tavoitteet seuraavasti:126  

1) Kuluttajien rationaalisen päätöksenteon suojaaminen asettamalla informaatiolle 

tietty perusvaatimustaso. 

2) Kuluttajien päätöksentekoa häiritsevien epäasianmukaisten markkinointikeinojen 

käytön estäminen. 

3) Tiettyjen yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen suojeleminen. 

 
122 Viitanen 2017, s. 9–10. 
123 Viitanen 2017, s. 9–10. 
124 Viitanen 2017, s. 9–10. 
125 Viitanen 2017, s. 9–10. Esimerkiksi reseptilääkkeiden ja tupakan markkinointia koskee niin sanottu totaa-
likielto, eli niiden markkinointi on kaikin osin kiellettyä – ks. lääkelaki 91a § (700/2002); tupakkalaki 
(693/1976) 8 § (698/2010) ja 8a § (1438/2011). Vuoden 1976 tupakkalaki korvattiin uudella lailla vuonna 
2016 (549/2016), jossa on vanhaa lakia sisällöltään vastaava tupakkatuotteiden esilläpitoa koskeva kielto (71 
§). Myös alkoholijuomien markkinointia on rajoitettu huomattavasti, ja esimerkiksi väkevän alkoholijuoman 
markkinointi on kokonaan kielletty – ks. alkoholilaki 50 § (1102/2017). 
126 Viitanen 2017, s. 11. 
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Puhuttaessa markkinointiviestinnän rajoittamisesta lainsäädännön avulla, törmätään sään-

nönmukaisesti sanan- ja painovapauden periaatteisiin, jolloin joudutaan usein myös puut-

tumaan perustuslain takaamien kansalaisoikeuksien turvaan.127 Sananvapauden kannalta 

ongelmana on pidetty etenkin sitä, että mainontakielto on käytännössä ennakkosensuuria 

siinä missä suurin osa muusta sananvapauden sääntelystä on jälkikäteen tapahtuvaa.128 

Mainonta ja markkinointi on siitä huolimatta sijoitettu perustuslakivaliokunnan lausuntoja 

myöten niin sanotusti sananvapauden reuna-alueelle. Tällä tarkoitetaan sitä, että siihen 

voidaan kohdistaa pidemmälle meneviä rajoituksia kuin mitä sananvapauden sisällöllisellä 

ydinalueella olisi mahdollista.129 Uudistetun ETL:n esitöissä (HE 3/2021) on tämän tutki-

muksen kannalta oleellisesti todettu, että PL 19.3 §:n väestön terveyden edistämisvelvolli-

suuden sekä perustuslain 20 §:n terveellisen elinympäristön turvaamiseksi viranomaisen 

tulee pystyä rajoittamaan elintarvikkeen markkinointia myös sananvapautta rajoittavin kei-

noin.130 Tutkimuksen rajauksen vuoksi markkinoinnin rajoittamiseen liittyvään sananva-

pauskysymykseen ei syvennytä tätä enempää. Edellä esitetyn perusteella lähtökohtana pe-

rusoikeuksien näkökulmasta kuitenkin pidetään, että alaikäisiin kohdistuvaa epäterveellis-

ten elintarvikkeiden markkinointia tulee voida lasten suojelemiseksi rajoittaa.131 

3.2  Kuluttajansuojalaki ja kuluttaja-asiamies 

3.2.1 Kuluttajansuojalaki sääntelee markkinointiviestintää 

Keskeisin kuluttajille suunnattua markkinointiviestintää Suomessa sääntelevä laki on ku-

luttajansuojalaki (1978/38). KSL:ssa säädetään myös kuluttaja-asiamiehestä, jonka tehtä-

vänä on valvoa markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa kuluttajansuojan kannalta.132 

Nykyisessä muodossaan KSL 2 luvun markkinointia koskevat säännökset jakautuvat 

markkinointiviestinnän hyvän tavan vastaisuutta ja sopimattomuutta koskeviin säädöksiin, 

joita arvioidaan yleisten moraalikäsitysten ja yleisesti hyväksyttyjen arvojen ja periaattei-

den mukaan. Markkinointia koskevat perussäädökset ovat löytyneen KSL:sta alusta alkaen, 

mutta alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia koskeva KSL 2:2.2:n säännös lisättiin lakiin 

 
127 Pere 2015, s. 226–227. 
128 KM 1974:114, s. 104. 
129 Ks. esim. HE 309/1993 vp, s. 56; Neuvonen, 2016, s. 50–65. 
130 HE 3/2021 vp, s. 113. 
131 Lasten suojeleminen sananvapauden rajoittamisperusteena – ks. Nieminen 2020, s. 46–70. 
132 Ks. KSL (38/1978) 2:20. Markkinointia sääntelevänä yleislakina KSL sääntelee myös elintarvikemarkki-
nointia. Elintarvikemarkkinointia voidaan arvioida myös ETL:n (2021/297) markkinointisäännösten pohjalta. 
ETL:a tarkastellaan lähemmin luvussa 3.3, s. 48–54. 
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vasta sen kokonaisvaltaisen uudistamisen yhteydessä vuonna 2008.133 KSL:n 2 luvun uu-

distuksen taustalla oli EU:n täysharmonisoiva markkinointidirektiivi (2005/29/EY), joka ei 

nimenomaisesti sisällä alaikäisiä koskevaa säännöstä, mutta jonka 5 artiklan yleislauseke 

sisältää heikkoja kuluttajia koskevan suojasäännöksen.134 Kyseinen suojasäännös lisättiin 

KSL 2:3.3:n sopimatonta menettelyä koskevaan yleislausekkeeseen, joka sanamuotonsa 

perusteella suojaa muiden heikkojen kuluttajien ohella myös alaikäisiä.135 Alaikäisiä kos-

keva nimenomainen säännös on taas kirjattu KSL 2:2.2:in seuraavasti: 

’’Alaikäisille suunnattua tai alaikäiset yleisesti tavoittavaa markkinointia pidetään 

hyvän tavan vastaisena erityisesti, jos siinä [1] käytetään hyväksi alaikäisen koke-

mattomuutta tai herkkäuskoisuutta, [2] jos se on omiaan vaikuttamaan haitallisesti 

alaikäisen tasapainoiseen kehitykseen tai [3] jos siinä pyritään sivuuttamaan van-

hempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lapsensa kasvattajina. Hyvän tavan 

vastaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon markkinoinnin yleisesti tavoittamien ala-

ikäisten ikä ja kehitystaso sekä muut olosuhteet.’’136 

KSL 2:2:n hyvää tapaa koskeva sääntely on puhtaan kansallista, sillä sen taustalla ollut 

EU:n markkinointidirektiivi ei koskenut markkinoinnin arviointia eettisin perustein. Lain 

esitöiden (HE 32/2008) mukaan alaikäisiä koskevassa erityissäännöksessä on kuitenkin 

otettu huomioon lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja Kansainvälisen kauppama-

rin (ICC) markkinointisäännöt alaikäisten suojelemiseksi, joten kansainvälisen oikeuden ja 

kansainvälisesti tunnustetun itseääntelyn merkitystä kyseiselle erityissäännökselle ei voida 

sivuuttaa.137 Kyseessä olevan erityissäännöksen kansallisesta luonteesta kuitenkin johtuu, 

että sitä koskeva sääntely jää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Markkinoinnin hyvän 

tavan vastaisuutta arvioitaessa ei näin ollen jouduta pohtimaan direktiivin asettamaa vaiku-

tuskriteeriä, jonka mukaan direktiiviä sovelletaan ’’kaupallisiin menettelyihin, joilla pyri-

tään välittömästi vaikuttamaan kuluttajien kaupallisiin ratkaisuihin suhteissa tuottei-

 
133 Ks. KSL 2 luku (29.8.2008/561), erityisesti 2:2.2.  
134 Ks. markkinointidirektiivi (2005/29/EY), 5 artikla. 
135 KSL 2 § ja 3 § välistä suhdetta tarkastellaan myöhemmin tässä luvussa. 
136 KSL 2:2.2. Lainaukseen lisätty sen sisällön hahmottamista helpottava numerointi. Kuten ’’erityisesti’’ 
sanan käytöstä on pääteltävissä, KSL 2:2.2:n luettelo ei ole tyhjentävä, vaan alaikäisiin kohdistuva tai heidät 
yleisesti tavoittava markkinointi voidaan katsoa hyvän tavan vastaiseksi myös muilla perusteilla. 
137 HE 32/2008 vp, s. 13. 



29 

 

siin’’.138 KSL 2:2 punninnassa tulee näin ollen kysymykseen ainoastaan markkinoinnin 

hyvän tavan vastaisuus, jolla KSL 2:2.1 mukaisesti tarkoitetaan markkinointia, joka on 

selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Markki-

noinnin hyvän tavan vastaisuudesta on lain esitöissä katsottu, ettei markkinoija saa ensin-

näkään käyttää hyväksi sitä seikkaa, että alaikäiset, erityisesti lapset, tulkitsevat saamaansa 

markkinointiviestintää hyvin konkreettisesti.139 Heillä ei toisin sanottuna ole samaa kykyä 

erottaa kuviteltuja ja liioiteltuja tilanteita todellisista tapahtumista tai kykyä ymmärtää 

markkinoinnin sisältämää huumoria kuin aikuisilla.140 Hyvän tavan vastaiseksi on katsottu 

myös markkinointi, jossa alaikäisen sosiaalista epävarmuutta käytetään hyväksi esimerkik-

si siten, että jonkun hyödykkeen omistaminen tekee alaikäisestä muita paremman, tai että 

sen hankkimatta jättäminen aiheuttaa ystäväpiirin ulkopuolelle jäämisen.141 Hyvän tavan 

vastaisuuden arviointiin syvennytään tarkemmin KA:n ohjeistuksen tarkastelun yhteydessä 

luvussa 3.2.4. 

3.2.2 Alaikäisiin kohdistuva tai heidät yleisesti tavoittava markkinointi 

Huomionarvoista on, että alaikäisiä koskevaa erityissäännöstä sovelletaan alaikäisille 

suunnatun markkinoinnin lisäksi myös alaikäiset yleisesti tavoittavaan markkinointiin.142 

Tällaista markkinointia on KSL:n uudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 32/2008 

vp) mukaan esimerkiksi ulko- ja näyteikkunamainonta.143  Hyvän tavan vastaisuutta arvioi-

taessa on otettava lisäksi huomioon alaikäisten ikä, kehitystaso ja muut olosuhteet. Mitä 

nuorempia lapsia markkinointi koskee, sitä tiukemmin markkinointia arvioidaan. Olosuh-

teiden puolesta voidaan hallituksen esityksen mukaan ottaa huomioon esimerkiksi se, mis-

sä markkinointia suoritetaan.144 Kysymys siitä, milloin epäterveellisten elintarvikkeiden 

markkinointi kohdistuu alaikäisiin, on tällaisen markkinoinnin lainvastaisuuden arvioinnin 

kannalta luonnollisesti merkittävä. KSL:n uudistusta koskeva hallituksen esitys ei kuiten-

kaan tarjoa tähän tyhjentävää vastausta, joten tulkintatukea on haettava muista lain esitöis-

tä, oikeuskäytännöstä, viranomaisohjeista ja viranomaisten päätöksistä. 
 

138 Ks. markkinointidirektiivi (2005/29/EY), johdanto 7. kohta. Tästä kriteeristä käytetään myöhemmin tässä 
esityksessä termiä ’’vaikutuskriteeri’’. 
139 HE 32/2008 vp, s. 21. 
140 HE 32/2008 vp, s. 21. 
141 HE 32/2008 vp, s. 21.  
142 Edellä av. 30 esitetyn mukaisesti, jollei muuta mainita, tässä esityksessä lapsiin kohdistuvan markkinoin-
nin käsitteen katsotaan kattavan myös heidät yleisesti tavoittavan markkinoinnin. 
143 HE 32/2008 vp, s. 21.  
144 HE 32/2008 vp, s. 21. 
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Neljä vuotta ennen KSL:n uudistusta julkaistussa KA:n ohjeistuksessa ’’Alaikäiset, mark-

kinointi ja ostokset (2004)’’ yhdeksi teeseistä luettiin markkinointi, joka yleisesti tavoittaa 

alaikäiset.145 Ohjeistuksen mukaan ulko- ja näyteikkunamainonnan ohella esimerkiksi lii-

kennevälineissä ja julkisissa tiloissa esiintyvää markkinointia arvioidaan kuten alaikäisille 

suunnattua markkinointia.146 KA:n ratkaisukäytännössä on lisäksi katsottu, että alaikäisille 

soveltumatonta aineistoa sisältävien tuotteiden asettelu myymälässä on osa markkinoin-

tia.147 Televisio-, radio- ja elokuvamainonnasta KA on katsonut, että lapset tavoittaa ne 

mainokset, joita esitetään lasten valveillaoloaikana.148 Markkinatuomioistuimen tulkinnan 

mukaan alaikäiset tavoittava mainonta ei kuitenkaan rajoitu pelkästään esitysaikoihin, vaan 

myös muiden kuin lapsille tarkoitettujen ohjelmien yhteydessä esitettyjen lasta kiinnosta-

vien tuotemainosten kohderyhmänä voidaan pitää myös lapsia.149 Merkitystä voi lisäksi 

olla sillä, esiintyykö mainoksessa lapsia. Lasten esiintyminen mainoksissa on sinänsä sal-

littua, jos lapsi liittyy luontevasti mainokseen.150 MT on käytännössään kuitenkin todennut, 

että mainokset, joissa esiintyy lapsia, ovat omiaan vetoamaan erityisesti lapsiin.151 Lapsen 

on katsottu olevan mainoksessa keskeisellä sijalla, kun hän on ollut yksin lähes kolman-

neksen mainoksen keston ajasta ja puolet tästä ajasta lähikuvassa.152 Samaan aikaan kun 

kouluissa suoritettavaa markkinointia voidaan pitää selvimpänä esimerkkinä alaikäisiin 

kohdistuvasta markkinoinnista, huomionarvoista on, ettei KA:llä ole toimivaltaa puuttua 

siihen, pidetäänkö oppimisympäristössä esillä mainoksia.153 KA:llä on kuitenkin toimivalta 

puuttua oppimisympäristössä esiintyvän markkinoinnin ja markkinointiaineiston sisäl-

töön.154 

Kun suojan kohderyhmäksi ymmärretään lapsen edun näkökulmasta kaikki alle 18-vuotiaat 

henkilöt, on tulkintatukea perusteltua hakea edellä esitettyjen lähteiden lisäksi myös alko-

 
145 KKV 2004a, teesi 3. ’’ Markkinointia, joka yleisesti tavoittaa alaikäisen, voidaan arvioida samalla tavoin 
kuin alaikäiselle suunnattua markkinointia.’’ 
146 KKV 2004a, teesi 3.  
147 KA:n ratkaisukäytännöstä, ks. esim. KA 2002/80/6592, 2003/80/0699. 
148 KKV 2004a, teesi 3. 
149 MT 2002:7. 
150 Paloranta 2009, s. 206. 
151 MT 1995:16. 
152 MT 1990:15. 
153 KKV 2021, kohta 3. Myös Opetushallitus on julkaissut ohjeet kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavasta 
markkinoinnista, ks. Opetushallitus 2014. 
154 KKV 2021, kohta 3.1. 
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holilain esitöistä (HE 70/2013 vp)155 ja Valviran alkoholin markkinointia koskevasta oh-

jeesta, sillä Suomessa alkoholijuomien markkinointi on nimenomaisesti kiellettyä, kun se 

kohdistuu alle 18-vuotiaisiin tai kun siinä esitetään alle 18-vuotiaita henkilöitä.156 Alkoho-

lilain markkinointisäännöksen uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä on esitetty 

monta merkittävää tulkintalinjausta alaikäisiin kohdistuvasta markkinoinnista. Siinä ensin-

näkin katsottiin aiemmasta viranomaiskäytännöstä poiketen,157 että alkoholimainonnan 

tulisi katsoa kohdistuvan alaikäisiin myös esimerkiksi julkisissa sisä- ja ulkotiloissa.158 

Televisio- ja radiomainonnan osalta katsottiin, 

että alkoholimainontaa saisi toteuttaa näissä ka-

navissa ainoastaan kello 22–07 välillä, eli toisin 

sanottuna tulkittiin, ettei alkoholimainonta tällöin 

objektiivisesti arvioiden tavoita alaikäisiä.159 In-

ternetissä ja sosiaalisessa mediassa esiintyvästä 

mainonnasta taas katsottiin, että se tavoittaa käy-

tännössä aina alaikäiset.160 Valviran ohjeessa on 

lisäksi tarkennettu, että mainonnan voidaan kat-

soa kohdistuvan alaikäisiin silloin, ’’kun mainok-

sessa esiintyy senhetkisiä nuorisokulttuurin ido-

leita, kuten erityisesti nuorten suosimia tv- ja 

elokuvatähtiä tai laulajia ja esiintyjiä’’.161 

Edellä esitettyjen tulkintojen ja ohjeistusten pe-

rusteella voidaan tämän tutkimuksen näkökul-

masta pitää selvänä, että alaikäisiin kohdistuu 

tällä hetkellä tahtomattakin epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia. Sosiaalisen 
 

155 Esityksen tärkein tavoite oli rajoittaa mietojen alkoholijuomien mainontaa siten, että lapset ja nuoret altis-
tuisivat alkoholimainonnalle nykyistä vähemmän, ks. HE 70/2013 vp, s. 11. 
156 Alkoholilaki (1102/2017) 50.2 §:n 1 kohta. 
157 HE 70/2013 vp, s. 4: 
158 HE 70/2013 vp, s. 10–13. Hallituksen esityksessä ehdotettiin, että alkoholimainonta olisi kiellettyä, kun se 
toteutetaan tai kohdistetaan yleisölle järjestyslaissa (612/2003) tarkoitetulla yleisellä paikalla. 
159 HE 70/2013 vp, s. 14. 
160 HE 70/2013 vp, s. 10. ’’ Nykyisillä säännöksillä ja niiden valvonnalla ei kyetä rajoittamaan digitaalista ja 
sosiaalisen median alkoholimainontaa edes lapsille, sillä parhaassakin tapauksessa mainossivustolla vastataan 
”kyllä” tai ”ei” kysymykseen, oletko täysi-ikäinen.’’ 
161 Valviran markkinointiohje 2018, s. 27. Valvira on ratkaisukäytännössään myös kieltänyt Duff-oluen maa-
hantuonnin jatkamisen, koska juoman pakkauksen ulkoasu antoi vaikutelman alaikäisten yleisesti seuraamas-
ta Simpsonit-animaatiosarjasta – Valvira 430/99/002/2011. 

Kuva 1: Rap-artisti Cledoksen julkaisema  
McDonald’sin mainos @cledoos Instagram -tilillä 
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median lisäksi myös perinteisemmissä markkinointikanavissa, kuten bussipysäkeillä ja 

kadunvarsimainoksissa, voi havaita viikoittain vaihtuvia pikaruoka- ja makeismainoksia, 

joissa mainoskasvona on käytetty myös alaikäisiä kiinnostavia nuorisokulttuurin idolei-

ta.162 Kysymys tältä osin liittyy siis ennen kaikkea siihen, milloin tällaista markkinointia 

voidaan pitää KSL:n tai ETL:n tarkoittamalla tavalla kiellettynä. 

3.2.3 Alaikäisiin kohdistuvan markkinoinnin suojan päällekkäisyys 

KSL:n 2 luvun markkinointia koskevien säännösten normatiiviseen tulkintaan liittyy oi-

keuden nykytilassa ongelma, jolla voi olla merkittäväkin vaikutus siihen, minkä säännök-

sen soveltamiseen lainkäyttäjä ratkaisukäytännössään päätyy. Ongelma liittyy KSL 2:2:n 

hyvää tapaa koskevan ja KSL 2:3:n sopimatonta menettelyä koskevan säännösten väliseen 

rajanvetokysymykseen siitä, kumman säännöksen perusteella alaikäisen tulisi yksittäista-

pauksessa saada suojaa lainvastaiselta markkinoinnilta. Kuten edellä on esitetty, KSL 2:2.2 

koskee nimenomaisesti alaikäisille suunnattua tai heidät yleisesti tavoittavaa markkinoin-

tia, mutta tämän lisäksi myös KSL 2:3.3 suojaa heikkoja kuluttajia, jollaiseksi alaikäinen 

henkilö säännöksen sananmuodon tulkinnan mukaisesti luetaan. Näiden säännösten välinen 

suhde on ongelmallinen etenkin siitä syystä, että KSL 2:3.3:n heikkoja kuluttaja koskevan 

säännöksen mukaan menettelyn sopimattomuutta arvioidaan sen perusteella, onko menette-

lyssä käytetty hyväksi erityistä suojaa saavan ryhmän kokemattomuutta ja herkkäuskoi-

suutta. Sananmuodon tulkinnan mukaan suoja on näin ollen ainakin osittain päällekkäistä 

KSL 2:2.2:n erityissäännöksen kanssa.  

Suojan päällekkäisyyttä vahvistaa lain esitöissä annetut esimerkit KSL 2:3.3:n suojasään-

nöksen vastaisesta markkinoinnista: 1) alaikäisiin ilman vanhempien suostumusta kohdis-

tuva suoramarkkinointi, 2) alaikäisiin kohdistuva piilomainonta sekä 3) kylkiäisten ja arpa-

jaisten hyödyntäminen markkinoinnissa.163 Huomionarvoista on, että ensimmäisessä esi-

 
162 Esimerkiksi tämän tutkimuksen aikana meneillään oleva Suomen McDonald’sin kampanja (29.4.–
16.6.2021), jonka mainoskasvona on nuorison keskuudessa huippusuosioon noussut rap-artisti Cledos, on 
sosiaalisen median (kuva 1, s. 32) lisäksi näkyvästi esillä esimerkiksi Helsingin kadunvarsimainoksissa – ks. 
uutinen yhteistyöstä McDonaldsin verkko-osoitteesta: https://www.mcdonalds.com/fi/fi-
fi/mcdonalds/media/article/Cledos.html (vierailtu 17.5.2021); sosiaalisessa mediassa julkaistuista kampanja-
mainoksista ks. Kuva 1 ja Cledoksen Instagram-tili: https://www.instagram.com/p/COSLhOhBZF-/ (vierailtu 
17.5.2021). 
163 Ks. suoramarkkinoinnista MAO 80/03; piilomainonnasta ja kylkiäisistä MT 1995:16, 1996:12, 2000:12 ja 
2002:7. Oikeudellisen tilanteen epäselvyyttä korostaa, että lainsäätäjälle itselleen näyttää jääneen epäselväk-
si, missä alaikäisiin kohdistuvan markkinoinnin tilanteissa oli tarkoitus soveltaa hyvää tapaa koskevia sään-
nöksiä, ja missä sopimatonta menettelyä koskevia säännöksiä. 
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merkissä voidaan perustellusti katsoa olevan kysymys myös KSL 2:2.2:ssä tarkoitetusta 

vanhempien kasvatusoikeuden sivuuttamisesta. Esimerkeissä 2 ja 3 voidaan taas katsoa 

olevan kysymys KSL 2:2.2:n tarkoittamasta alaikäisten kokemattomuuden ja herkkäuskoi-

suuden hyväksikäytöstä. Kysymys kuuluu, milloin sitten tulisi soveltaa alaikäisiä koskevaa 

KSL 2:2.2:n erityissäännöstä ja milloin KSL 2:3.3:n sopimattoman menettelyn suojasään-

nöstä? Vastausta on vallitsevan oikeudellisen tilanteen perusteella nähdäkseni mahdotonta 

antaa, mutta edellä esitetyn perusteella voidaan väittää, että kuluttaja-asiamiehelle edullisin 

ratkaisu näyttäisi olevan vetoaminen lähtökohtaisesti aina KSL 2:2.2:n erityissäännökseen 

myös silloin kun kysymyksessä on alaikäisiin kohdistuva lainvastaiseksi arvioitu epäter-

veellisten elintarvikkeiden markkinointi. Tällöin KA välttyy näet kokonaan siltä riskiltä, 

joka sisältyy vaikutuskriteerin täyttymisedellytysten arviointiin.164 

3.2.4 Kuluttaja-asiamiehen linjaus 

KA on ratkaisukäytäntönsä ohella tarkentanut alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elin-

tarvikkeiden markkinoinnin lainvastaisuuden arvioinnin kriteerejä linjauksessaan ’’Lapset 

ja elintarvikkeiden markkinointi’’.165 Ohjeistus on julkaistu vuonna 2004 ja se on tarkistet-

tu vuonna 2015 WHO:n asettaman lapsiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden 

markkinoinnin vähentämiseen tähtäävän maailmanlaajuisen strategian vuoksi.166 Kyseessä 

oleva KA:n linjaus kuuluu laajempaan kokonaisuuteen KA:n julkaisemia markkinointioh-

jeita, jotka ovat keskeisin osa KA:n ennaltaehkäisevän toiminnan tavoitetta. Ennaltaehkäi-

sevällä toiminnalla pyritään siihen, että tiedottamisen, valistamisen ja neuvonnan avulla 

vältettäisiin jo etukäteen mahdolliset lainrikkomukset siten, että elinkeinonharjoittajalla 

olisi jo markkinointia suunnitellessaan käytettävissään tieto siitä, minkälainen markkinointi 

on lainvastaista.167  

Tarkasteltavana olevassa ohjeistuksessa todetaan jo edellä esitetyn mukaisesti, että mai-

nonnan hyvän tavan vastaisuutta ja sopimattomuutta arvioidaan yhteiskunnassa yleisesti 

hyväksyttävien arvojen ja periaatteiden valossa. Edelleen todetaan, että lasten terveyttä ja 
 

164 Pohdintaa tässä käsitellystä problematiikasta TVL:n (566/2020) 13 §:n näkökulmasta – ks. tämän esityk-
sen luku 3.2.5.1. 
165 Ks. KKV 2004b. Linjauksessa todetaan vielä nimenomaisesti, ettei siinä ole käsitelty ETL:n säännöksiä, 
vaan niiden tulkintaa on selvitetty Elintarvikeviraston julkaisemissa valvontaoppaissa. 
166 Taustalla on WHO:n vuoden 2010 julkaisema suositus elintarvikkeiden markkinoinnista 
lapsille ja julkaisu näiden suositusten täytäntöönpanon toteutumisen seurannasta Euroopassa vuosina 2012–
2013 – ks. WHO 2010; WHO Europe 2013. 
167 Viitanen 2017, s. 477–478. 
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hyvinvointia voidaan pitää yhteiskunnassamme merkittävänä ja tavoiteltavana asiana, josta 

vanhemmat ovat usein huolissaan.168 Jos markkinointiviestintä on näiden yleisesti yhteis-

kunnassa hyväksyttyjen periaatteiden vastaista, on se aina myös hyvän tavan vastaista 

KSL:n tarkoittamalla tavalla. KA:n ohjeistuksen mukaan,169 lapsiin kohdistuva elintarvi-

kemainonta on lähtökohtaisesti hyvän tavan vastaista tai sopimatonta, kun: 

1) siinä vedotaan vanhempien kasvatusvastuuseen syyllisyydentuntoa herättämällä;170 

2) se luo lapselle mielikuvan siitä, että ihmisarvoa, elämän laatua ja hyviä sosiaalisia 

suhteita voisi korvata tai hankkia ruoan avulla;171 

3) siinä käytetään hyväksi lapsen luottamusta vanhemman tietämystä kohtaan,172 tai 

kun siinä kyseenalaistetaan vanhempien päätösvalta tai kun se antaa lapselle väärän 

käsityksen hänen toimivallastaan;173 

4) siinä käytetään hyväksi lasten ja nuorten idoleita edistääkseen epäterveellisiä ruo-

kailutottumuksia;174 

5) siinä esitetään tilanteita, joita jäljitellessä lapsi saattaa vahingoittaa itseään tai mui-

ta,175 tai kun se sisältää lasta pelottavia elementtejä176 tai lainkaan väkivaltaa;177 

6) siihen sisältyy edes epäsuorasti viittauksia alkoholin tai tupakkatuotteiden käyt-

töön;178 

 
168 KKV 2004b, kohta 4. ’’Mainonnan hyvä tapa’’. 
169 KKV 2004b, kohta 4.  
170 Mainoksessa kuvattiin äitiä, joka kertoi haluavansa lastensa parasta ja tarjosi heille siksi aitoa hedelmää 
sisältävän tikkarin, kun lapset halusivat tikkaria. KA piti mainosta hyvän tavan vastaisena, kun siinä vedottiin 
vanhempiin ja käytettiin hyväksi vanhempien huolta lapsen terveydestä – ks. KA 2005/40/3273. 
171 Mainoksessa hampurilaisaterian ostamiseen liitettiin onnellisuus ja ystävien kokoontuminen. 
172 Edellä av. 112 mainitussa ratkaisussa MT 1990:16 KA katsoi, että vanhemman roolimallia käytettiin hy-
väksi siten, että lapselle välitettiin harhaanjohtava kuva tuotteen ominaisuuksista. 
173 Ks. KKV 2004b, kohta 3. ’’Kenellä päätösvalta?’’. Markkinatuomioistuin kielsi hampurilaisaterian mark-
kinoinnin, koska lapsi esittää siinä suoran ostokehotuksen – tai vaatimuksen – vanhemmalleen – ks. MT 
1987:13. 
174 Ks. KKV 2004b, kohta 4. Esimerkki mainoksesta, jossa tällaisesta hyvän tavan vastaisesta menettelystä 
voisi olla kyse, ks. kuva 1, s. 31 ja alaviite 160, s. 32. 
175 Muropakkauksessa oli kuvattu lännenmieheksi puettu pieni poika, jonka vyöstä roikkui kahdet avonaiset 
sakset. Kulutta-asiamies katsoi mainoksen olevan hyvän tavan vastainen, sillä kuvaa katseleva lapsi saattaa 
ottaa siitä oppia leikkeihinsä ja näin ollen vahingoittaa itseään tai muita – ks. KA 2005/40/1512. 
176 KA piti sopimattomana mainosta, jossa jäätelöä markkinointiin lastenlehdessä ja bussipysäkeillä paholais-
hahmon avulla – ks. KA 1998/40/1074. 
177 Suklaapatukan tv-mainoksessa tandempolkupyörää ajanut mies jatkoi matkaansa, vaikka takana ajava 
nainen löi päänsä puunoksaan ja putosi pyörän selästä. KA piti mainosta hyvän tavan vastaisena ja katsoi, 
että mainos antaa lapselle käyttäytymismallin, joka kuvastaa välinpitämättömyyttä toisten ihmisten henkeä ja 
terveyttä kohtaan – ks. KA 2005/40/1835. 
178 Makeisia, suklaasavukkeita, markkinointiin tupakka-askin näköisessä pakkauksessa. KA piti pakkausta 
lainvastaisena, sillä sen katsottiin totuttavan lapsia tupakkatuotteisiin ja toisaalta luovan positiivisen mieliku-
van tupakoinnista – ks. KA 2001/40/4822. 
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7) siinä altistetaan lapsi ikä- ja kehitystasoonsa sopimattomille ärsykkeille, joilla on 

vaikutusta lapsen ja nuorten minäkuvaan ja seksuaalisuuteen.179 

8) siinä ei saateta kokonaisuuden kannalta merkittäviä tietoja kuluttajien tietoon, tai ne 

esitetään epäselvästi;180 

9) mainostaessa runsaasti sokeria, suolaa tai rasvaa sisältäviä tuotteita annetaan vaiku-

telma, että tuotteet korvaisivat tavanomaisen ravinnon tai olisivat suositeltava väli-

palavaihtoehto;181 

10) mainosviestejä sisällytetään ajanvieteaineistoon tai ohjelmiin (piilomainonta), tai 

kun markkinoinnissa käytetään lapselle tuttuja piirros- tai muita hahmoja tavalla, 

jota lapsi ei voi heti tunnistaa markkinoinniksi;182 

11) pakkauksessa tai mainoksessa esitetty kylkiäinen muodostuu lasta pääasiaksi kiin-

nostavaksi asiaksi, tai kun elintarvikkeisiin liitetään keräilysarjoja, joiden saaminen 

edellyttää tuotteen ostamista;183 

12) lapsille kohdistetaan arpajaisia tai kilpailuja, joihin voi osallistua tuotteen ostamal-

la, tai kun pakkauksessa esitellään näitä myynninedistämiskeinoja lapsiin vetoaval-

la tavalla.184 

 
179 Ulkonäköpaineisiin liittyvä KA:n kannanotto – ks. KA 2003/40/3721. 
180 Ks. KKV 2004b, kohta 5. ’’Mainonnan harhaanjohtavuus’’. Mehumainoksessa pääsanoma oli, että mehu 
sisältää vähemmän sokeria ja enemmän hedelmää, mutta siinä ei kerrottu minkä verran sokeria on vähennetty 
ja hedelmää lisätty – ks. KA/2005/40/3827. 
181 KKV 2004b, kohta 5. Tikkarimainoksessa mainostettiin tuotteen sisältävän aitoa hedelmää, jota oli todel-
lisuudessa ainoastaan 3 %. KA katsoi markkinoinnin harhaanjohtavaksi, kun tuote koostu todellisuudessa 
pääosin sokerista – ks. KA 2005/40/3273. 
182 KKV 2004b, kohta 5. KA piti hampurilaisaterian tv-mainosta sopimattomana, kun yrityksen maskottikoira 
seikkaili siinä mielikuvitusmaailmassa johdattaen lapsen ravintolaan – ks. KA 2003/40/2952. Ks. myös KA:n 
kannanotto vs. Valio Oy ja Nestlé Oy – KKV 2008, s. 9 ja tämän esityksen s. 23. Ohjeessaan KA myös tote-
aa, että internetissä tunnistettavuuden vaatimus korostuu.  
Ks. myös suomalainen tutkimus hahmomarkkinoinnin vaikutuksesta lapsen ostokäyttäytymiseen – Koskela 
2005, erityisesti s. 52–89 – ’’Tuotteen personointi on yksi parhaista lasten brändiuskollisuutta lisäävistä teki-
jöistä, koska tuotteen nimellä ei tällöin ole niin suurta merkitystä kuin hahmolla, joka edustaa tuotetta’’ (s. 
77).  
183 KKV 2004b, kohta 6. ’’Markkinointikeinot’’. KA on edellyttänyt muun muassa muroja markkinoivien 
yritysten sitoutuvan siihen, ettei kylkiäisenä käytetä lasta kiinnostavaa keräilysarjaa, jos sen eri osion saami-
nen edellyttää tuotteiden ostamista – ks. KA 2003/40/2390, 2004/40/5849, 2005/40/0686. 
184 KKV 2004b, kohta 6. Virvoitusjuomapulloihin oli kiinnitetty etiketti, jossa olevalla onnennumerolla osal-
listui jojon arvontaan. KA piti markkinointia sopimattomana, sillä lapset saattoivat saada etiketistä sellaisen 
kuvan, että vain onnennumeron avulla ja tuotteen hankkimalla pystyi osallistumaan arvontaan – ks. MT 
1996:12. 
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3.2.5 Kuluttaja-asiamiehen linjauksen problematiikasta 

Edellä on esitetty pitkä lista esimerkkejä tilanteista, joissa lapsiin kohdistuva elintarvike-

markkinointi on KA:n näkemyksen mukaan lähtökohtaisesti lainvastaista.185 KKV:n mu-

kaan, näitä KA:n linjausten periaatteita noudattamalla yritys voi varmistaa oman toimin-

tansa lainmukaisuuden – ja toisaalta myös kuluttajan luottamuksen säilymisen.186 Tähän 

liittyen elintarvikeharjoittajalla tulisi olla jo markkinointia suunnitellessaan tieto siitä, min-

kälainen markkinointi on lainvastaista. Ongelmien ennaltaehkäisy on onnistuessaan kiistat-

ta helpoin ja edullisin keino vähentää lainrikkomuksia, minkä vuoksi KKV:n linjaamaan 

ennaltaehkäisevän toiminnan tavoitetta voidaan pitää hyvinkin perusteltuna.187 Tarkastelta-

vana olevassa linjauksessa on kuitenkin mielestäni lukuisia kritiikille alttiita kohtia.  

Linjauksessa ensinnäkin todetaan, että ’’epäterveellisten’’ tuotteiden mainonnassa lapsille 

tulisi olla pidättäytyväisiä ja vastaavasti ’’terveellisten’’ ruokien mainonnan osuuden olisi 

suotavaa lisääntyä.188 Käsitteistä puhutaan lainausmerkeissä, sillä niiden merkityssisältöä 

ei ohjeissa tarkenneta. Huomionarvoista on, että KKV:n mukaan KA:n ohjeistukseen tutus-

tumalla elinkeinonharjoittajan tulisi pystyä arvioimaan oman toimintansa lainmukaisuus. 

Tähän liittyen ongelmallista on, ettei nykyisessä linjauksessa pyritä riittävällä tarkkuudella 

määrittelemään ’’epäterveellisten’’ ja ’’terveellisten’’ elintarvikkeiden välistä eroa – lain-

mukaisuuden ja lainvastaisuuden rajanveto tehdään kuitenkin usein juuri näiden välillä.189 

Ohjeistuksen tarkistuksen yhteydessä vuonna 2015 olisi siihen ollut perusteltua sisällyttää 

esimerkiksi WHO:n Euroopan aluetoimiston laatima ravintoprofiilimalli, joka on nimen-

omaisesti laadittu jäsenmaille työkaluksi lapsiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvik-

keiden markkinoinnin ohjaamiseen.190 WHO:n ravintoprofiilimallin merkitys on tunnustet-

 
185 KA:n linjausta on ollut mukana laatimassa lisäksi THL, sekä asiantuntijana on ollut mukana Elintarvike-
turvallisuusvirasto – ks. KKV 2004b, kohta 1. ’’Yleistä’’. 
186 https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/KA:n-linjaukset/ (vierailtu 24.4.2021). 
187 KA:n ennaltaehkäisevästä toiminnasta tarkemmin – ks. Viitanen 2017, s. 477–481. 
188 KKV 2004b, kohta 2. ’’Terveysnäkökulma’’. 
189 Ohjeessa todetaan ainoastaan, että ’’runsaasti’’ rasvaa, sokeria, tai suolaa sisältävät elintarvikkeet runsaas-
ti käytettynä myötävaikuttavat epäterveellisen ruokavalion kehittymiseen, kun taas ’’vähän’’ tyydyttynyttä 
rasvaa, sokeria ja suolaa sekä runsaasti kuituja sisältävien vaihtoehtojen valinta on terveyden kannalta suosi-
teltavaa – ks. KKV 2004b, kohta 1. Sen punninta, mikä on ’’runsaasti’’ ja mikä ’’vähän’’, jätetään täysin 
markkinoijan arvioitavaksi. 
190 Ks. WHO Europe 2015, s. 3. WHO:n ravintoprofiilimallin käyttäminen tai siihen viittaaminen osana KA:n 
ohjetta olisi ollut perusteltua etenkin siitä syystä, että linjauksen päivittämisen taustalla oli WHO:n aiemmat 
julkaisut koskien lapsille kohdistuvaa elintarvikkeiden markkinointia. Ravintoprofiilimalli on julkaistu 
WHO:n verkkosivulla 17.2.2015 – ks. julkaisun lähdekoodi https://apps.who.int/iris/handle/10665/152779.  
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tu myös valtioneuvoston tutkimusselvityksen työryhmän suosituksissa, jonka mukaan sitä 

pidetään lapsiin ja nuoriin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin ohjaamiseen soveltuvana 

profiilina.191  

Toinen merkittävä KA:n ohjeistuksen vaikuttavuutta vähentävä seikka on, ettei siinä ole 

lähes lainkaan otettu kantaa siihen, milloin markkinointia on pidettävä lapsiin kohdistuva-

na. Ohjeistuksen kohta 3 sisältää ainoastaan lyhyen huomautuksen siitä, että mainonta voi 

tavoittaa lapsen huolimatta siitä, että se ei ole suoraan lapsille kohdistettu – ja että audiovi-

suaalisessa mainonnassa tulee huomioida lähetysajat ja ohjelman luonne.192 Kuten edellä 

luvussa 3.2.2 on todettu, sillä, milloin elintarvikemarkkinointi katsotaan lapsiin kohdistu-

vaksi, voi olla lainvastaisuuden ja lainmukaisuuden rajanvedon kannalta merkittävä vaiku-

tus. Epäselvyyttä lisää tältä osin myös linjauksessa käytetyt ilmaisut, kuten ettei lapsille 

’’yleensä saa’’ kohdistaa kilpailuja tai arpajaisia myynninedistämiskeinoja.193 

Kolmanneksi voidaan todeta, että linjaus vaikuttaa vuoden 2015 tarkistuksesta huolimatta 

ajastaan jälkeen jääneeltä. Linjauksessa esimerkiksi viitataan vuoden 2005 VRN:n ravit-

semussuosituksiin ’’hiljattain annettuina’’, vaikka tarkistuksen yhteydessä tuorein VRN:n 

suositus oli samalta vuodelta.194 Linjauksessa viitataan lisäksi WHO:n lapsille kohdistuvaa 

ruokamainontaa koskevaan julkaisuun vuodelta 2004, vaikka myös tuoreempaa WHO:n 

tuottamaa tietoa olisi vuoden 2015 tarkistuksen yhteydessä ollut saatavilla.195 Linjauksessa 

esimerkkinä annetusta ratkaisukäytännöstä tuoreimmat tapaukset ovat niin ikään vuodelta 

2005, vaikka lapsiin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin lainmukaisuuden arvioinnin 

kannalta olennaisia KA:n kannanottoja on julkaistu myös tämän jälkeen.196 

 

Ravintoprofiilimallissa arvioitavana olevat ruoat on jaettu 17 kategoriaan, ja se tarjoaa arvion siitä, tulee ko. 
tuote laskea todennäköisemmin osaksi terveellistä vai epäterveellistä ruokavaliota. WHO:n mallissa makei-
den leivonnaisten ja jäätelöiden (ml. mehujäät ja sorbetit) markkinointi katsotaan kategorisesti kielletyksi 
191 Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 109. 
192 KKV 2004b, kohta 3. 
193 KKV 2004b, kohta 1 ja 6. Lapsiin ei siis yleensä saa kohdistaa tällaisia myynninedistämiskeinoja, mutta 
ainakin joskus tämä voisi olla hyväksyttävää – linjauksessa tämä arviointi jätetään markkinoijalle. 
194 Ks. KKV 2004b, kohta 1; ks. VRN 2005 ja 2015.  
195 Ks. WHO 2004; WHO 2010; WHO – Hawkes 2012; WHO Europe 2013. 
196 Ks. esim. KA 2008 vs. Valio Oy; KA 2008 vs. Nestlé Oy. 
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Edellä esiin tuodun markkinoinnin lainmukaisuuden arvioinnin helpottamistavoitteen197 

näkökulmasta on lisäksi ongelmallista, ettei linjauksen johdannossa ole todettu sen nimen-

omaisesti tulkitsevan KSL:n säännöksiä, vaikka siitä KA:n ohjeistuksessa on tosiasiassa 

kysymys.198 Erikoista etenkin on, ettei linjauksessa ole mainittu  alaikäisiin kohdistuvan tai 

heidät yleisesti tavoittavan markkinoinnin KSL 2:2.2:n erityissäännöstä, jota KA:n voidaan 

kuitenkin katsoa tulkitsevan ohjeistuksen kohdassa 4. ’’Mainonnan hyvä tapa’’. 

KA:n linjauksesta on lopuksi vielä todettava, ettei siinä käytetty kieliasu osoita elinkeinon-

harjoittajalle sellaista varmuutta, jonka perusteella menettelyn lainmukaisuutta voitaisiin 

arvioida luotettavasti. Linjauksessa esimerkiksi todetaan, että ’’[k]aiken kaikkiaan lasten 

terveyskasvatuksen suhteen olisi suotavaa, että ’epäterveellisten’ tuotteiden mainonnassa 

lapsille oltaisiin pidättyväisiä eikä mainonnassa turvauduttaisi voimakkaasti tunteisiin ve-

toaviin keinoihin’’.199 Lapsiin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin valvonnan kannalta 

WHO:n julkaisuissakin monimutkaisimmaksi tunnistetusta haasteesta, digitaalisesta mark-

kinointiympäristöstä, KA:n linjauksessa todetaan ainoastaan, että internetissä mainonnan 

tunnistettavuuden vaatimus korostuu.200  

KA:n linjausten KKV:n julki lausuman tarkoituksen vuoksi ja ohjeiden saavutettavuuden 

parantamiseksi katson, että olisi ensisijaisen tärkeää, että ohjeistuksessa esitettäisiin ensin-

näkin olennaisten käsitteiden ja lainkohtien sisältö mahdollisimman yksiselitteisellä taval-

la.201 Toiseksi, KA:n konkreettiset mainostajille suunnatut ohjeet tulisi listata selkeällä ja 

niin ikään yksiselitteisellä tavalla, esimerkiksi numeroituna luettelona.202 Kolmanneksi, 

jotta ohjeistus olisi mahdollisimman tehokas ja uskottava lapsille kohdistuvan elintarvike-

 
197 Lainmukaisuuden arvioinnin helpottamistavoitteella tarkoitetaan tässä yhteydessä KKV:n julki lausumaa 
tavoitetta, jonka mukaan KA:n linjausten periaatteita noudattamalla yritys voi varmistaa oman toimintansa 
lainmukaisuuden – ks. https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/KA:n-linjaukset/ (vierailtu 
26.4.2021). 
198 Linjauksessa on sen sijaan todettu, ettei suosituksessa ole käsitelty ETL:n säännöksiä, vaan niiden tulkin-
taa on selvitetty Elintarvikeviraston julkaisemissa valvontaoppaissa – ks. KKV 2004b kohta 1.  
199 KKV 2004b, kohta 2. 
200 KKV 2004b, kohta 6. Ohjeistuksen voidaan katsoa keskittyvän lähinnä tv-mainontaan, tuotteiden pak-
kausten ulkonäköön ja painettuun mediaan.  
201 Saavutettavuuden parantamisella tässä tarkoitetaan ko. linjauksen viestinnällisten ominaisuuksien paran-
tamista niin, että siinä otetaan huomioon ohjeistuksen kohderyhmän (tässä tapauksessa mainostajan ja elin-
tarvikeyrityksen) tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla. 
202 Tällä hetkellä ohjeen oleellinen informaatio on pirstoutunutta, mikä vaikeuttaa linjauksen tarkoituksen 
toteutumista. KA:n linjauksissa on kuitenkin myös mielestäni onnistuttu, mistä on esimerkkinä vuoden 2019 
KA:n linjaus koskien vaikuttajamarkkinointia sosiaalisessa mediassa – ks. KKV 2019. Kyseisen linjauksen 
muotoseikoista tulisi ottaa vaikutteita myös lapsiin kohdistuvaa elintarvikemarkkinointia koskevassa linjauk-
sessa. 
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markkinoinnin ohjauskeino, sen tulisi olla myös mahdollisimman ajantasainen ja vastata 

ajankohtaisen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten asettamiin tavoitteisiin.203 Näil-

lä keinoilla varmistettaisiin nykyistä paremmin se, että yritys voisi mahdollisimman suurel-

la varmuudella varmistaa oman toimintansa lainmukaisuuden. Lapsen edun näkökulmasta 

olisi lisäksi merkittävää, että uusia ohjeita olisi mukana laatimassa lapsiasiavaltuutettu, 

jonka nimenomaisena tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista.204 

3.2.6 Alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin 
valvonta- ja seuraamusjärjestelmä 

Kuluttajien aineellisten oikeuksien toteutumista ja niitä edistämään luodun valvonta- ja 

seuraamusjärjestelmän välillä on käytännössä hyvin läheinen kytkentä. Tämän tutkimuksen 

kannalta voidaan todeta, että ilman tehokasta elintarvikemarkkinoinnin valvonta- ja seu-

raamusjärjestelmää, alaikäisten oikeuksien toteutuminen jää helposti varsin vajavaiseksi. 

Alaikäisten suojelemiseksi epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnilta onkin tarpeen 

selvittää, minkälaisia keinoja Suomessa on käytettävissä valvottaessa elintarvikemarkki-

noinnin lainmukaisuutta. Tutkimuksen de lege ferenda -luonteen vuoksi on lisäksi tärkeää 

kysyä, voidaanko näitä keinoja pitää riittävän tehokkaina – ja toisaalta, miten valvonta- ja 

seuraamusjärjestelmää tulisi mahdollisesti kehittää. Tässä luvussa on tarkoitus vastata en-

simmäiseksi esitettyyn kysymykseen nimenomaan KSL:n, eli markkinointia valvovan 

yleisviranomaisen205 näkökulmasta.  

KA:n puuttumiskeinoista ensisijaisena pidetään KKVL 9 §:n tarkoittamaa KA:n neuvotte-

luvelvollisuutta. Sen mukaan KA:n on ensisijaisesti pyrittävä saamaan elinkeinonharjoitta-

ja vapaaehtoisesti luopumaan toiminnastaan, jonka KA on havainnut lainvastaiseksi.206 

KA:n on toisin sanottuna ryhdyttävä asian edellyttämiin pakkotoimiin tai saatettava asia 

tuomioistuimen käsiteltäväksi vasta tilanteen niin vaatiessa. Neuvotteluvelvollisuus tarkoit-

taa käytännössä sitä, että markkinoijalta pyydetään kirjallinen sitoumus kulutta-asiamiehen 

 
203 Tässä luvussa esitetyn perusteella voidaan pitää selvänä, ettei nykyisen linjauksen tarkistuksen (v. 2015) 
yhteydessä ole kiinnitetty julkiselta vallalta vaaditulla tasolla huomiota lapsiin kohdistuvan elintarvikemark-
kinoinnin oikeudelliseen viitekehykseen. 
204 Lapsiasiavaltuutettu, verkko-osoite: https://lapsiasia.fi/etusivu (vierailtu 17.4.2021). 
205 Klaus Viitasen tavoin, markkinoin valvonnasta vastaavat viranomaiset jaetaan tässä tarkastelussa yleisvi-
ranomaisiin ja erityisviranomaisiin. Yleisviranomaisten tehtävänä on valvoa KSL 2 markkinointisäännösten 
noudattamista, kun taas erityisviranomaisten tehtävänä on valvoa yksittäisiä toimialoja koskevan erityislain-
säädännön – tässä tapauksessa ETL:n – sisältämien markkinointisäännösten noudattamista – ks. Viitanen 
2017, s. 471. 
206 KA:n on toimintansa alusta alkaen tullut pyrkiä tähän tavoitteeseen – ks. KAL (40/1978) 6 §.  
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selvityspyynnössä lainvastaiseksi katsotun markkinoinnin lopettamiseksi.207 Alaikäisiin 

kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin näkökulmasta KA on muun 

muassa edellyttänyt muroja markkinoivien yritysten sitoutuvan siihen, ettei kylkiäisenä 

käytetä lasta kiinnostavaa keräilysarjaa, jos sen eri osien saaminen edellyttää tuotteen os-

tamista.208 Sitoumuksen painoarvoa vähentää kuitenkin käytännössä se, ettei sen rikkomis-

ta ole millään lailla sanktioitu. Jos yritys jättää noudattamatta sitoumustaan, se rinnastuu 

tilanteeseen, jossa sitoumusta ei ole lainkaan annettu.209 

Tilanteessa, jossa yritys ei sitoudu muuttamaan lainvastaista toimintaansa, KA voi kieltää 

markkinoinnin jatkamisen KKVL 10.2 §:n mukaan asiassa, joka ei olen lain soveltamisen 

kannalta huomattava. Saman säännöksen mukaan päätös jää pysyväksi, jollei se, johon 

kielto kohdistuu, saata asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän määräajassa sen 

tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava, jollei markkinaoikeus toisin määrää.210 EU:n 

yhteistyöasetuksen (2017/2394/EU) toimeenpanon yhteydessä uudistettu KKVL 10.2 § 

(9.7.2020/567) merkitsi KA:n kielto-oikeuden huomattavaa tehostumista, sillä aiemman 

säännöksen mukaan KA:n asettama kielto raukesi aina tilanteessa, jossa elinkeinonharjoit-

taja vastusti kieltoa vähintään 8 päivän määräajassa.211 Edelleen, KKVL 10.3 §:n mukaan 

KA:llä on kiireellisissä asioissa mahdollisuus määrätä väliaikainen kielto, joka on voimas-

sa siihen saakka, kunnes markkinointioikeus ottaa sen jatkamiseen kantaa. Tällainen kielto 

kuitenkin raukeaa, jos KA ei saata kieltoa koskevaa määräystä kolmen päivän kuluessa 

markkinaoikeuden käsiteltäväksi.212 KA:llä on vielä oikeus asettaa kiellon tehosteeksi uh-

 
207 Ks. Koivumäki – Häkkänen 2018, s. 420. Yritys sitoutuu myös olemaan toistamatta lainvastaiseksi katsot-
tua menettelyä. 
208 Yritykset sitoutuivat KA:n kannanottojen 2003/40/2390, 2004/40/5849 ja 2005/40/0686 yhteydessä muut-
tamaan markkinointiaan säännöksiä vastaavaksi. Myös Valio on sitoutunut muuttamaan markkinointiaan 
vastuullisemmaksi – ks. KA 2008 vs. Valio Oy. 
209 Viitanen 2017, s. 485. 
210 Lain esitöissä tarkennetaan vielä, että päätöksen mukaan määräytyy sen sijaan se, mistä lukien kieltoa on 
noudatettava – ks. HE 54/2019 vp, s. 64. 
211 Ks. HE 54/2019 vp, s. 64. Tältä osin voidaan huomauttaa KKV:n KAtä koskevan verkko-osoitteen etusi-
vun verkkaisesta päivitystahdista – sivustoa on päivitetty viimeksi 15.10.2018, ja sen mukaan KA:n kielto 
raukeaa, jos yritys ilmoittaa annetussa määräajassa vastustavansa kiellon määräämistä – ks. 
https://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/KA/ (vierailtu 3.4.2021). Lisäksi huomionarvoista on, ettei kiellon vas-
tustamista koskevan sääntelyn muuttaminen liittynyt yhteistyöasetuksen toimeenpanoon, vaan sääntelyn 
muuttamista yhteistyöasetuksen toimeenpanon yhteydessä pidettiin perusteltuna kansallisista tarpeista käsin – 
ks. HE 54/2019 vp, s. 35. 
212 Vaikka lakitekstin muotoilun mukaisesti ainoastaan väliaikaista kieltoa koskeva määräys on saatettava 
kolmen päivän kuluessa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, voidaan Viitasen tavoin katsoa, että tällä tarkoite-
taan samalla koko hakemusta, jonka perusteella markkinoijalle haetaan myös pysyvää kieltoa – ks. Viitanen 
s. 487. 
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kasakko, jonka maksettavaksi tuomitsemisesta päättää markkinaoikeus.213 KA ei ole vielä 

käyttänyt kielto-oikeuttaan alaikäisiin kohdistuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden mark-

kinointia koskevissa tilanteissa. 

KKVL 10 §:n tulkinnan kannalta omat haasteensa asettaa se, ettei lain esitöistä ilmene 

lainkaan, milloin kyseessä on KA:n kielto-oikeuden piiriin kuuluva asia – eli milloin asia 

ei ole lain soveltamisen kannalta huomattava. Säännöksen sanamuodon perusteella voidaan 

kuitenkin tulkinta, ettei KA voisi käyttää kielto-oikeutta ainakaan oikeudellisesti epäselvis-

sä tilanteissa. Todellisuudessa KA onkin käyttänyt kielto-oikeuttaan lähinnä tilanteissa, 

joissa arvioitavana oleva markkinointitoimenpide on ollut selvästi vastoin markkinointia 

koskevia yksityiskohtaisia säännöksiä tai joiden osalta on ollut olemassa vakiintunutta oi-

keuskäytäntöä.214 Tulkintaa vahvistaa se, että KKV:n mukaan kielto voidaan määrätä asi-

assa, joka ei ole lain soveltamisen kannalta huomattava eli ennakkoratkaisuluonteinen.215 

Näin ollen lähtökohtana voidaan pitää Suomen kuluttajansuojajärjestelmän kannalta va-

kiintunutta näkemystä, jonka mukaan oikeudellisesti tulkinnanvaraiset kysymykset tulee 

aina saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.216 Alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elin-

tarvikkeiden markkinoinnin näkökulmasta tämän lähtökohdan voidaan väittää ennemmin 

alentavan kuin nostavan kynnystä mahdolliselle tuomioistuinkäsittelylle, sillä aiemmissa 

luvuissa esitetyn mukaisesti epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin lainmukai-

suuden arviointiin liittyy edelleen huomattavia oikeudellisia epäselvyyksiä. 

Esitöistä ei niin ikään löydy tulkintaa siitä, milloin KKVL 10.3 §:n tarkoittaman väliaikai-

sen kiellon soveltamiskynnys täyttyy. Säännöksen sanamuodon mukaan kielto voidaan 

antaa väliaikaisena, jos markkinointitoimenpide on sen laajuuden tai menettelyn nopean 

vaikutuksen johdosta tai muusta erityisestä syystä tarpeen estää kiireellisesti. Alhaista so-

veltamiskynnystä tukee näkemykseni mukaan etenkin se tosiasia, että markkinointikam-

panjat keskittyvät nykyään digitaaliseen ympäristöön, jossa markkinointi muuttuu jatku-

vasti nopeatempoisemmaksi ja jossa markkinoinnin kohdistamiseen on käytettävissä entis-

tä tarkempia työkaluja. Uudistuneiden markkinointimenetelmien vuoksi voidaan arvioida, 

että digitaalisessa ympäristössä kuluttajissa voidaan saada nopeammin aikaiseksi markki-
 

213 KKVL (661/2012) 10.4 §. 
214 Viitanen 2017, s. 486. 
215 KKV:n verkko-osoite: ’’KA:n valvonnan keinot ja seuraamukset’’: https://www.kkv.fi/Tietoa-
KKVsta/KA/KA:n-valvonnan-keinot-ja-seuraamukset/#Kuluttajaasiamiehenkielto (vierailtu 4.4.2021). 
216 Ks. Wilhelmsson 1991, s. 62. 
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noijan tavoittelema vaikutus, kuten epäterveellisten elintarvikkeiden kulutuksen lisäämi-

nen.  

Soveltamiskynnyksen korkeampaa arvoa puoltaa taas väliaikaiselle kiellolle asetetut tiukat 

määräajat: Kolmen päivän määräajan voidaan katsoa puoltavan näkemystä, jonka mukaan 

väliaikaisesta kiellosta ei voi muodostua pääsääntöä tapauksissa, joissa elinkeinonharjoitta-

ja ei kirjallisesti sitoudu lainvastaisen toimintansa muuttamiseen.217 Korkeampaa sovelta-

miskynnyksen puolesta voidaan myös väittää, että edes lapsille kohdistuvaa epäterveellis-

ten elintarvikkeiden markkinointia tuskin pidetään kovinkaan herkästi KKVL 10.3 §:n tar-

koittamalla tavalla ’’nopeasti vaikuttavana’’, sillä todellisuudessa yksittäisen elintarvik-

keen haitallista vaikutusta lapsen terveyteen ei voida liioitella. Kriteerin voitaisiin kuiten-

kin katsoa täyttyvän herkemmin esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsiin kohdistetaan alkoho-

limainontaa.218 Käsillä olevan tutkimuksen kannalta tähän kysymykseen ei voida kuiten-

kaan syventyä tämän tarkemmin. 

3.2.7 Kuluttaja-asiamiehen uudet valvontakeinot 

KA:n keinovalikoimaa kuluttajansuojarikkomuksiin on sittemmin laajennettu EU:n yhteis-

työasetuksella (2017/2394/EU), joka on toimeenpantu osaksi Suomen lainsäädäntöä toimi-

valtuuslailla (566/2020). Heinäkuun 15. päivänä 2020 voimaan astunut TVL mahdollistaa 

muun muassa KA:n määräämän seuraamusmaksun sekä KA:n puuttumisen digitaalisessa 

ympäristössä julkaistuun KSL:n säännöksiä rikkovaan sisältöön, määräämällä ne poistetta-

vaksi, estämällä niiden sisältöä tai rajoittamalla pääsyä kyseessä oleville verkkoalustoil-

le.219  

Tämän tutkimuksen kannalta seuraamusmaksun määräämisen mahdollisuudella on merki-

tystä TVL:n 13.1 §:n 1 kohdan tarkoittamissa tilanteissa, joissa elinkeinonharjoittaja rikkoo 

 
217 Ks. Viitanen 2017, s. 487. 
218 Tuore tutkimus osoittaa, että esimerkiksi Facebookissa mainostaja voi ostaa 13–17-vuotiaille kohdistettua 
alkoholimarkkinointia – ks. Williams – McIntosh – Farthing 2021. 
219 Ks. KKV:n tiedote ’’Kuluttaja-asiamiehelle käyttöön uusia valvontakeinoja (15.7.2020)’’: 
https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2020/15.7.2020-kuluttaja-asiamiehelle-kayttoon-uusia-
valvontakeinoja/ (vierailtu 3.4.2021). Ks. myös HE 54/2019 vp. Seuraamuksista on säädetty myös tuoreem-
massa, vuoden 2019 lopussa annetulla ns. omnibus-direktiivillä (2019/2161/EU). Direktiivin sisältämät seu-
raamuksia koskevat artiklat on jo pääosin pantu Suomessa täytäntöön 15.7.2020 voimaan tulleella TVL:lla 
(566/2020). Omnibus-direktiivin kansallinen täytäntöön paneminen on vielä Suomessa kesken – ks. 
OM082:00/2020 säädösvalmistelu: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM082:00/2020 (vierailtu 
4.5.2021). 
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tai laiminlyö toimivaltuuslaissa tarkemmin määriteltyjen, sopimatonta menettelyä koske-

vien KSL 2 luvun säännöksiä kuluttajien vahingoksi tahallaan tai huolimattomuudesta.220 

Säännöksen sanamuodon tulkinnan kannalta huomionarvoista on, että sana ’’kuluttaja’’ on 

monikkomuodossa sen johdosta, ettei seuraamusmaksu olisi lainkaan käytettävissä yksit-

täistapausten kohdalla.221 Lain esitöiden mukaan huolimattomuuden arvioinnissa lähtökoh-

tana on menettelyn ulkoinen arviointi, eli kyse on siitä, poikkeaako elinkeinonharjoittajan 

menettely objektiivisesti arvioituna asetetusta velvollisuudesta.222 Tämän lisäksi arvioita-

vaksi tulee se, ymmärsikö elinkeinonharjoittaja markkinointitoimenpiteensä aiheuttavan 

riskin KSL:n rikkomisesta jo ennalta, tai olisiko elinkeinonharjoittajan pitänyt se ymmär-

tää.223  

Seuraamusmaksun suuruudesta säädetään TVL:n 18 §:ssä, jonka mukaan se perustuu ko-

konaisarviointiin, johon vaikuttaa muun muassa rikkomuksen laajuus, rikkomuksella saa-

vutettu hyöty, elinkeinonharjoittajan toimet vahingon lieventämiseksi ja tämän mahdolliset 

aiemmat KSL:n rikkomukset. Rikkomuksen laajuuden kriteerin osalta huomionarvoista on, 

että sillä viitataan lain esitöiden mukaan esimerkiksi lainvastaisen markkinoinnin rajatylit-

tävään luonteeseen, mutta rikkomusta voitaisiin pitää laajana silloinkin, kun sen vaikutuk-

set kohdistuisivat yksinomaan suomalaisiin kuluttajiin.224 Näin ollen sopimatonta alaikäi-

siin kohdistuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia voitaisiin pitää rikkomuk-

sen osalta laajana myös tilanteissa, joissa markkinointiviesti on julkaistu kansallisten 

markkinointikanavien avulla, kuten ulkomainontana.225 Seuraamusmaksu saa olla enintään 

neljä prosenttia kyseessä olevan rikkomuksen päättymistä edeltäneen vuoden liikevaihdos-

ta, joten summa voi nousta suurimmillaan suhteellisen tuntuvaksi sanktioksi.226 Seuraa-

musmaksun määrää markkinaoikeus KA:n hakemuksesta.  

TVL 13 §:n sisältämä seuraamusmaksusääntely koskee KSL 2 luvun osalta ainoastaan me-

nettelyn sopimattomuutta, joten on myös katsottava, että KA:llä on oikeus määrätä seu-

 
220 Seuraamusmaksu voidaan määrätä, kun elinkeinonharjoittaja rikkoo tai laiminlyö seuraavia sopimatonta 
menettelyä koskevia KSL:n säännöksiä: 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:9, 2:10, 2:10a.1, 2:12 ja 2:14.1. 
221 HE 54/2019 vp, s. 53. 
222 HE 54/2019 vp, s. 53. 
223 HE 54/2019 vp, s. 53. 
224 HE 54/2019 vp, s. 61. 
225 Suomalaisessa hahmomarkkinoinnin vaikutusta lasten ostokäyttäytymiseen tutkivassa tutkimuksessa 
vuonna 2005 tehtiin sivuhavainto, että parhaiten mainostettava tuote jäi tutkimuksessa lasten mieleen nimen-
omaan yksittäisestä ulkomainoksesta – ks. Koskela 2005, s. 72.  
226 TVL (566/2020) 18.2 §. 
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raamusmaksu TVL 13.1 §:n 1 nojalla myös alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elin-

tarvikkeiden markkinoinnin tilanteissa, joissa markkinoijan menettelyä pidetään sopimat-

tomana. Alaikäisiin kohdistuvan markkinoinnin lainvastaisuuden arvioinnissa voi seuraa-

musmaksun osalta kuitenkin aktualisoitua aiemmin luvussa 3.2.3 esitetty ongelma KSL 2 

luvun rajanvedosta juuri hyvän tavan vastaisuuden ja menettelyn sopimattomuuden välillä. 

Seuraamusmaksua ei voida nimittäin määrätä TVL:n perusteella, jos elinkeinonharjoittajan 

markkinointia pidetään KSL 2:2:n mukaan hyvän tavan vastaisena. Ongelmaksi tämän 

osalta voi muodostua etenkin se, että luvussa 3.2.2 esitetyn perusteella kuluttaja-

asiamiehelle edullisin vaihtoehto alaikäisiin kohdistuvan markkinoinnin osalta vaikuttaisi 

olevan vetoaminen alaikäisiä koskevaan KSL 2:2.2:n erityissäännökseen. Se, että KA ei 

voi määrätä seuraamusmaksua KSL 2:2:n tarkoittamasta hyvän tavan vastaisesta markki-

noinnista, voi kannustaa kuluttaja-asiamiestä vetoamaan TVL 13.1 §:n 1 kohdan tarkoitta-

miin KSL:n sopimatonta menettelyä koskeviin säännöksiin. Tämän ei voida ainakaan kat-

soa selventävän jo ennalta sekavaa oikeudellista tilaa hyvän tavan vastaisuutta koskevan 

KSL 2:2:n ja sopimatonta menettelyä koskevien KSL 2:3–14:n välisessä arvioinnissa.227 

Seuraamusmaksun lisäksi KA on voinut 15. heinäkuuta 2021 alkaen puuttua poikkeusta-

pauksissa myös digitaalisessa ympäristössä julkaistuun sisältöön, joka selvästi rikkoo 

KSL:n säännöksiä.228 TVL 12 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa KA voi esimerkiksi määrätä 

palveluntarjoajan poistamaan sisältöä tai jopa poistaa koko verkkorajapinnan. Edellytykse-

nä toimivaltuudelle on, että rikkomuksesta voi aiheutua vakavaa vahinkoa kuluttajien ylei-

selle edulle (vahingollisuuskriteeri), ja että kyseinen toimenpide on välttämätön rikkomuk-

sen lopettamiseksi (välttämättömyyskriteeri). Kynnys toimivaltuuksien käyttöön on näin 

ollen asetettu verrattain korkealle. Esimerkkinä vahingollisuuskriteeristä on esitöissä mai-

nittu tilanteet, joissa lainvastaisesta menettelystä voi aiheutua kuluttajille huomattavaa ta-

loudellista vahinkoa taikka joissa menettely kohdistuu laajaan kuluttajajoukkoon.229 Tämän 

 
227 TVL:n (566/2020) esitöissä ei ole otettu kantaa siihen, miksi hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista ei 
voida määrätä TVL 13 §:n tarkoittamaa seuraamusmaksua. Syynä voidaan kuitenkin todennäköisesti pitää 
sitä, että TVL on säädetty EU-asetuksen kansalliseksi voimaansaattamiseksi, ja näin ollen KSL 2:2:n hyvää 
tapaa koskeva kansallinen sääntely on jäänyt (tai haluttu jättää) lain soveltamisalan ulkopuolelle. Seuraa-
musmaksusääntely kattaa kuitenkin myös puhtaasti kansallisia säännöksiä, joten kyseisen rajanvedon osalta 
ei voida katsoa olleen estettä sille, etteikö hyvää tapaa koskevaa kansallista sääntelyä olisi voitu TVL:in si-
sällyttää. 
228 Ks. TVL (566/2020) 12 §; säännöksen perusteluista tarkemmin HE 54/2019, s. 51–53. Digitaalisia sisältö-
jä ja palveluita koskevan direktiivin (2019/770/EU) 2 artiklan 1 kohdan mukaan ’digitaalisella sisällöllä’ 
tarkoitetaan digitaalisessa muodossa tuotettua ja toimitettua dataa. 
229 HE 54/2019 vp, 51. 
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tutkimuksen näkökulmasta voidaan kuitenkin esittää, ettei kuluttajien yleisen edun arvioin-

nin osalta voida ohittaa Suomen perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 

takaamia oikeuksia, kuten lapsen oikeutta hyvinvointiin, yksilölliseen kasvuun ja terveelli-

sen ympäristöön.230 Näin ollen voidaan myös perustellusti väittää, että vakavaa vahinkoa 

tulisi voida katsoa syntyvän myös tilanteissa, joissa lainvastaisesta epäterveellisten elintar-

vikkeiden markkinoinnista voisi aiheutua kuluttajille, eli tämän tutkimuksen näkökulmasta 

nimenomaan alaikäisille,  huomattavaa terveyttä heikentävää haittaa tai jos markkinoinnis-

sa lapsen oikeudet eivät muuten toteudu soveltuvan lainsäädännön vaatimalla tasolla.  

Kun kyseessä on epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi, on vahingollisuuskriteerin 

täyttymisen kannalta otettava huomioon selvitykset, joiden mukaan yksittäisen ’’epäter-

veellisen’’ elintarvikkeen ei voida lähtökohtaisesti katsoa muodostuvan terveydelle haital-

liseksi, vaan kyse on aina ruokavalion kokonaisuudesta.231 Toisaalta lapsen ruokavalion 

kokonaisuus muodostuu yksittäisistä lasten, nuorten ja perheiden tekemistä valinnoista, ja 

tutkimukset ovat myös osoittaneet, että siinä missä tietyt elintarvikeryhmät suojaavat lasta, 

toiset taas altistavat lapset ravinnosta riippuvaisille kroonisille sairauksille ja painonnou-

sulle.232 Vahingollisuuskriteerin täyttymisen arvioinnin osalta voidaan näin ollen ainoas-

taan odottaa, mihin tulkintaan TVL 12 §:n soveltuvuudesta KA:n käytännössä päädytään, 

kun kyseessä on yksittäisen alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisen elintarvikkeen markki-

nointitoimenpide. Todennäköistä kuitenkin on, ettei tällaista rajanvetoa uskalleta tehdä 

ennen kuin ’’epäterveellinen elintarvike’’ määritellään Suomen lainsäädännössä. 

Vaikka tässä luvussa esitetyt KA:n aiempaa järeämmät keinot puuttua kuluttajansuoja-

säännöksiä rikkovaan lainvastaiseen markkinointiin merkitsevät samalla koko markkinoin-

nin valvonta- ja seuraamusjärjestelmän vahvistumista, nähtäväksi jää, tuleeko tarkastelluil-

la säännöksillä olemaan käytännön merkitystä alaikäisiin kohdistuvaa elintarvikemarkki-

nointia koskevissa tapauksissa. Seuraamusmaksun osalta on erityisen mielenkiintoista näh-

dä, tuleeko sen soveltuvuuden rajoittuminen KSL 2:3:n tarkoittamaan menettelyn sopimat-

tomuuteen vaikuttamaan KA:n lainmukaisuuden arviointiin tapauksissa, joissa voisi olla 

kyse myös KSL 2:2:n tarkoittamasta hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista. Digitaali-

seen ympäristöön liittyvien uusien toimivaltuuksien osalta jää taas nähtäväksi, voidaanko 
 

230 Ks. PL (731/1999) 19 § ja 20 § sekä tämän tutkimuksen luku 2.2.3, s. 19–23. 
231 Ks. Erkkola ym. 2019, s. 108 ja 134; Rantala – Martikainen ym. 2020. 
232 Ks. esim. Fogelholm ym. 2012; Fardet – Boirie 2014. 
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alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin katsoa täyttävän 

TVL 12 §:n asettamia vahingollisuus- ja välttämättömyyskriteereitä. Vaikka KA:n käytet-

täväksi on säädetty liuta uusia seuraamuksia, ainoaksi varmaksi seikaksi voidaan KKV:n 

johtaja Outi Haunio-Rudankon mukaisesti todeta, että KA:n asiat ’’hoidetaan jatkossakin 

ensisijaisesti neuvotteluteitse’’.233 

3.3  Elintarvikelaki 

3.3.1 Uusittu elintarvikelaki elintarvikemarkkinoinnin sääntelyn näkökulmasta 

Elintarvikemarkkinointia voidaan arvioida KSL:n ohella myös ETL:n markkinointisään-

nösten pohjalta.234 ETL:n säännösten tulkintaa on selvitetty Elintarvikeviraston julkaise-

missa valvontaoppaissa, mutta käsillä olevan tutkimuksen kannalta olemme tilanteessa, 

jossa äskettäin, 21. huhtikuuta 2021, voimaan tulleen ja kokonaisuudessaan uusitun ETL:n 

(297/2021) säännösten tulkintatukea on toistaiseksi tarjolla ainoastaan sitä koskevassa hal-

lituksen esityksessä.235 Siltä osin kuin ETL:in tehdyt elintarvikemarkkinointia koskevat 

uudistukset merkitsevät oikeustilan muutosta kumottuun ETL:in (23/2006) nähden, on täs-

sä luvussa tarpeen tarkastella myös kumotun lain säännöksiä.236 

Elintarvikemarkkinoinnin sääntelyn tarkoitus tuodaan esille heti ETL 1.1 §:n 1 kohdassa, 

jonka mukaan lain tarkoituksena on suojella kuluttajan terveyttä ja taloudellisia etuja muun 

muassa varmistamalla elintarvikkeiden turvallisuus, hyvä terveydellinen laatu sekä elin-

tarvikkeista annettavien tietojen riittävyys ja oikeellisuus.237 Hallituksen esityksen mukaan 

elintarvikkeiden turvallisuuden ja terveydellisen laadun vaatimuksella tarkoitetaan, että 

kuluttajien käytettäväksi tulevien elintarvikkeiden (ja elintarvikekontaktimateriaalien) olisi 

oltava turvallisia, eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle ’’välittömästi tai 

 
233 Ks. KKV:n tiedote ’’Kuluttaja-asiamiehelle käyttöön uusia valvontakeinoja’’: 
https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2020/15.7.2020-kuluttaja-asiamiehelle-kayttoon-uusia-
valvontakeinoja/ (vierailtu 4.5.2021). 
234 KKV 2004b, kohta 1. 
235 Ks. kumottu ETL (23/2006, voimassa 20.4.2021 saakka), HE 262/2018 ja 3/2021 vp sekä ETL 
(297/2021). Ensimmäinen ETL:n kokonaisuudistuksen hallituksen esitys annettiin eduskunnalle jo 
29.11.2018, mutta lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja 
se raukesi vaalikauden päättyessä 16.04.2019. Lukijalle taustatiedoksi, että tämä viittaus on tehty 27.4.2021. 
236 Kumottu ETL (23/2006) jätetään tässä kuitenkin lähtökohtaisesti tarkastelun ulkopuolelle. Eduskunnan 
lausuman mukaisesti, kumottu ETL:a oli sen säätämisen jälkeen muutettu lukuisia kertoja, eikä se enää vas-
tannut nykyisen toimintaympäristön tarpeita. 
237 Lisäksi ETL 6.1:n toimintaa koskevien yleisten vaatimusten mukaan toimijan on huolehdittava siitä, ettei 
elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot johda kuluttajaa harhaan. 
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pitkäaikaisen käytön seurauksena’’.238 Terveydelliseen laatuun kuuluu esityksen mukaan 

myös elintarvikkeiden ravitsemuksellinen laatu – ETL 6.1 §:n mukaan elintarvikkeiden on 

oltava ominaisuuksiltaan ihmisravinnoksi soveltuvia, eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa ihmi-

sen terveydelle.239 Elintarvikkeista annettavien tietojen tulisi olla, kuluttajan taloudellisten 

etujen suojaamiseksi, totuudenmukaisia ja riittäviä, eivätkä ne saisi johtaa kuluttajaa har-

haan elintarvikkeen ominaisuuksien tai muiden seikkojen suhteen.240 Hallituksen esityk-

sessä todetaan edelleen, että elintarvikkeen markkinointi on osa elintarviketietojen241 ko-

konaisuutta, josta toimija on vastuussa.242 Toimijan on näin ollen otettava myös elintarvi-

ketietojen osalta huomioon KSL:n 2 luvun markkinointia koskevat yleissäännökset. Kulut-

tajansuojan merkitystä onkin korostettu heti ETL:n 1 §:ssä, jonka mukaan elintarvikesään-

nösten velvoitteita toimeenpantaessa ja niiden noudattamissa valvottaessa on otettava 

huomioon kuluttajansuojaan vaikuttavat seikat. Huomionarvoista on, että jo kumotun 

ETL:n aikana oikeuskirjallisuudessa katsottiin, että kuluttajansuojan kannalta merkitystä 

on erityisesti terveys- ja turvallisuusnäkökulmalla sekä markkinointiolosuhteilla, koska 

velvollisuus oikean ja riittävän tiedon antamiseen tuotteista epäsuorasti synnyttää parempia 

tuotteita.243 

Huomionarvoista elintarvikkeista annettavien tietojen osalta on, että niihin liitetyt vaati-

mukset yhdistetään nimenomaisesti ja ainoastaan kuluttajan taloudellisten etujen suojaami-

seen. Tämä tarkoittaisi hallituksen esityksen tulkinnan mukaan sitä, ettei elintarvikkeista 

annettavien tietojen todenmukaisuutta ja riittävyyttä tarvitsisi arvioida kuluttajan terveyden 

suojaamisen näkökulmasta. Sanotun voidaan todeta olevan ristiriidassa ETL 1 §:n muotoi-

lun kanssa, kun lain yhdeksi tarkoitukseksi luetaan kuluttajan terveyden ja taloudellisten 

etujen suojeleminen varmistamalla elintarvikkeista annettavien tietojen riittävyys ja oikeel-

lisuus. Edelleen voidaan todeta, että edellä tarkastellusta KSL 2 luvusta, KA:n lapsiin koh-
 

238 HE 3/2021 vp, s. 35. 
239 HE 3/2021 vp, s. 35. Hallituksen esityksessä viitataan sen 1 §:n perusteluissa EU:n yleiseen elintarvike-
asetukseen (2002/178/EY), jonka mukaan elintarviketta ei pidetä turvallisena, jos se on terveydelle haitalli-
nen tai muuten ihmisravinnoksi soveltumaton. 
240 HE 3/2021 vp, s. 35. Hallituksen esityksessä viitataan myös EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetukseen 
(2006/1924/EY), sekä elintarviketietoasetukseen (2011/1169/EU), jotka molemmat koskevat kuluttajalle 
annettavia elintarviketietoja. 
241 Elintarviketietoasetuksen (2011/1169/EU) 2 artiklan 2 kohdan mukaan, elintarviketiedoilla tarkoitetaan 
’’tietoja, jotka koskevat elintarviketta ja jotka asetetaan loppukuluttajan saataville etiketillä, muulla mukana 
seuraavalla materiaalilla tai millä tahansa muulla keinolla, mukaan lukien modernin teknologian välineet ja 
sanallinen viestintä’’. 
242 HE 3/2021 vp, s. 90. 
243 Hollo 2008, s. 6. 
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distuvan elintarvikemarkkinoinnin linjauksesta ja siinä esitetystä ratkaisukäytännöstä sel-

viää, että erityisesti epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoitusten perusteeksi 

katsotaan usein juuri kuluttajien terveyden suojaaminen.244  

Periaatteessa merkittävä ETL:n kokonaisuudistuksen mukanaan tuoma muutos elintarvi-

kemarkkinoinnin sääntelyyn on, että uuden ETL:n säätämisen yhteydessä päätettiin luopua 

vanhan ETL 9 §:n säännöksestä, joka sisälsi elintarvikkeista annettavia tietoja koskevat 

yleiset vaatimukset.245 Syynä muutokseen oli se, ettei lainsäätäjä katsonut tarpeelliseksi 

toistaa kyseisiä vaatimuksia kansallisessa lainsäädännössä, kun vastaavat vaatimukset si-

sältyvät jo EU-lainsäädäntöön.246 Tältä osin keskeisimpänä säädöksenä voidaan pitää elin-

tarvikkeista kuluttajille annettavia tietoja koskevaa EU:n elintarviketietoasetusta 

(2011/1169/EU), jossa säädetään sekä yleisistä merkinnöistä että ravintoarvomerkinnöis-

tä.247 Uusitun ETL 6.1 §:n toimintaa koskeviin yleisiin vaatimuksiin sisällytettiin kuitenkin 

toimijalle kohdistettu vaatimus siitä, että tämän on huolehdittava etteivät elintarvikkeet tai 

niistä annettavat tiedot johda kuluttajaa harhaan. Elintarvikkeiden pakkauksessa, esitteessä, 

mainoksessa tai muulla tavoin markkinoinnin yhteydessä annettavista tiedoista voidaan 

antaa tarkempia säännöksiä MMM:n asetuksella.248 

Lapsen edun näkökulmasta, kuten se on luvussa 2.2.3 esitetty, huomionarvoista on, että 

uudistuneen ETL:n esitöissä alaikäiset on jätetty kokonaan ilman huomiota omana erityistä 

suojaa tarvitsevana markkinoinnin kohderyhmänä. Elintarvikkeista annetut tiedot,249 kos-

kevat kuitenkin kiistatta myös alaikäisiä, sillä kuluttajan käsite – ja tarkemmin elintarvike-

tietoasetuksessa käytetty loppukuluttajan käsite – kattaa myös alaikäisten aseman kulutta-

jana. Näin ollen voidaan katsoa, että tietojen riittävyyttä ja oikeellisuutta olisi perusteltua 

 
244 KSL:n esitöissä lisäksi todetaan, että markkinointia, joka ei sisällä kuluttajien terveyden ja taloudellisen 
turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja, on aina pidettävä sopimattomana – ks. HE 32/2008 vp, s. 14 ja 25. 
Vuonna 2008 uudistetulla kuluttajansuojalailla laajennettiin suojan alaa koskemaan kaikkia kuluttajan pää-
töksenteon kannalta olennaisia tietoja, eikä pelkästään kuluttajien terveyden ja taloudellisen turvallisuuden 
kannalta tarpeellisia tietoja. Tällä on merkitystä etenkin sen vuoksi, että kuluttajansuojan erityisasema on 
tunnustettu ETL 1.2:ssä. 
245 Ks. ETL (23/2006) 9 §. 
246 HE 3/2021 vp, s. 44.  
247 Ks. HE 3/2021 vp, s. 14; EU:n elintarviketietoasetus (2011/1169/EU). Muut hallituksen esityksessä luetel-
lut keskeiset EU-säännökset – ks. HE 3/2021 vp, s. 11–16. 
248 ETL (297/2021) 21 §. 
249 Elintarviketietoasetuksen (2011/1169/EU) 2 artiklan 2a kohdan mukaan ”elintarviketiedoilla” tarkoitetaan 
tietoja, jotka koskevat elintarviketta ja jotka asetetaan loppukuluttajan saataville etiketillä, muulla mukana 
seuraavalla materiaalilla tai millä tahansa muulla keinolla, mukaan lukien modernin teknologian välineet ja 
sanallinen viestintä. 
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arvioida keskimääräistä tiukemmin kriteerein silloin, kun annetut elintarviketiedot kohdis-

tuvat alaikäisiin tai kun ne yleisesti tavoittavat alaikäiset KSL 2:2:n tarkoittamalla taval-

la.250 

ETL:n kokonaisuudistus ei valitettavasti tuonut helpotusta oikeudelliseen epäselvyyteen 

siitä, mitä on pidettävä ’’epäterveellisenä’’ ja mitä ’’terveellisenä’’ elintarvikkeena, kun 

lakiin ei sisällytetty kyseisten käsitteiden määritelmiä tai vastaavaa elintarvikkeiden luokit-

telujärjestelmää. ETL:n ja lain esitöiden yhdenmukaisuuden näkökulmasta on kuitenkin 

todettava, että näiden käsitteiden käytöltä on pidättäydytty myös ETL:n uudistamista kos-

kevassa hallituksen esityksessä. Tilanteeseen voidaan kuitenkin todennäköisesti odottaa 

lähitulevaisuudessa muutosta, sillä aiemmin esitellyssä EPELI-tutkimushankkeessa pyri-

tään tuottamaan tietoa muun muassa siitä, miten epäterveellinen elintarvike tulisi lainsää-

dännössä määritellä. Jos epäterveellisen elintarvikkeen määritelmän lisäämistä tullaan eh-

dottamaan osaksi lainsäädäntöä, voidaan ETL:a pitää yhtenä mahdollisena paikkana tällai-

selle määritelmälle.251  

3.3.2 Elintarvikelain mukainen elintarvikemarkkinoinnin valvonta 

Elintarvikemarkkinoinnin valvonnan kannalta merkittävin muutos liittyy voimassa olevan 

ETL 66 §:n markkinoinnin kieltämistä ja oikaisua koskevaan säännökseen. Kumotun ETL 

(23/2006) 65 §:n mukaan elintarvikesäännösten vastaiseen markkinointiin viranomaisista 

pystyi puuttumaan ainoastaan Ruokavirasto, kun uudistetussa ETL 66.1 §:ssä toimivalta on 

ulotettu koskemaan myös muita valvontaviranomaisia: ’’[t]oimivaltainen viranomainen 

voi kieltää toimijaa jatkamasta elintarvikesäännösten252 vastaista markkinointia taikka uu-

distamista sellaista tai siihen riihen rinnastettavaa markkinointia’’. ETL:n mukaisesta val-

vonnasta huolehditaan kuntatasolla, joten ETL:n uudistuksen myötä myös kunnan omilla 

 
250 Ks. HE 32/2008 vp, s. 21 – ’’…lapsiin kohdistuvaa markkinointia on vakiintuneen oikeuskäytännön mu-
kaisesti arvosteltava keskimääräistä tiukemmin, koska lapset ovat tietojensa ja kokemustensa rajoittuneisuu-
den vuoksi tavallista alttiimpia markkinoinnin vaikutuksille.’’ 
251 Esitetty arvio perustuu ETL:n (297/2021) lex specialis -luonteeseen elintarvikealan sääntelijänä. ETL 1 
§:n tarkoituksen tehokkaaksi toteutumiseksi epäterveellisen elintarvikkeen määrittely voidaan nähdä myös 
tarkoituksenmukaisena osana säädöstä, sillä sen mukaan kuluttajan terveyttä ja taloudellisia etuja suojellaan 
mm. varmistamalla elintarvikkeiden turvallisuus ja hyvä terveydellinen laatu. Jos epäterveellisen elintarvik-
keen määritelmä on kirjattu lakiin, on pidettävä todennäköisenä, että elintarvikkeiden turvallisuuden ja ter-
veydellisen laadun arviointi myös helpottuu. 
252 Elintarvikesäännöksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia ETL:n ja sen nojalla annettujen asetusten 
säännöksiä sekä ETL:n soveltamisalaan kuuluvia EU-tason säännöksiä – ETL (297/2021) 5.2 §:n 1 kohta. 
Valvontaviranomaisella tarkoitetaan ETL:n mukaisista valvontatehtävistä huolehtivia valtion ja kunnan vi-
ranomaisia – ETL (297/2021) 5.2 §:n 2 kohta. 
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elintarvikevalvontaviranomaisilla on mahdollisuus puuttua lainvastaiseen elintarkemarkki-

nointiin.253 Syynä toimivallan laajentamiseen on se, että uudella säännöksellä halutaan pa-

rantaa elintarvikevalvonnan vaikuttavuutta – ja toisaalta myös estää kuluttajien harhaan-

johtaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.254 Hallituksen esityksessä katsottiin 

edelleen, että ainoastaan yhden valvontaviranomaisen mahdollisuus puuttua elintarvike-

säännösten vastaiseen markkinointiin katsottiin hidastavan valvontatapausten käsittelyä, 

sillä paikallisten valvontaviranomaisten tulee tällöin siirtää asia aina Ruokaviraston käsitel-

täväksi.255 Hitaiden valvontatoimien katsotaan lain esitöissä johtavan siihen, että ne yrityk-

set, joiden lainvastaiseen markkinointiin puututaan, kokevat tulevansa väärin kohdelluksi, 

kun toisen yrityksen vastaavaan markkinointiin ei puututa.256  

Uusi ETL tarjoaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle mahdollisuuden puuttua elintar-

vikesäännösten vastaiseen markkinointiin markkinointikiellon ja markkinoinnin oikai-

suvaatimuksen lisäksi lain 56 §:ssä tarkoitettuihin kieltotoimenpiteisiin, 57 §:ssä tarkoitet-

tuihin markkinoilta poistamista ja yleistä tiedottamista koskeviin toimenpiteisiin tai 58 

§:ssä tarkoitettuihin haltuunottotoimenpiteisiin, jos elintarvikkeen markkinointi on sellais-

ta, että siitä saattaa aiheutua vaaraa ihmisen terveydelle tai jos se on muulla tavalla olen-

naisesti elintarvikesäännösten vastainen – kuten olennaisesti harhaanjohtavaa.257 Kaikkia 

toimivaltaisia viranomaisia koskevan keinovalikoiman lisäksi, Ruokavirasto voi määrätä 

ETL:n 63 §:ssä tarkoitetun internetsivuston suljettavaksi, jos on ilmeistä, että sen välityk-

sellä myytäväksi tarjottava elintarvike tai siitä annetut tiedot ovat sellaiset, että ne aiheut-

tavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vaaraa ihmisen terveydelle, 

johtavat kuluttajaa olennaisesti harhaan tai ovat muulla tavalla olennaisesti elintarvike-

säännösten vastaisia.258 Toimivaltaisen viranomaisen oikeus rajoittaa vaarallisen tai muulla 

tavalla olennaisesti elintarvikesäännösten vastaisen elintarvikkeen markkinointia on lain 

esitöissä vahvistettu myös perusoikeuksien näkökulmasta. Esityksen mukaan perustuslain 

19.3 §:n väestön terveyden edistämisvelvollisuudesta sekä perustuslain 20 §:n terveellisen 

elinympäristön turvaamisvelvoitteesta johtuu, että viranomaisen tulee kyetä estämään lain-
 

253 Ks. Ruokaviraston verkkosivut – markkinoinnin valvonta: 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/myynti/markkinointi/markkinoinnin-valvonta/ (vierailtu 
1.5.2021) 
254 HE 3/2021 vp, s. 90. 
255 HE 3/2021 vp, s. 90. 
256 HE 3/2021 vp, s. 90. 
257 Ks. tästä tarkemmin HE 3/2021 vp, s. 91. 
258 ETL (297/2021) 63 §. 
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vastainen elintarvikemarkkinointi myös perustuslain 12 §:ssä suojattua sananvapautta ra-

joittavin keinoin.259 

Elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden kannalta merkittävää lisäksi on, että ETL:n 67 §:ssä 

säädetyn seuraamusmaksun voi määrätä sanotun pykälän 1 momentin 2 kohdan nojalla 

myös elintarvikesäännösten vastaisesta markkinoinnista. Tällaisesta markkinoinnista on 

lain esitöissä annettu esimerkkinä hyväksymättömän terveysväitteen esittäminen.260 Seu-

raamusmaksun suuruudesta, vähintään 300 euroa ja enintään 5 000 euroa, kuitenkin johtuu, 

että tosiasiassa seuraamuksen pelotevaikutuksen voidaan katsoa lähtökohtaisesti kohdistu-

van vain kaikista pienimpiin toimijoihin.261 Valvontaviranomaisen määräämän toimenpi-

teen noudattamisen varmistamiseksi voidaan lisäksi ETL 68.1 §:ssä säädetyn mukaisesti 

asettaa uhkasakko, josta säädetään tarkemmin uhkasakkolaissa (1113/1990).  

Edellä esitetyt ETL:n kokonaisuudistuksen yhteydessä tehdyt muutokset elintarvikkeiden 

markkinoinnin valvontaan antavat julkiselle vallalle kiistatta kumottua ETL:a (23/2006) 

paremmat mahdollisuudet puuttua elintarvikesäännösten vastaiseen markkinointiin. Tämän 

tutkimuksen kannalta huomionarvoista on, että elintavikelain tarkoittamilla valvontaviran-

omaisilla näyttäisi olevan tosiasiallinen mahdollisuus rajoittaa alaikäisiin kohdistuvaa epä-

terveellisten elintarvikkeiden markkinointia ainakin tilanteessa, jossa kuluttajalle annetut 

elintarviketiedot runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa sisältävistä tuotteista ovat harhaanjoh-

tavia tai puutteellisia. Alaikäisten kokemattomuus ja herkkäuskoisuus kuluttajana voidaan 

katsoa otettavan huomioon heti elintarvikeasetuksen 1 artiklassa, jossa tunnustetaan kulut-

tajien erilaisten käsitysten ja tietotarpeiden vaikutus elintarviketietojen hyväksyttävyyden 

arvioinnissa.262 Sillä, missä markkinointikanavassa tiedot ovat annettu, ei ole lainmukai-

suuden arvioinnin kannalta merkitystä, sillä elintarviketiedoilla tarkoitetaan elintarviketie-

toasetuksessa millä tahansa keinolla loppukuluttajan saataville asetettua tietoa elintarvik-

keesta.263  

 
259 HE 3/2021 vp, s. 113.  
260 HE 3/2021 vp, s. 92. 
261 Tässä pelotevaikutuksella tarkoitetaan nimenomaan seurausmaksusta johtuvaa, yritykseen suoraan vaikut-
tavaa taloudellista menetetystä. Seuraamusmaksun mahdollisesti aiheuttamaa mainehaittaa, johtuen esimer-
kiksi negatiivisesta julkisuudesta, ei ole tässä otettu huomioon, eikä seuraamusmaksun vaikutuksen arviointia 
ole tarkoitus käsitellä tässä mainittua esimerkkiä enempää. 
262 Elintarvikeasetus (2011/1169/EU 1 artikla, kohta 1. 
263 Elintarvikeasetus (2011/1169/EU) 3 artikla, kohta 2a. 
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Käsillä olevan tutkimuksen kannalta huomionarvoista kuitenkin vielä on, ettei ETL:n mu-

kaisessa elintarvikemarkkinoinnin valvonnassa tosiasiassa arvioida markkinoitavan tuot-

teen ravinnollisia ominaisuuksia, vaan merkitystä on elintarviketietoasetuksen 7 artiklan 2 

kohdan mukaan sillä, ovatko annetut elintarviketiedot oikeellisia, selviä ja kuluttajalle hel-

posti ymmärrettäviä. Toisin sanottuna, vaikka markkinoitava tuote olisi kuinka epäterveel-

linen tahansa, ei sen voida katsoa olevan nykyisten elintarvikesäännösten vastainen, jos 

siitä annetut tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan. ETL:n markkinointia koskevilla sään-

nöksillä voidaan kuitenkin katsoa olevan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia 

rajoittavaa käytännön merkitystä, sillä kuten KA:n ratkaisukäytännöstä selviää, 264 epäter-

veellisistä elintarvikkeista voi olla houkutus antaa loppukuluttajalle markkinoinnissa todel-

lisesta ravintosisällöstä poikkeava, terveellisempi mielikuva. ETL:n ja sen taustalla olevan 

hallituksen esityksen sekä EU:n elintarviketietoasetuksen ja ravitsemus- ja terveysväite-

asetuksen tulkintani mukaan, tällaiseen epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin 

tulee voida puuttua KSL:n lisäksi myös ETL:n perusteella. 

  

 
264 Ks. esim. KA 2003/40/3721 – markkinointi oli harhaanjohtavaa, kun tikkarimainoksessa tuotiin voimak-
kaasti esille tuotteen rasvattomuus ja luotiin mielikuva terveellisestä välipalasta. Ks. 2005/40/3273 – markki-
nointi oli harhaanjohtavaa, kun tikkarimainoksessa korostettiin tuotteen sisältävän aitoa hedelmää, vaikka sitä 
oli todellisuudessa 3 % ja tikkari koostui todellisuudessa pääosin sokerista. Ks. 2005/40/3827 – KA muistutti, 
että oikeitakin tietoja sisältävä markkinointi voi johtaa harhaan, jos kokonaisuuden kannalta merkittävät tie-
dot esitetään epäselvästi. Mainoksessa pääsanoma muodostui siitä, että mehu sisältää vähemmän sokeria ja 
enemmän hedelmää, mutta siinä jätettiin kertomatta, minkä verran sokeria on vähennetty ja hedelmää lisätty. 
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4  Elintarvikemarkkinoinnin itsesääntely 

4.1  Itsesääntely sääntelyn keinona 

Itsesääntelyllä tarkoitetaan yritysten toiminnalleen vapaaehtoisesti sopimuksilla asettamia 

vaatimuksia.265 Itsesääntelyä voidaan luonnehtia yksityiseksi sääntelyksi erotuksena lain-

säätäjän tai viranomaisten harjoittamasta julkisesta sääntelystä.266 Itsesääntelynormien on 

katsottu edustavan oikeudellisesta ex post -periaatteesta267 poiketen niin sanottua ex ante -

periaatetta, jonka mukaan itsesääntelynormit ovat säännöksiä, jotka kontrolloivat ongelmia 

minimoimalla niiden syntymisen.268 Sääntelyn muodoista voidaan vielä erottaa aito it-

sesääntely, eli niin kutsuttu puhdas itsesääntely, jossa julkisella vallalla ei ole mitään roo-

lia,269 sekä yhteissääntely, jossa lainsäätäjän määrittelemät tavoitteet, standardit tai arvot 

pyritään saavuttamaan yleensä yhdistämällä lainsäädäntöä ja itsesääntelyä.270 Yhteissäänte-

lyn keskeinen piirre toisin sanottuna jokin linkki, joka yhdistää julkisen vallan ja yksityis-

ten toimijoiden aktiviteetit.271 Tässä luvussa tarkasteltava markkinoinnin itsesääntelyjärjes-

telmä lukeutuu näistä kahdesta nimenomaan aidon itsesääntelyn alaan. 

Itsesääntelyyn on liitetty useita hyviä puolia, kun sen on katsottu esimerkiksi kuluttaja-

asiamiestä myöten olevan parhaimmillaan viranomaistoimintaa nopeampaa, joustavampaa 

ja edullisempaa.272 Tätä ei voida pitää yllätyksenä, kun otetaan huomioon, että itsesääntely-

järjestelmässä sääntelyn kohteet maksavat itse hallinnolliset kustannukset; normien muut-

taminen on lakien säätämistä joustavampaa ja nopeampaa; sekä sääntelyyn osallistuvilla on 

yleensä viranomaista enemmän asiantuntemusta sääntelyn kohteesta.273 Etenkin viimeisek-

si esitetystä itsesääntelyn luonteenpiirteestä johtuu, että itsesääntelyllä voi olla alan sisällä 

viranomaistoimintaa suurempi uskottavuus. Itsesääntelyn toimivuuden korostamista yritys-

 
265 Ks. tästä esim. Tala 2008, s. 129; Pakarinen – Tala 2009, s. 3; Eijlander 2005, s. 2. 
266 Ks. tästä tarkemmin Kyttä – Tala 2008, s. 87–97. 
267 Periaatteen ydin on, että oikeudellisten säännösten tarkka sisältö pysyy osittain epämääräisenä siihen asti, 
kunnes ne joutuvat tuomioistuimen arvioitavaksi – Huovinen 2009, s. 30. 
268 Ks. periaatteiden tulkinnasta ja eroista tarkemmin Armour – Hansmann – Kraakman 2017, s. 29–47. 
269 Sanottuun tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti. Tosiasiassa itsesääntelyjärjestelmissä on lähtökohtaisesti 
otettu huomioon voimassa oleva lainsäädäntö, niiden esityöt sekä viranomaisohjeet. Näin ollen, vaikka kyse 
on sinällään julkisesta vallasta riippumattomasta sääntelystä, on se vaikutus nähtävissä itsesääntelyn taustalla. 
270 Sorsa 2009, s. 6–7; Tala 2008, s. 131. Huovinen katsoo yhteissääntelyksi ainoastaan sellaiset järjestelyt, 
jotka on perustettu lailla tai sitovin sopimuksin julkisen vallan ja ei-valtiollisen toimielimen välillä – ks. 
Huovinen 2006, s. 1216. 
271 Sorsa 2009, s. 7. 
272 KA:n blogi 2016; Pakarinen – Tala 2009, s. 3.  
273 Ks. tästä esim. Pakarinen – Tala 2009, s. 3–4; Ogus 1995, s. 97–98. 
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ten keskuudessa lisää kuitenkin kiistatta myös se, että sitoutumalla alan omaan sääntelyyn, 

yritykset voivat välittää yhteiskunnalle viestin, ettei sitovalle – ja liiketoimintaa mahdolli-

sesti rajoittavalle – lainsäädännölle ole tarvetta.274  

Yritykset eivät kuitenkaan välttämättä sääntele omaa toimintaansa systemaattisesti, tehok-

kaasti ja tavalla, joka täyttäisi lainsäätäjän ja ympäröivän yhteiskunnan yrityksen toimin-

taan kohdistamat odotukset.275 Ongelmana on, etteivät omia etujaan valvovat intressiryh-

mät välttämättä halua asettaa toiminnalleen riittävän tiukkoja vaatimuksia, saati sääntöjen 

rikkomisesta aiheutuvia sitovia tai taloudellisesti tuntuvia seuraamuksia.276 Sanktiot voivat 

puuttua lähes kokonaan.277 Riippumattoman kansainvälisen tutkimustiedon ja WHO:n mu-

kaan ongelmat korostuvat nimenomaan lapsille kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkei-

den markkinoinnin kohdalla – nykyisen markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmän ei katsota 

riittävällä tavalla suojelevan lapsia altistumasta epäterveellisten elintarvikkeiden markki-

noinnille.278 Asetelmasta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että samaan aikaan elintarvi-

keteollisuuden itse sponsoroimat tutkimukset viittaavat päinvastaisiin tuloksiin.279 Tämän 

tutkimuksen näkökulmasta sanottu vastakkainasettelu korostaa entisestään elintarvike-

markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmän tutkimisen tärkeyttä.  

4.2  Liittojen omat ohjeistukset 

Elintarvikemarkkinoinnin itsesääntely on Suomessa osa markkinoinnin laajempaa itsesään-

telyjärjestelmää, jonka voidaan katsoa kattavan kolme tasoa.280 Ensimmäisellä tasolla 

kaikkein suurin valta on elintarvikemarkkinointia suunnittelevilla ja tällaista markkinointia 

toteuttavilla yrityksillä, joissa tehdään päivittäisessä työssä markkinoinnin eettisyyteen ja 

 
274 Ks. Ogus 1995, s. 98. 
275 Parker 2007, s. 2. 
276 Pakarinen – Tala 2009, s. 4. Anthony Ogus tuo kirjoituksessaan esille, että itsesääntely saattaa toisinaan 
muuttua myös voitontavoitteluksi kilpailua rajoittavin keinoin, jolloin toiminnan ei voida enää katsoa edistä-
vän kuluttajien etua – ks. Ogus 1995, s. 98–99. Vaikka sanottua ongelmaa ei voida varmasti pitää itsesäänte-
lyjärjestelmän niin sanottuna tyyppivikana, mielestäni sen ei voida myöskään sanoa yllättävän – onhan yritys-
toiminnan perustehtävänä kuitenkin edelleen voiton tuottaminen – ks. Sorsa 2009, s. 4.  
277 Huovinen 2009, s. 6. 
278 Ks. tutkimustiedosta, jonka mukaan itsesääntely ei ole tarpeeksi tehokas keino suojella lapsia epäterveel-
listen elintarvikkeiden markkinoinnilta, esim. Kunkel ym. 2015, s. 181–187 (Yhdysvallat); Hebden ym. 
2010, s. 229–235 (Australia); Potvin Kent ym. 2011, s. 401–408 (Kanada); Kovic ym. 2018, s. 761–769 (Yh-
dysvallat);  
Ronit – Jensen 2014; s. 753–759 (Tanska); WHO Europe 2018. 
279 Ks. riippumattoman tutkimustiedon ja elintarviketeollisuuden sponsoroiman tutkimustiedon välisestä ana-
lyysistä tarkemmin Galbraith-Emami – Lobstein 2013, s. 960–974. 
280 Pakarinen – Tala 2009, s. 4–5. 
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hyväksyttävyyteen liittyviä valintoja. Nämä yritykset kuuluvat taas lähtökohtaisesti elin-

tarvikealan sekä mainos- ja media-alan liittoihin, joilla on kirjoitettuja ohjeistuksia siitä, 

millainen markkinointi on sallittua (toinen taso). Esimerkkinä elintarvikealan ohjeistuksista 

voidaan mainita koko Suomen elintarviketeollisuuden sektorit kattavan Elintarviketeolli-

suusliiton281 vuonna 2014 julkaisema ’’Elintarvikkeiden markkinointiviestinnän suosituk-

set’’.282 Elintarviketeollisuusliiton suosituksissa lapset on otettu huomioon erityistä suojaa 

tarvitsevana kohderyhmänä, mutta suositusten yhteydessä katsotaan Suomen oikeusjärjes-

telmästä poiketen, että lapsella tarkoitetaan alle 12-vuotiasta. Tämän tutkimuksen näkö-

kulmasta huomionarvoista lisäksi on, ettei Elintarviketeollisuusliiton suosituksissa esitetä 

KA:n linjauksen mukaisesti suositusta pidättäytyä ’’epäterveellisten’’ tuotteiden mainon-

nasta lapsille.283 Suomessa markkinointi- ja viestintäalan yrityksiä edustavista liitoista voi-

daan esimerkkinä mainita Marketing Finland, jonka jäsenyritykset edustavat yli 90 % 

Suomessa tehdyistä markkinoinnin ja viestinnän ostoista.284 Marketing Finland on julkais-

sut verkkosivuillaan lapsille suunnatun elintarvikemarkkinoinnin sääntelyä koskevan oh-

jeistuksen, jota voidaan sisällöltään pitää KA:n ’’Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi’’ 

-linjausta vastaavana ohjeistuksena.285  

Suomessa toimivien elintarvikealan sekä mainos- ja media-alan liittojen julkaisemia it-

sesääntelyohjeita yhdistää niiden kansallisen luonteen lisäksi kansainväliset kattojärjestöt, 

joilla on myös suora vaikutus kansalliseen itsesääntelyyn. Elintarviketeollisuusliiton mark-

kinointiohjeistuksen taustalla on esimerkiksi CIAAN:n (Confederation of the Food and 

Drink Industries in the EU, nykyinen FoodDrinkEurope286) yhteiseurooppalaiset vastuulli-

sen markkinoinnin periaatteet, kun taas Marketing Finlandin kattojärjestönä toimii WFA 

(World Federation of Advertisers), joka on perustanut jo vuonna 1996 ohjelman lapsiin 

 
281 Ks. Elintarviketeollisuusliitosta lisätietoa verkko-osoitteesta: https://www.etl.fi/etusivu.html (vierailtu 
8.5.2021). 
282 Ks. Elintarviketeollisuusliiton ohje 2014. EPELI-sidosryhmätyöpajassa 28.4.2021 Elintarviketeollisuuslii-
ton elinkeinopolitiikan johtaja Marleena Tanhuanpää nosti esille, että Elintarviketeollisuusliitto on parhail-
laan päivittämässä markkinointiviestintään liittyviä ohjeita. 
283 Elintarviketeollisuusliiton ohje 2014 2014, s. 2; KKV 2004b, kohta 2. 
284 Ks. Marketin Finlandista tarkemmin yhdistyksen verkkosivuilta – https://www.marketingfinland.fi/. 
285 EPELI-sidosryhmätyöpajassa 28.4.2021 Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki 
korosti puheenvuorossaan, että Marketing Finland on ottanut KA:n julkaisemat markkinoinnin ohjeistukset 
täysimääräisenä huomioon osana yhdistyksen omia ohjeistuksia. Lemminki korosti puheenvuorossaan lisäksi 
alan itsesääntelyn positiivista vaikutusta lapsiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin 
vähentämiseksi.  
286 FoodDrinkEurope (FDE) verkko-osoite: https://www.fooddrinkeurope.eu/ (vierailtu 8.5.2021) 



56 

 

kohdistuvan markkinoinnin vastuullisuuden edistämiseksi.287 Kansainvälisen itsesääntely-

järjestelmän merkittävimpänä itsesääntelynormistona voidaan kuitenkin pitää ICC:n mark-

kinointisääntöjä, jotka muodostavat  maailmanlaajuisen markkinoinnin eettisen ohjeis-

ton.288 ICC:n markkinointisäännöt on samalla Suomen oikeudellisessa viitekehyksessä yh-

distävä tekijä yksityisen ja julkisen sääntelyn välillä, sillä sen oikeuslähdearvo on tunnus-

tettu KSL:n markkinointisäännöksien uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä ja 

markkinaoikeuden ratkaisukäytännössä.289 Seuraavaksi tutkimme ICC:n markkinointisään-

töjä tarkemmin alaikäisiin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin näkökulmasta, sillä tä-

män jälkeen tarkastelun kohteena on Suomen itsesääntelyjärjestelmän kolmas – ja viimei-

nen – taso, MEN, joka soveltaa ratkaisukäytännössään nimenomaan ICC:n markkinointi-

sääntöjä. 

4.3  ICC:n markkinointisäännöt 

ICC:llä on ollut keskeinen rooli mainonnan ja muun markkinoinnin itsesääntelyohjeiden 

luomisessa jo vuodesta 1937 alkaen, jolloin se julkaisi ensimmäistä kertaa ICC Code on 

Advertising Practice -ohjeistuksen.290 Tässä alaluvussa tarkastelun kohteena oleva it-

sesääntelyohjeistus, ICC:n markkinointisäännöt, on päivitetty viimeksi vuonna 2018. Tä-

män tutkimuksen näkökulmasta ICC:n säännöistä on ensinnäkin otettava huomioon, että 

niiden tarkoitukseksi on luettu muun ohella nimenomaan varmistaa lapsiin ja nuoriin koh-

distuvaan markkinointiin liittyvä erityinen vastuu.291 ICC:n sääntöjen sisältämien määri-

telmien mukaan lapsella tarkoitetaan alle 13-vuotiasta ja nuorella 13–17-vuotiasta henki-

löä.292 Lapsia ja nuoria koskevat erityissäännökset on kerätty ICC:n sääntöjen 18 artiklaan, 

mutta lapset on otettu huomioon omana erityistä suojelua tarvitsevana ryhmänään myös 

tietosuojaa koskevassa 19 artiklassa sekä yleisiä sääntöjä koskevassa C7 artiklassa. 

 
287 Ks. WFA:n verkko-osoite: https://wfanet.org/ (vierailtu 8.5.2021) sekä WFA:n lapsiin kohdistuvan mark-
kinoinnin vastuullisuuteen liittyen RAC:n (Responsible Advertising and Children Programme) verkko-osoite: 
http://responsibleadvertising.org/ (vierailtu 8.5.2021). 
288 Ks. ICC 2018. 
289 ’’Määritettäessä elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävää asianmukaista menettelytapaa voidaan ottaa 
huomioon lukuisat eri lähteet, kuten lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, valvontaviranomaisten ohjeet, Kansainvä-
lisen kauppakamarin markkinoinnin kansainväliset perussäännöt ja kyseisen alan käytännesäännöt.’’ – ks. 
HE 32/2008 vp, s. 21. ICC:n sääntöihin on viitattu myös lukuisissa markkinaoikeuden ratkaisujen peruste-
luissa – ks. ICC 2018, s. i. 
290 ICC 2018, s. iii. 
291 ICC 2018, s. 3. 
292 ICC 2018, s. 8. ICC:n työkalupakki: Lapsiin kohdistuva mainonta ja muu markkinointi sisältää yksityis-
kohtaisempia tietoja siitä, miten 13 vuotta pidetään viiteikänä lapsia koskevan markkinoinnissa, mainonnassa 
ja tietojen keruussa – ks. ICC 2017. 
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ICC:n markkinointisääntöjen 18.1 artiklassa on määritelty ne periaatteet, joita lapsille koh-

distetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa tulisi seurata. Kyseisen artiklan mukaan 

tällaisessa markkinoinnissa on muun muassa noudatettava erityistä huolellisuutta, eikä 

markkinointi saa horjuttaa myönteistä elämäntapaa tai sisältää lapsille sopimattomia tuot-

teita. Markkinointisääntöjen 18.2 artikla sisältää taas KSL 2:2.2:ä vastaavan kiellon käyttää 

hyväksi lasten kokemattomuutta ja herkkäuskoisuutta – erityisesti, kun markkinoinnissa on 

kysymys artiklassa luetelluista seikoista. Turvallisuutta koskeva 18.3 sisältää kiellon käyt-

tää markkinoinnissa aineistoa, joka saattaa muun muassa vahingoittaa lapsia tai nuoria 

henkisesti tai fyysisesti. Artiklan 18 viimeisessä kohdassa 4 luetaan yhteiskunnalliset arvot, 

joiden vastainen markkinointi on hyvän tavan vastaista. Markkinoinnissa ei saa esimerkiksi 

1) antaa sellaista kuvaa, että mainostetun tuotteen hankkiminen saattaa lapsen sosiaalisesti 

parempaan asemaan; 2) sivuuttaa vanhemman roolia kasvattajana; tai 3) esittää lapseen tai 

nuoreen suoraan suunnattua ostovetoomusta. Tämän tutkimuksen näkökulmasta huomion-

arvoista lisäksi on, että ICC on luonut lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta elintarvikkeiden ja 

alkoholittomien juomien markkinoinnista omat tulkintaohjeensa,293 joihin viitataan nimen-

omaisesti ICC:n markkinointisääntöjen 18.1 artiklassa. 

ICC:n markkinointisääntöjen 1 artiklan perusperiaatteiden294 tulkinnan osalta ICC:n elin-

tarvikemarkkinoinnin tulkintaohjeissa on ensinnäkin katsottu, ettei markkinointiviestinnäs-

sä saisi kannustaa tai suvaita liialliseen kulutukseen, eikä elintarvikkeiden markkinoinnin 

tulisi heikentää terveellisten elämäntapojen merkitystä.295 Edelleen, tulkintaohjeissa fanta-

sian ja animaation hyödyntäminen lapsia ja nuoria koskevassa markkinointiviestinnässä 

katsotaan hyväksytyksi, mutta erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että markkinoin-

nissa ei käytettäisi lapsen mielikuvitusta tavalla, joka voisi johtaa lasta harhaan tuotteen 

ravintosisällön eduista.296 Vaikka tässä esitetyistä säännöistä useat vastaavat sananmuoton-

sa mukaan KSL 2 luvun säännöksiä ja KA:n markkinointiohjeistuksia, ei elinkeinonharjoit-

tajan markkinointi ole välttämättä kansallisen lain näkökulmasta hyväksyttyä, vaikka 

markkinoinnissa noudatettaisiin täysimääräisesti ICC:n markkinointisääntöjä. ICC:n mark-

kinointisäännöissä alaikäisiä koskeva säännöstö on ensinnäkin jaettu käsitetasolla edellä 
 

293 ICC 2019. Tulkintaohjeet julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 2006, ks. Paloranta 2009, s. 98-99. 
294 Markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on 
otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on 
noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin. 
295 ICC 2019, s. 4. 
296 ICC 2019, s. 6. 
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mainittuihin lapsia ja nuoria koskeviin ikäryhmiin. Huomionarvoista tässä on, että markki-

nointisääntöjen 18.2 artikla koskee sen sanamuodon tulkinnan mukaan nimenomaan aino-

astaan lapsia, eli alle 13-vuotiaita henkilöitä. Tulkintaa vahvistaa se, että 18 artiklan muissa 

kohdissa puhutaan lapsista ja nuorista samassa yhteydessä, jolloin suojan voidaan katsoa 

kattavan Suomen lainsäädännön ja lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan 

kaikki alle 18-vuotiaat henkilöt. Lapsen edun näkökulmasta ongelmallisena voidaan pitää, 

että ICC:n markkinointisäännöissä 13–17-vuotiaat näyttävät jäävän kokonaan ilman suojaa 

tilanteissa, joissa 18.2 artiklan mukaan muuten käytettäisiin hyväksi lasten kokematto-

muutta ja herkkäuskoisuutta.  

Elintarvikkeiden markkinoinnin hyvän tavan arvioinnin kannalta ongelmallisena voidaan 

pitää myös tulkintaohjeiden linjausta liittyen ’’fantasian’’ ja ’’animaation’’ käyttöön osana 

elintarvikkeiden markkinointia. Tulkintaohje voidaan nimittäin ymmärtää niin, että esi-

merkiksi piirroshahmojen käyttö olisi hyväksyttyä myös epäterveellisempien tuotteiden 

markkinoinnissa, kunhan markkinoinnissa ei vain johdeta alle 13-vuotiaita lapsia harhaan 

tuotteen ravinnollisesta laadusta. Tulkinta poikkeaa KA:n linjauksesta, jossa piirros- ja 

muiden hahmojen käyttö osana elintarvikkeiden markkinointia on yhdistetty markkinoin-

nin tunnistettavuuskriteeriin ja toisaalta siihen, minkälaisia ruokailutottumuksia näiden 

hahmojen avulla edistetään.297 Tulkintaohjeet tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden myös 

ICC:n markkinointisääntöjen tiukemmalle tulkinnalle epäterveellisten tuotteiden markki-

noinnissa, sillä edellä esitetyn 1 artiklan tulkinnan mukaan markkinointiviestinnän ei tulisi 

heikentää terveellisten elämäntapojen merkitystä. Seuraavaksi tarkastellaan, minkälaisen 

tulkintalinjan ICC:n markkinointisäännösten soveltamisessa MEN on omaksunut. 

4.4  Mainonnan eettinen neuvosto 

Mainonnan eettinen neuvosto on vuonna 2001 mainonnan tasa-arvoneuvoston (v. 1989–

2001) työtä jatkamaan perustettu Suomen markkinoinnin alan itsesääntelytoimielin, jonka 

tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan vastaista.298 Sen toi-

minnasta vastaavat Keskuskauppakamari ja MNK, joka edustaa mainosalan järjestöjä.299 

 
297 KKV 2004b, kohta 6. 
298 Ks. MEN:n verkko-osoite ’’Etusivu’’: https://kauppakamari.fi/palvelut/mainonnan-eettinen-neuvosto/ 
(vierailtu 11.5.2021). MEN:n perustamisvaiheista tarkemmin, ks. Pakarinen – Tala 2009, s. 37–39. 
299 MEN:n verkko-osoite: ’’Tietoa neuvostosta’’: https://kauppakamari.fi/palvelut/mainonnan-eettinen-
neuvosto/tietoa-neuvostosta/ (vierailtu 11.5.2021). 
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MEN ei ota lausunnoissaan kantaa siihen, onko arvioitavana oleva mainos lainvastainen, 

vaan arviointiin sovelletaan ainoastaan edellä esitettyä ICC:n markkinointisäännöstöä ja 

sitä täydentäviä MEN:n hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita.300 Neuvoston toi-

mivaltaan ei niin ikään kuulu esimerkiksi markkinoinnin harhaanjohtavuuden, -

totuudenvastaisuuden tai -hyvän maun vastaisuuden arviointi, eikä esimerkiksi tuotesijoit-

telun hyvän tavan vastaisuuden arviointi. Näin ollen arvioinnin ulkopuolelle jää luonnolli-

sesti useampi markkinoinnin osa-alue, jotka olisi otettava huomioon arvioitaessa markki-

noinnin lainmukaisuutta KSL 2 luvun mukaan.  

Mainonnan hajautuneessa sääntelyssä MEN edustaa käytännössä ainoaa teknologianeutraa-

lia sääntelyelintä.301 Sen toiminta perustuu pääsääntöisesti sille lähetettäviin lausuntopyyn-

töihin, jotka pääsääntöisesti koskevat markkinoinnin hyvän tavan mukaisuuden jälkikäteis-

tä arviointia.302 Yritykset voivat pyytää neuvostolta myös maksullista ennakkolausuntoa, 

jonka avulla se voi varmistua suunnittelemansa markkinoinnin hyvän tavan mukaisuudesta 

ICC:n markkinointisääntöjen valossa.303 Neuvoston laajaa roolia korostaa, että valituksen 

eli lausuntopyynnön voi tehdä käytännössä kuka tahansa – kuluttaja, yritys, yhdistys tai 

jopa viranomainen.304 Lausuntopyynnössä on perusteltava, miksi kyseessä oleva markki-

nointitoimenpide on hakijan mukaan hyvän tavan vastainen. Neuvosto voi sääntöjensä mu-

kaan ottaa asian käsiteltäväksi myös omasta aloitteestaan, jos siihen on erityisen painava 

syy, mutta käytännössä näin on käynyt vain äärimmäisen harvoin.305 Jos neuvosto päättää 

ottaa asian arvioitavaksi, se päätyy ratkaisussaan joko huomautukseen tai vapauttavaan 

lausuntoon. Neuvoston lausunnot eivät ole juridisesti sitovia, mutta käytännössä mainosta-

jat ovat noudattaneet niitä hyvin.306 Mikäli huomautuksen saanutta markkinointia kuitenkin 

 
300 Paloranta 2009, s. 37–38; Pakarinen –Tala 2009, s. 48–50. MEN:n hyvää markkinointitapaa koskevat 
periaatteet, ks. https://kauppakamari.fi/palvelut/mainonnan-eettinen-neuvosto/hyvaa-markkinointitapaa-
koskevat-periaatteet/ (vierailtu 11.5.2021). 
301 Neuvonen 2017, s. 507. 
302 Lausuntopyyntöjen käsittelystä – ks. Pakarinen – Tala 2009, s. 55–58; MEN: verkko-osoite ’’Lausunto-
pyynnön käsittely neuvostossa’’: https://kauppakamari.fi/palvelut/mainonnan-eettinen-neuvosto/tietoa-
neuvostosta/lausuntopyynnon-kasittely/ (vierailtu 11.5.2021). 
303 Ennakkolausunnon hinta on 1200 euroa – ks. MEN:n verkko-osoite ’’Ennakkolausunto’’: 
https://kauppakamari.fi/palvelut/mainonnan-eettinen-neuvosto/ennakkolausunto/ (vierailtu 11.5.2021). 
304 Neuvonen 2017, s. 507. 
305 Pakarinen – Tala 2009, s. 56. Pakarisen ja Talan tutkimuksen yhteydessä tehdyistä haastatteluista selvisi, 
että syy vähäiseen oma-aloitteisuuteen on ainakin aiemmin ollut neuvoston käytettävissä olevat rajalliset 
resurssit. 
306 Paloranta 2009, s. 38; Pakarinen – Tala 2009, s. 51–52. 
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jatketaan tai kampanja uusitaan, MEN voi muistuttaa siitä mainostajaa.307 Huomionarvois-

ta on, ettei neuvosto kuitenkaan aktiivisesti seuraa huomautusten noudattamista.308 

MEN:n toiminnassa huomionarvoista erityisesti teknologianeutraliteetin näkökulmasta on, 

että se tutkii nykyään myös valitukset mainonnasta, joka kohdistetaan henkilöön tämän 

selainkäyttönsä perusteella.309 Neuvostoon on näiden valitusten tutkimiseksi perustettu 

erillinen OBA-jaosto, tarkoituksena parantaa kuluttajien mahdollisuuksia rajoittaa tällaista 

mainontaa.310 Euroopassa toimii myös mainonnan itsesääntelyjärjestelmien katto-

organisaatio EASA:n niin sanottu cross-border -menettely, jonka puitteissa tarvittaessa 

voidaan puuttua myös maasta toiseen ulottuvaan mainontaan.311 Cross-border -menettely 

toimii käytännössä niin, että kuluttaja voi tehdä oman maan itsesääntelyelimelle valituksen 

toisen valtion alueella tehdystä mainoksesta, ja valitus välitetään kyseisen valtion valvon-

taelimelle.312 

Vuoden 2020 aikana MEN vastaanotti 132 lausuntopyyntöä, joista se otti 49 käsiteltäväk-

si.313 Tämän tutkimuksen kannalta huomionarvoista on, että vuoden 2020 lausuntopyyn-

nöistä 20 % koski lapsille sopimatonta mainontaa. Toisaalta on todettava, ettei yhdenkään 

lausunnon arvioinnin kohteena ollut alaikäisiin kohdistuva elintarvikemarkkinointi. Tätä 

tutkimusta varten läpi käydystä MEN:n vuosien 2001–2021 lausuntojen julkaisuarkistosta 

lisäksi selviää, että vain murto-osa neuvoston arvioitavana olevista tapauksista on ylipää-

tään ollut kyse alaikäisiin kohdistuvasta epäterveellisten elintarvikkeiden mainonnasta.314 

Näissä vähäisissäkään lausunnoissa neuvosto ei ole suoraan ottanut kantaa siihen, tulisiko 

ravintoarvoltaan epäterveellisimpien tuotteiden markkinointiin lapsille ja nuorille suhtau-

tua pidättyväisesti. Seuraavaksi tarkasteltavista neuvoston lausunnoista on kuitenkin ha-

vaittavissa tulkinta, jonka mukaan myös epäterveellisten elintarvikkeiden mainonta on sal-

 
307 Pakarinen – Tala 2009, s. 51. MEN:n toimintaa koskevassa laajemmassa – ja tähän mennessä ainoassa – 
tutkimuksessa toteutetuissa haastatteluissa asiantuntijat katsoivat, että huomautus on riittävän kova sanktio, 
eikä taloudellisten sanktioiden uskottu vaikuttavan toiminnan vaikuttavuuteen – ks. haastateltavien esittely 
Pakarinen – Tala 2009, s. 5–6. 
308 Pakarinen – Tala 2009, s. 51–52. 
309 Neuvonen 2018, s. 507. 
310 Neuvonen 2018, s. 507. 
311 Paloranta 2008, s. 264–265. 
312 Paloranta 2008, s. 264–265. Lisätietosta EASA:sta ja sen cross- border -valituksista verkko-osoitteesta: 
www.easa-alliance.org (vierailtu 17.5.2021). 
313 MEN:n tilastot 2020, s. 2–3. Vuoden 2020 lausunnoista 33 oli luonteeltaan huomautuksia. 
314 MEN:n lausunnot 2001–2021: https://kauppakamari.fi/palvelut/mainonnan-eettinen-neuvosto/etsi-
lausuntoa/ (vierailtu 11.5.2021). 
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littua, vaikka se kohdistuu nimenomaan alaikäisiin. Tarkasteltavana on myös tapauksia, 

joista selviää MEN:n tulkinta siitä, minkälaista epäterveellisten elintarvikkeiden markki-

nointia voidaan pitää lapsiin kohdistuvana. 

MEN 23/2012 (Leaf Suomi Oy, televisiomainos, päätös: huomautus):315 

Ahlgren’s bilar -makeisten animaatiotekniikalla toteutettu mainos sisälsi 

kirosanoja ja lapsille haitallisia käyttäytymismalleja. MEN totesi mainoksen olleen 

’’omiaan kiinnostamaan lapsia esitystapansa ansiosta samoin kuin siksi, että kysy-

myksessä on makeismainos’’.  

Neuvoston lausunto vastaan KA:n linjausta316 – animaation käyttäminen osana markki-

nointia on omiaan vetoamaan lapsiin. Tämän tutkimuksen kannalta huomionarvoista lisäksi 

on, että MEN on katsonut mainoksen olevan lapsiin kohdistuva nimenomaan myös siitä 

syystä, että se on koskenut makeisia. 

MEN 24/2017 (Alfmix Oy, tuotteen käärepaperi, päätös: huomautus):317 

MEN katsoi, että suklaiset pääsiäismunat ovat lapsia kiinnostava tuote koh-

deryhmästä riippumatta. Kysymyksessä olevien pääsiäismunien käärepaperien väri-

valinnat ja niihin yhdistetyt sanalliset ilmaisut olivat niitä kokonaisuutena tarkastel-

tuna seksuaalisuuteen viittaavia, minkä vuoksi ne olivat lapsille sopimattomina hy-

vän tavan vastaisia. 

Neuvoston lausunto vahvistaa niin ikään KA:n ja KSL:n esitöiden (HE 32/2008) tulkinnan 

markkinoinnin käsitteen laajuudesta – tuotteen pakkauksen ulkonäkö lasketaan markki-

noinniksi. Tämän tutkimuksen kannalta huomionarvoista edellä esitetyn lausunnon tapaan 

on, että neuvosto on katsonut suklaisen pääsiäismunan vetoavan makeistuotteena lapsiin jo 

sen lapsia kiinnostavan luonteen vuoksi. 

MEN 22/2018 (SOK, televisiomainos, päätös: vapauttava lausunto):318 

Mainoksessa lapsi pyytää äitiään ostamaan suklaapatukan, johon äiti suos-

tuu, mutta kertoo tarinan eri ’’mahoista’’ (parsakaalimaha, kalapuikkomaha ja paah-

 
315 MEN 23/2012. 
316 KKV 2004b. 
317 MEN 24/2017. 
318 MEN 22/2018. 
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toleipämaha), jotka tarvitsevat myös ruokansa tai ’’mahassa alkaa kauhee vääntö’’. 

MEN katsoi, että vaikka mainos oli tehty animaatiotekniikalla lapsia kiinnostavalla 

tavalla, se ei ollut lapsille sopimaton, koska kysymys ei ollut lapsille sopimattomien 

tuotteiden markkinoinnista. MEN katsoi lisäksi, että mainoksessa pyrittiin viestimään 

lapsille monipuolisen ruokavalion tärkeydestä sellaisella tavalla, jonka he ymmärtä-

vät. 

Neuvoston lausunto on merkittävä tämän tutkimuksen näkökulmasta erityisesti kahdesta 

syystä. MEN tulkitsee lausunnossaan ensinnäkin ICC:n markkinointisääntöjen 18.1 artiklaa 

niin, että suklaapatukan markkinoinnissa ei ole kyse lapsille sopimattoman tuotteen mark-

kinoinnista. Toiseksi MEN on lausunnossaan ottanut kannan, jonka mukaan suklaan ohella 

lapsen kannustaminen muun muassa kalapuikkojen ja paahtoleivän syömiseen voidaan 

katsoa monipuolisen ruokavalion edistämiseen pyrkiväksi markkinoinniksi. Tässä tutki-

muksessa aiemmin esitetyn perusteella MEN:n lausunnon on katsottava olevan kritiikille 

altis erityisesti siitä syystä, että ICC:n tulkintaohjeiden mukaan terveellisten elämäntapojen 

merkitykseen ei tule suhtautua vähäisesti.319 Näkemykseni mukaan, lausunnossa olisi to-

dennäköisesti päädytty toiseen lopputulokseen, jos ICC:n 18 artiklaa olisi kokonaisuudes-

saan tulkittu lapsen edun ja oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Vaikka MEN on perus-

teluissaan katsonut lasten monipuolisen ruokavalion edistämisen tärkeäksi tarkoitusperäksi, 

voidaan perustellusti kysyä, kuinka moni SOK:n mainoksessa esitetyistä elintarvikkeista 

(suklaa, kalapuikot, paahtoleipä ja parsakaali) tosiasiassa edustaa terveelliseen ruokavali-

oon kuuluvia tuotteita.320 

MEN 39/2018 (Fazer Leipomot Oy, televisiomainos, päätös: vapauttava 

lausunto):321 Tapaus koski televisiossa esitettyä paahtoleipämainosta, jossa 

lapsi pudottaa pöydällä olevan vihanneslautasen lattialle, mutta syö pöydälle jäävän 

paahtoleivän tyytyväisenä. Mainoksessa todetaan: ”Syö enemmän kasviksia. Uusi 

Fazer juurespaahto. Nyt kaupoissa.” Toisessa mainoksessa todetaan: ”Syö enemmän 

 
319 ICC 2019. 
320 Yksi kysymys myös on, millaisin keinoin tällaisen ruokavalion edistämistä voidaan markkinoida? Tarkas-
teltavassa tapauksessa on erotettavissa myös elementtejä, jotka ainakin KA:n ohjeistuksen valossa voitaisiin 
tulkita myös ainakin pienimpiä lapsia pelottaviksi markkinointikeinoiksi. Äiti vastaa mainoksessa lapselle 
esimerkiksi: ’’Suklaapatukka menee suoraan sun jälkkärimahan Muhkiaiselle. Se on hurja ja tahmainen otus 
– mut on siellä muitakin.’’, lisäksi lapsen ostopyyntöön vastataan: ’’Ja auta armias jos käy niin, että vaan yks 
niistä saa herkkuaan, niin sit – sit sun mahassa alkaa kauhee vääntö!’’ – ks. MEN 22/2018. 
321 MEN 39/2018. 
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paahtoleipää. Siinä on yli 40 prosenttia enemmän kasviksia.”322 MEN päätyi katso-

maan, että mainosta kokonaisuutena arvioiden ja sen tyylilaji huomioon ei voida pi-

tää ICC:n sääntöjen vastaisena. 

Neuvoston lausunnosta ei tarkemmin selviä, mitkä seikat mainoksessa ovat vaikuttaneet 

siihen, että mainosta ei pidetty ICC:n markkinointisääntöjen vastaisena. Näkemykseni mu-

kaan myös tässä tapauksessa lausunnossa olisi todennäköisesti päädytty toiseen lopputu-

lokseen, jos ICC:n 18 artiklaa olisi kokonaisuudessaan tulkittu lasten edun ja oikeuksien 

toteutumisen näkökulmasta. Ottamatta kantaa Fazer Juurespaahtoleivän ravinnollisiin 

ominaisuuksiin, kiistatonta kuitenkin on, että mainoksessa lapsen lattialle työntämät vihan-

nekset ovat ravintoarvoltaan terveellisempiä kuin paahtoleipä. Mainoksessa korostetaan 

näkemykseni mukaan lisäksi kielteistä asennetta oikeita vihanneksia kohtaan sekä luodaan 

mielikuva siitä, että kasvikset ovat korvattavissa paahtoleivällä, jossa on ’’yli 40 % enem-

män kasviksia’’. Huomionarvoista on, ettei mainoksesta selviä, mihin tuotteeseen verrattu-

na Fazer Juurespaahtoleivässä on enemmän kasviksia. Mainoksessa esitettyjen kiistatta 

kielteisten käyttäytymismallien vaikutuksesta lapsiin on otettava huomioon, että mainok-

set, joissa esiintyy lapsia, ovat omiaan vetoamaan erityisesti lapsiin. 323 Arvioitavana ole-

vassa tapauksessa on näin ollen vähintään ollut kyse ICC:n markkinointisääntöjen 18.1 

artiklan tarkoittamasta lapsia esittävästä markkinoinnista. Lopuksi voidaan todeta, että 

mainoksessa esitetään suora kehotus, jossa kehotetaan syömään enemmän – mainostettavaa 

– paahtoleipää. Tältä osin voidaan ainoastaan arvuutella, millä perustein MEN on katsonut, 

ettei kyseessä ole markkinointisääntöjen artiklan 18.4 tarkoittama tilanne, jossa lapselle tai 

nuorelle esitetään suora vetoomus mainostettavan tuotteen ostamisesta. MEN on valinnut 

lapsille kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin sallivan tulkinnan 

myös lausunnossa MEN 6/2005: 

MEN 6/2005 (Ab Chips Food Oy, televisiomainos, päätös: vapauttava 

lausunto):324 Yritys markkinoi nuorille suunnatussa humoristiseksi tarkoite-

tussa tv-mainoksessa pizzaa. Mainoksessa esiintyvät henkilöt kieltäytyvät syömästä 

heille tarjottuja tuotteita, kuten lihaa, leikkeleitä, salaattia ja hedelmiä, koska he syö-
 

322 MEN 39/2018 – ks. kyseessä oleva Fazerin Juurespaahto -mainos Youtube-palvelusta: 
https://www.youtube.com/watch?v=kqjcS_6cvaI (vierailtu 11.5.2021). 
323 Ks. MT 1990:186 MT 1995:016. KA on noudattanut MT:n linjaa ratkaisussaan 1996/40/989, jossa makei-
sia mainostettiin lauseella ’’Karkilla saat kavereita’’. 
324 MEN 6/2005. 
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vät mieluummin mainostettavaa pikaruokatuotetta. Neuvoston lausunnon mukaan 

tämän ei voida kuitenkaan tulkita tarkoittavan sitä, että mainoksessa vähäteltäisiin 

terveellisen ja tasapainoisen ruokavalion merkitystä. 

Lausunnonpyytäjän mielestä mainoksessa vähäteltiin ’’kunnon ruokaa’’ ja nuorille opete-

taan sen kautta, että vain pikaruoka on syötäväksi kelpaavaa. Vastineessa yritys nimen-

omaisesti totesi, että mainoksen tavoitteena on parantaa pikaruokatuotteen tunnettuutta 

erityisesti nuorison keskuudessa. Huomionarvoista MEN:n lausunnossa on, että siinä ve-

dottiin mainoksen ’’kepeään humoristisuuteen’’ tavalla, jonka voidaan katsoa tarkoittavan, 

ettei tällaisten mainosten vaikuttavuuteen nuorten ruokavalion suhteen tule suhtautua liian 

vakavasti. Neuvoston lausunto edustaa edellä esitettyjen lausunnon tapaan tulkintaa, jonka 

mukaan alaikäisiin kohdistuvaa elintarvikkeiden markkinointia voidaan pitää lähtökohtai-

sesti hyväksyttävänä myös tilanteissa, joissa mainostettava tuote on kiistatta luokiteltavissa 

epäterveelliseksi.  

Edellä esitetyistä MEN:n lausunnoista voidaan lain esitöiden (HE 70/2013) mukaisesti to-

deta, että mainoksia tarkastavat itsesääntelyelimet hyväksyvät käytännössään mainoksia, 

jotka ovat selvästi sekä lain että alan omien ohjeiden vastaisia.325 Ongelmallista suomalai-

sessa markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmässä lisäksi on, että ne kattavat vain osan alan 

toimijoista. MEN:n toiminnalle on mainonnan sääntelyn pirstaloitumisen vuoksi jäänyt 

huomattavasti tilaa ja sen voidaan katsoa olevan olennainen tekijä mainonnan arvojen mää-

rittäjänä.326 Vaikka markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmän on tarkoitus olla vaihtoehto 

myös alaikäisiin kohdistuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia rajoittavalle 

lainsäädännölle, voidaan tässä tarkastellun perusteella väittää, että itsesääntelyllä yksinään 

ei voida yltää siihen lainsäätäjän tavoitteeseen, joka liittyy lapsen edun mukaiseen tulkin-

taan ja väestön terveyden edistämiseen yhteiskunnallisesti merkittävänä arvona. Tässä suo-

ritettu tarkastelu vahvistaa osaltaan edellä esitettyjä selvityksiä siitä, ettei itsesääntely ole 

riittävä keino suojella lapsia ja nuoria epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnista 

aiheutuvilta terveydellisiltä haitoilta.327  

 
325 HE 70/2013 vp, s. 13. 
326 Neuvonen 2018, s. 509. 
327 Ks. luku 4.1, s. 54, alaviite 278. 
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5  Arviointia 

5.1 Lainsäädännön ja itsesääntelyn arvioinnista kokonaisuutena 

Kuten tämän tutkimuksen johdannosta selviää, alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten 

elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamiseksi WHO:n jäsenvaltiota on kehotettu ryhty-

mään tarvittaviin toimiin lasten suojelemiseksi epäterveellisten elintarvikkeiden markki-

noinnin haitallisilta vaikutuksilta. Näihin toimiin kuuluu WHO:n suositusten kohdan 12 

mukaisesti lapsiin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin kansallisen nykytilan selvittämi-

nen,328 jonka arviointia ei voi uskottavasti tehdä ilman kattavaa tutkimusta voimassa ole-

vasta elintarvikemarkkinoinnin lainsäädännöstä ja itsesääntelyjärjestelmästä nimenomaan 

alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin näkökulmasta. 

Suomen sääntelyn nykytilan selvittämiseksi edellä on esitetty ainutlaatuinen katsaus elin-

tarvikemarkkinointia koskevasta lainsäädännöstä, sen valvonta- ja seuraamusjärjestelmäs-

tä, sekä kansallisesta markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmästä.  

Kuten vuosina 2011–2017 kulutta-asiamiehenä toimineen Päivi Hentusen kirjoituksessa 

todetaan, markkinoinnin sääntelyssä on kyse yhteispelistä, jossa viranomaisvalvonnan rin-

nalle tarvitaan myös alan itsesääntelyä uusissa markkinoinnin muodoissa ja kanavissa.329 

Alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin sääntelyä on arvi-

oitava samassa viitekehyksessä, jotta voimme tunnistaa nykyisen järjestelmän mahdolliset 

heikkoudet kokonaisuudessaan. Alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden 

markkinoinnin sääntelyn vaikuttavuutta voidaan arvioida monesta eri näkökulmasta. Oi-

keudellisen arvioinnin osalta yksi tärkeimmistä mittareista on kiistatta se, kuinka hyvin 

voimassa oleva lainsäädäntö ja itsesääntely ottaa huomioon ne vallitsevat kansanterveydel-

liset päämäärät, joita yhteiskunnassamme halutaan edistää. Tämän tutkimuksen kannalta 

esitettyyn kysymykseen liittyy olennaisesti se, kuinka tehokkaana ja vaikuttavana ohjaus-

keinona voimassa olevaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia koskevaa säänte-

lyä voidaan objektiivisesti arvioituna pitää Suomen perustuslaista ja lapsen oikeuksien 

yleissopimuksista takaamien lasten oikeuksien toteutumiseksi.330 Tätä arviointia voidaan 

pitää myös ensimmäisenä askeleena kohti WHO:n vuoden 2010 suositusten kansallista 

 
328 WHO 2010, s. 12, kohta 12. 
329 KA:n blogi 2016. 
330 Ks. tämän esityksen luku 2.2.2 ja 2.2.3, s. 18–22. 
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täytäntöönpanoa, sillä sääntelyn nykytilan selvittäminen (WHO:n suositukset, kohta 12) 

antaa soveltuvin osin mahdollisuuden WHO:n suositusten mukaisen kansallisen toiminta-

kehyksen asettamiseksi alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markki-

noinnin vähentämiseksi.331 

5.1.1 Alaikäisten saaman erityissuojan eriarvoisuus lainsäädännössä ja  
itsesääntelynormistoissa 

Aloitetaan tarkastelu ikäryhmäkeskustelusta. PL:n mukaan lapsia on kohdeltava tasa-

arvoisesti yksilöinä.332 Käsillä olevasta tutkimuksesta selviää, että alaikäiset saavat lain-

säädännön ja itsesääntelynormiston perusteella eri arvoista suojaa sen perusteella, minkä 

ikäiseen henkilöön markkinoinnin katsotaan kohdistuvan. KSL:n ja PL:n esitöissä esitetyn 

tulkinnan mukaan kaikkien alle 18-vuotiaiden henkilöiden tulisi saada erityissuojaa heihin 

kohdistuvalta tai heidät yleisesti tavoittavalta markkinoinnilta. Itsesääntelynormistoissa, 

kuten tarkastelluissa The EU Pledge -sopimuksessa ja ICC:n markkinointisäännöissä, suo-

jan ulkopuolelle jätetään sen sijaan säännönmukaisesti jo 12–13-vuotiaat lapset. Itsesäänte-

lynormistojen vaikuttavuutta selkeästi heikentävä tekijä on nähdäkseni se, ettei edes tässä 

tutkimuksessa tarkasteltujen itsesääntelynormistojen välillä vallitse yksimielisyyttä siitä, 

minkä ikäiset lapset tarvitset erityissuojaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnil-

ta. Toisaalta on myös todettava, että alaikäisten saama suoja epäterveellisten elintarvikkei-

den markkinoinnilta vaihtelee alaikäisten iän mukaan myös suuresti eri maiden lainsäädän-

nössä.333  

Oikeudellisen tilan epäselvyys siitä, mitä ylipäänsä on pidettävä alaikäisiin kohdistuvana 

epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointina, on omiaan vahvistamaan lainsäädäntöä 

helpommin tulkittavissa olevien itsesääntelynormistojen asemaa tällaista markkinointia 

harjoittavan yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Kun lainsäädäntö ei nimenomaisesti ra-

joita alaikäisiin kohdistuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia, on ymmärret-

tävää, että yrityksille edullisin keino on sitoutua edes jonkin asteisiin itsesääntelynormis-

 
331 Toimintakehyksen edellytyksistä kokonaisuudessaan, ks. WHO 2010, s. 8–12. 
332 PL (731/1999) 5 §. Säännös sisältää velvollisuuden kohdella lapsia keskenään yhdenvertaisesti – ks. HE 
309/1993 vp, s. 45. 
333 Ks. luku 2.1, s. 17. 
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toissa asetettuihin rajoituksiin, jotta mahdolliselta markkinointia tiukemmin rajoittavalta 

lainsäädännöltä voitaisiin tulevaisuudessa välttyä.334 

5.1.2 Lapsiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin 
sääntelyn tulkinnanvaraisuus – mikä on kiellettyä markkinointia? 

Tämän tutkimuksen perusteella alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden 

markkinoinnin julkista ja yksityistä sääntelyä yhdistää siihen liittyvä tulkinnanvaraisuus, 

jota ei ole riittäväksi katsottavalla onnistuttu selventämään asiaan kuuluvassa oikeuskäy-

tännössä, viranomaisen ratkaisukäytännössä tai MEN:n lausunnoissa. Arvioitavana ei toi-

sin sanottuna ole ollut se, voidaanko yksittäisen epäterveellisen elintarvikkeen markkinoin-

tia alaikäisin kohdistettuna tai sen heidät yleisesti tavoittavana pitää hyvän tavan vastaisena 

tai sopimattomana KSL 2 luvun soveltuvien säännösten tai ICC:n markkinointisääntöjen 

mukaan nimenomaan markkinoidun tuotteen ravintosisällön perusteella. Arviointi on sen 

sijaan perustunut tähän mennessä ainoastaan markkinoinnin eettiseen puoleen, kuten onko 

siinä käytetty lapsen herkkäuskoisuutta hyväksi tai pyritäänkö sillä sivuuttamaan vanhem-

man rooli lapsen täysivaltaisena kasvattajana. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että KSL:n markkinoinnin hyvän 

tavan vastaisuutta koskevaa 2:2 §:ä tulisi voida tulkita lapsen edun näkökulmasta niin, että 

ainakin tiettyjen kiistatta paljon rasvaa, lisättyä sokeria tai suolaa sisältävien tuotteiden 

markkinointi alaikäisiin kohdistettuna voitaisiin arvioida olevan ristiriidassa yleisesti hy-

väksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. KA:n elintarvikemarkkinointia koskevan 

ohjeistuksen ja lain esitöissä vahvistetun tulkinnan mukaan yhteiskunnallisten arvojen eli 

yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden vastainen on markkinointi aina lainvastaista.335 

Vaikka yhteiskunnalliset arvot voivat KSL:n esitöissä todetun mukaisesti muuttua ajan 

myötä,336 lasten terveyden ja hyvinvoinnin merkittävyys on yksi niistä pysyvistä arvoista, 

joihin ajan kulumisella ei ole vaikutusta.337 Todellisuudessa tällaiseen normatiiviseen arvi-

ointiin päätyminen vaikuttaa tämän tutkimuksen valossa tällä melko kaukaiselta. Kun elin-

 
334 Esimerkiksi EPELI-sidosryhmätyöpajassa 28.4.2021 elinkeinoelämää edustava Marketing Finlandin toi-
mitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki totesi suorasanaisesti, ettei Suomessa markkinoinnin rajoituksia tulisi 
edes harkita. Aiemmassa puheenvuorossaan Lemminki korosti itsesääntelyjärjestelmän onnistumisia Suo-
messa todeten, että Suomessa on paljon vähemmän lapsille suunnattua elintarvikemainintaa kuin missään 
muualla maailmassa. 
335 KKV 2004b, kohta 4; HE 32/2008 vp, s. 20. 
336 HE 32/2008 vp, s. 20. 
337 Lapsen edun tulkinnasta hyvinvointiperustaisena ratkaisukriteerinä, ks. Linnanmäki 2019, s. 82–84. 
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tarvikemarkkinointia koskevien säädösten tueksi ei ole olemassa elintarvikkeiden luokitte-

lujärjestelmää, on vaikea nähdä, että rajanvetoa ’’epäterveellisten’’ ja ’’terveellisten’’ elin-

tarvikkeiden välillä tultaisiin oikeus- tai viranomaiskäytännössä näkemään. Vaikka mai-

nonta on sijoitettu sananvapauden reuna-alueelle, tällaisessa rajanvedossa on oikeuden ny-

kytilassa selvä riski, että päätös rajoittaisi kielletyllä tavalla PL:n elinkeinonharjoittajalle 

takaamaa sananvaputta ja elinkeinonvapautta.338 

Lainmukaisuuden arviointia elintarvikkeiden markkinoinnin näkökulmasta vaikeuttaa tällä 

hetkellä myös se, ettei epäterveellisten tuotteiden markkinoinnin kohdentamisesta alaikäi-

siin ole saatavilla riittävää ohjeistusta. Markkinoinnin kohdentumista tarkasteltavasta lu-

vusta 3.2.2 selviää, että KA:n elintarvikemarkkinointia koskeva ohje sisältää vain lyhyen 

sivuhuomautuksen siitä, että lapsiin voi kohdistua mainontaa, vaikka sitä ei olisi tarkoituk-

senmukaisesti suoraan kohdistettu heihin.339 Tulkintatukea ei ole tarjolla sen enempää 

KSL:n uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä, jossa esimerkkinä lapset yleisesti 

tavoittavasti markkinoinnista mainitaan ainoastaan ’’ulko- tai näyteikkunamainonta’’.340 

ETL:n esityöt ei taas sisällä lainkaan tulkintaa siitä, milloin elintarvikkeesta annetut tiedot 

tavoittaa alaikäiset.341 MEN:n lausunnoissa vallitsevan tulkinnan mukaan esimerkiksi ma-

keismainosten ja kaupassa esillä olevien makeistuotteiden voidaan objektiivisesti arvioiden 

tavoittavan lapset jo niiden lasta kiinnostavan ’’luonteenpiirteen’’ vuoksi.342 Samaan ai-

kaan MEN on kuitenkin valinnut  ICC:n markkinointisääntöjen tulkinnassaan linjan, jonka 

mukaan lapsiin kohdistuva epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi on lähtökohtai-

sesti sallittua myös tilanteissa, joissa tulkintani mukaan on kysymys epäterveellisten elin-

tapojen edistämisestä. 

Edellä luvussa 4.4 esitetyn mukaisesti itsesääntelyn tulkinnanvaraisuudesta voidaan kui-

tenkin todeta, että myös ICC:n markkinointisääntöjä olisi mahdollista tulkita nykyistä tiu-

kemmin kriteerein. Tämä edellyttäisi sitä, että arvioinnin lähtökohdaksi omaksutaan lapsen 

etu ja väestön terveyden edistäminen. Vaikka mainonnan itsesääntelyjärjestelmän pyrki-

mykseksi on taloudellisten tavoitteiden sijaan katsottu puhtaasti eettisyyden edistäminen, 

voidaan tämän tutkimuksen valossa todeta, ettei itsesääntelyjärjestelmän arvot täysin vas-
 

338 PL (731/1999) 12 §, 18 §. 
339 Ks. luku 3.2.2, s. 29–32. 
340 HE 32/2008 vp, s. 21. 
341 Ks. luku 3.3.1, s. 46–49. 
342 Ks. luku 4.4, s. 58–64. 
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taa julkisessa sääntelyssä vallitsevia yhteiskunnallisia arvoja. 343 Neuvoston lausunnot ovat 

lisäksi oikeuskäytäntöön ja viranomaiskäytäntöön verrattuna luonteeltaan lyhyitä, yksin-

kertaistettuja ja jopa oikovia tulkintoja vallitsevasta itsesääntelynormistosta, mikä on omi-

aan vähentämään itsesääntelyn tehokkuutta tilanteessa, jolloin kannanottoja nimenomaisiin 

toivottavaisiin.344 

Kuten aiemmin on esitetty, KA:n elintarvikemarkkinointia koskevan linjauksen pitäisi käy-

tännössä olla merkittävä työkalu markkinointitoimenpiteen lainmukaisuuden selvittämisek-

si jo sen suunnitteluvaiheessa. Linjausta voidaan sen ennaltaehkäisevän päämäärän vuoksi 

verrata itsesääntelynormistoon vaikuttavuuden tavoitteisiin, sillä molempien tarkoituksena 

on kontrolloida ongelmia minimoimalla niiden syntyminen. KA:n ohjeistuksesta on tämän 

tutkimuksen valossa todettava, että se on Suomessa julkaistuista elintarvikkeiden markki-

nointiohjeista lapsen edun näkökulmasta kattavin.345 KA:n ohjeistus on myös suoraan vai-

kuttaneet elintarvike- ja markkinointialan liittojen omiin elintarvikkeiden markkinointioh-

jeistuksiin, kuten luvussa 4.2 on esitetty.346  Luvussa 3.2.4 esitetyn mukaisesti voidaan kui-

tenkin perustellusti väittää, että KA:n ohjeistus on sekä ajastaan jäljessä että sisällöltään 

niin monitulkintainen, ettei markkinoija voi sen perusteella varmistua harjoittamansa elin-

tarvikemarkkinoinnin lainmukaisuudesta. Sanottu ongelma tunnistettiin myös EPELI-

tutkimushankkeen sidosryhmätyöpajassa, jossa esitetyissä puheenvuorossa, korostettiin 

KA:n nykyisen ohjeistuksen uudistamisen tarvetta.347 KA:n ohjeiden uudistus näyttääkin 

olevan yksi niistä harvoista asioista, josta julkinen valta ja yksityiset edustajat ovat yhtä 

mieltä, kun keskusteltavana on alaikäisten altistumisen vähentäminen epäterveellisten elin-

tarvikkeiden markkinoinnille.348 

 
343 Pakarinen – Tala 2009, s. 3.  
344 Huovisen mukaan tämä on myös syy siihen, miksi itsesääntelynormien uusintaminen tai selkeyttäminen 
epäonnistuu juuri rajanvetotilanteissa, ks. Huovinen 2009, s. 7. 
345 KKV 2004b ja luku 3.2.3, s. 32–35. 
346 Ks. luku 4.2, s. 56–58. 
347 Esimerkiksi Ruokaviraston edustaja totesi puheenvuorossaan edustamansa työpajan pienryhmän puolesta, 
että KA:n ohjeet ovat jo ’’aika vanhoja’’ ja että ne tarvitsevat ehdottomasti uudistamista. Myös Marketing 
Finlandin edustaja totesi, että heidän organisaationsa on viestinyt KKV:lle, että KA:n ohjeistusta tulisi päivit-
tää. Samoilla linjoilla olivat myös muut työpajan pienryhmät, joita loppupuheenvuorossa edustivat Elintarvi-
keteollisuusliiton edustaja ja Kuluttajatutkimuskeskuksen edustaja. 
348 EPELI-sidosryhmätyöpaha. 
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5.1.3 Kuinka tehokasta ja vaikuttavaa alaikäisiin kohdistuvan  
elintarvikemarkkinoinnin valvonta on? 

Viranomaisvalvonnasta tämän tutkimuksen valossa selvisi ensinnäkin, että KA:llä on neu-

votteluvelvollisuutensa puitteissa mahdollisuus puuttua alaikäisiin kohdistuvaan epäter-

veellisten elintarvikkeiden markkinointiin pyytämällä markkinoijalta kirjallinen sitoumus 

lainvastaiseksi katsotun markkinoinnin lopettamiseksi.349 Käytännössä tehokkaan valvon-

nan esteeksi muodostuu kuitenkin se, ettei KA:llä näytä olevan tosiasiallista mahdollisuutta 

puuttua epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin puhtaasti markkinoitavan tuotteen 

ravintoprofiilin perusteella. Kysymys on ennen kaikkea siitä, ettei KA:llä ole tällä hetkellä 

riittävästi perusteita sen ratkaisemiseksi, mitä tuotetta on pidettävä ’’riittävän epäterveelli-

senä’’. Näin ollen voidaan myös väittää, ettei luvussa 3.2.7 tarkastelluilla KA:n uusilla 

valvontakeinoilla tule oikeuden nykytilassa olemaan vaikutusta lasten edun kannalta tilan-

teissa, joissa alaikäisiin kohdistuu epäterveellistä elintarvikemarkkinointia ilman, että 

markkinoinnissa hyödynnetään KA:n ohjeistuksessa hyvän tavan vastaiseksi määriteltyjä 

elementtejä.350 TVL:n laajentamista KA:n valvontakeinoista on lisäksi todettava, että sinäl-

lään markkinoinnin valvonnan vaikuttavuutta kokonaisuudessaan lisännyt seuraamusmak-

susäännös ei näytä soveltuvan esimerkiksi tilanteisiin, jossa alaikäiselle kohdistetaan epä-

terveellisten elintarvikkeiden mainontaa käyttäen hyväksi tämän kokemattomuutta tai 

herkkäuskoisuutta.351 Tämä johtuu siitä, että TVL 13 §:n seuraamusmaksusäännös sovellu 

KSL 2:2:n mukaiseen lainvastaiseen markkinointiin – säännökseen, johon KA:n olisi pe-

rustelluinta nojautua kun kyseessä on alaikäisiin kohdistuva hyvän tavan vastainen mark-

kinointi.352 

Käsillä olevasta tutkimuksesta selviää lisäksi ETL:n uudistuksen näkökulmasta, että elin-

tarvikeviranomaisten uudet valvontakeinot kyllä vahvistavat elintarvikemarkkinoinnin val-

vontaa kokonaisuudessaan, mutta näillä keinoilla näyttää olevan vaikutusta ainoastaan ti-

lanteissa, joissa alaikäistä johdetaan kuluttajana harhaan tai joissa elintarvikkeesta annetut 

tiedot ovat selvästi puutteellisia. Sanotusta harhaanjohtavuus- ja puutteellisuuskriteeristä 

näin ollen johtuu, ettei ETL:n nojalla voida puuttua alaikäisiin kohdistuvaan epäterveellis-

 
349 Ks. luku 3.2.6, s. 39–42. 
350 Lista hyvän tavan vastaisista ja sopimattomista menettelyistä alaikäisiin kohdistuvassa elintarvikemarkki-
noinnissa, ks. luku 3.2.4, s. 33–36. 
351 Ks. luku 3.2.7, s. 42–45. 
352 Ks. luku 3.2.3, s. 32–33. 
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ten elintarvikkeiden markkinointiin edes silloin, kun kyseessä on kiistatta epäterveellisen 

tuotteen totuudenmukainen markkinointi.  

Markkinoinnin viranomaisvalvonnassa on kuulutettu tarvetta itsesääntelytoimielimien val-

vonnalle, koska ’’kehitysvauhti on huima, ja valvottavaa paljon’’.353 Tässä tutkimuksessa 

itsesääntelytoimielin MEN:n suorittamaa markkinoinnin valvontaa onkin tarkkailtu en-

simmäistä kertaa alaikäisiin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin näkökulmasta. Itsesään-

telytoimielimen suorittamasta jälkikäteisestä valvonnasta on ensinnäkin todettava, että yk-

sityisen sääntelyn tutkintakeinot ja sanktiot ovat normaalisti julkista sääntelyä heikommat, 

eikä itsesääntelyn voida näin olla katsoa soveltuvan sellaisen osapuolen suojaamiseen, joka 

ei itse voi osallistua toimialan prosesseihin.354 Tähän liittyen voidaan todeta, että MEN 

toimii kyllä kanteluiden pohjalta, mutta ei päätöksenteossaan kuule muita kuin kanteluiden 

kohteita.355 Kun alaikäisiin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin valvonta jää itsesäänte-

lyn hoidettavaksi, on sillä näin ollen kiistatta myös lasten oikeuksia heikentävä vaikutus – 

kuten MEN:n toiminnan tarkastelun yhteydessä on havaittu. Tällainen lasten edun vastai-

nen tulkinta korostuu MEN:n lausunnoissa erityisesti tilanteissa, kun arvioitavana on ollut 

kiistatta epäterveellisten elintarvikkeiden vaikutus lasten ja nuorten terveelliseen elämänta-

paan ja ruokailutottumuksiin.356 Kansainvälisten kokemusten mukaan mainonnan vapaaeh-

toisella vastuullisuudella ja itsesääntelyllä ei ole pystytty rajoittamaan yhä monimutkai-

semmaksi kehittyvää epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia,357 eikä tämän tutki-

muksen havainnot viittaa päinvastaisiin tuloksiin. 

Käsillä olevasta tutkimuksesta selviää, ettei alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elin-

tarvikkeiden markkinoinnin valvonta ole käytännössä kenenkään vastuulla, kun puhutaan 

nimenomaan markkinoitavan tuotteen ravinnollisesta laadusta. Kun epäterveellisten elin-

tarvikkeiden markkinoinnin eettisyyttä ei lainkaan arvioida tuotteen ravinnollisten ominai-

suuksien näkökulmasta, sekä julkiseen että yksityiseen sääntelyyn nojautuva valvontajär-

jestelmä epäonnistuu huomioon ne erityispiirteet, joita elintarvikkeiden markkinointiin 

liittyy. Tällaisena voidaan pitää lukuisien riippumattomien selvitysten perusteella esimer-

kiksi sitä, että epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnilla on osoitettu olevan syy-
 

353 KA:n blogi 2016. 
354 Prosser 2008, s. 105. 
355 Huovinen 2009, s. 7. 
356 Ks. luku 4.4, s. 60–65. 
357 Ks. luku 4.1; tutkimustuloksista erityisesti alaviite 278. 
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Kuva 2: EPELI-tutkimushankkeessa käytetty esimerkki KA:n ohjeiden vastaisesta markkinoinnista. 

yhteys yhteen aikamme vakavimmista kansanterveydellisistä ongelmista –

 liikalihavuuteen, koskettaa erityisesti epäedullisemmalla sosioekonomisessa asemassa 

olevia perheitä ja niiden lapsia.358 

Elintarvikemarkkinointiin liittyvän oikeudellisen tilan epäselvyydestä ja toisaalta myös 

valvonnan riittämättömyydestä on osoituksena lisäksi EPELI-tutkimushankkeen yhteydes-

sä tehdyt havainnot siitä, että sosiaalisesta mediasta löytyy paljon sellaista elintarvike-

markkinointia, jotka ovat selvästi ristiriidassa KA:n ohjeistuksen kanssa.359  

EPELI-tutkimuksessa tehdyt havainnot samalla osoittavat, ettei alaikäisiin kohdistuvaa 

epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia koskevan oikeus- ja ratkaisukäytännön 

niukkuudesta voida tehdä suoraan johtopäätöstä siitä, että alaikäiset altistuisivat Suomessa 

epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnille vain vähäisissä määrin, tai että esimer-

kiksi vanhemmat hyväksyisivät tällaisen markkinoinnin. Tämän tutkimuksen perusteella 

voidaan sen sijaan esittää, että oikeus- ja muun ratkaisukäytännön niukkuus johtuu toden-

 
358 Ks. luku 1.1, s. 1–2; sosioekonomisen aseman vaikutuksesta, ks. esim. Rantala – Martikainen ym 2020, s. 
14; Erkkola ym. 2019, s. 12, 27. 
359 EPELI-tutkimushankkeen työpaketin 2 tulokset. Työpaketissa keskityttiin erityisesti sosiaaliseen mediaan 
markkinointikanavana, jossa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia kohdistetaan lapsille ja nuorille. 
EPELI-tutkimuksessa KA:n ohjeistuksen vastaisesta markkinoinnista on käytetty esimerkkinä huippusuosit-
tujen ’’tubettajien’’ Elinan (12-vuotta) ja Sofian (9-vuotta) Instagram-tilillä @elinasofiaofficial julkaistua 
vanukasmainosta (kuva 2). Myös käsillä olevan tutkimuksen perusteella voidaan väittää, että etenkin nuorten 
lasten käyttäminen epäterveellisten tuotteiden markkinointivälineenä tulisi katsoa olevan KA:n linjauksessa 
esitettyjen yhteiskunnallisten arvojen ja esimerkkien vastaista markkinointia – ks. luku 3.2.4, s. 33–36 sekä 
KKV 2004b. Tässäkin kysymys palautuu toisaalta ’’epäterveellisen’’ elintarvikkeen määritelmään, voidaan-
ko Elinan ja Sofian tuotetta pitää epäterveellisenä? 
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näköisin syin alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin sään-

telyn ja valvonnan nykyiseen tehottomuuteen.  

5.2 Tutkimuksen havainnot tulevan sääntelyn arvioinnin  
näkökulmasta 

Kuten tutkielman alussa luvussa 1.3 on esitetty, tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole 

esittää johtopäätöksiä siitä, miten alaikäisiin kohdistuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden 

markkinointia tulisi säännellä. Käsillä oleva tutkimus antaa kuitenkin mahdollisuuden alus-

tavasti arvioida niitä lainsäädännön ja itsesääntelyn keinoja, joiden hyödyntämistä tulevas-

sa alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin sääntelyssä tuli-

si harkita. 

5.2.1 Elintarvikkeiden luokittelujärjestelmä osaksi sääntelyä 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavien elintarvikemarkkinoinnin sääntelyn osa-alueiden välil-

lä havaittiin merkittävä alaikäisiin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin lainvastaisuuden 

ja lainmukaisuuden rajanvetoon liittyvä ongelma. Kun lainsäädäntö ei sisällä ’’epäterveel-

lisen’’ elintarvikkeen määritelmää, tai muuta vastaavaa elintarvikkeiden luokittelujärjes-

telmää, viranomaisten kynnys tällaiseen markkinointiin puuttumiseksi nousee huomatta-

vasti. Elintarvikkeiden luokittelujärjestelmän sisällyttäminen Suomen lainsäädäntöön jo 

yksittäisenä muutostoimena selventäisi elintarvikemarkkinoinnin sääntelyn nykyistä oi-

keustilaa. Tällainen oikeudellinen (tausta)sääntely mahdollistaisi myös itsesääntelylle toi-

minta-alueen, jonka puitteissa se voisi nykyistä tehokkaammin oma-aloitteisesti rajoittaa 

alaikäisiin kohdistuvaa elintarvikemarkkinointia. Toimivaa luokittelujärjestelmää voidaan 

pitää myös ehdottomana lähtökohtana sille, että alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten 

elintarvikkeiden markkinointiin voitaisiin tehdä nimenomainen lainsäädännöllinen rajoitus. 

Tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä siitä, 

missä ’’epäterveellisen elintarvikkeen’’ määritelmän oikea paikka Suomen oikeusjärjes-

tyksessä olisi. Sen sijaan varmuudella voidaan esittää, että tällaiselle määritelmälle on yh-

teiskunnallinen tarve. 

5.2.2 Lainsäädäntöä, itsesääntelyä – vai kenties yhteissääntelyä? 

Alaikäisiin kohdistuvasta tai alaikäisiä esittävästä markkinoinnin totaalikiellosta esimerk-

kinä Suomen oikeusjärjestyksessä on alkoholilain (1102/2017) 50 §:ssä säädetty markki-

nointikielto. Tiukan lainsäädännöllisen rajoittamisen ohella Panimoliiton jäsenyritykset 
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ottivat vuoden 2008 alusta yhteisesti käyttöön alkoholipitoisten panimojuomien vastuulli-

sen markkinointiviestinnän ohjeistuksen, joka ylittää lainsäädännön velvoitteet.360 Ohjeis-

saan panimoalan on muun muassa päättänyt, että televisiomainokset tulee tarkistuttaa en-

nen niiden julkistamista alan ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvassa ennakkotarkastus-

toimikunnassa.361 

Kuten edellä on esitetty, nykyisen markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmän ei katsota riittä-

vällä tavalla suojaavan lapsia epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin aiheuttamilta 

haitoilta.362 Huomionarvoista on, ettei teoriassa mikään kuitenkaan estä markkinoinnin 

itsesääntelyjärjestelmää sitoutumasta nykyistä tiukempiin järjestelyihin ja itsesääntelynor-

mistoihin, kuten edellä esitetty Panimoliiton esimerkki osoittaa. Kysymys on siis lähinnä 

siitä, haluavatko nämä organisaatiot käyttää markkinointia rajoittavan itsesääntelyn mah-

dollisuuden hyväksi. Lain esitöissä on todettu, että itsesääntelyn keinoin voidaan rajoittaa 

täsmällisesti esimerkiksi internetin ja sosiaalisen median uusien mainonnan muotojen käyt-

tämistä.363 Elinkeinonharjoittajien näkökulmasta parhaimmassa tilanteessa WHO:n asetta-

mien suositusten364 täytäntöönpanoa lainsäädännön keinoin ei välttämättä tarvitsisi edes 

harkita. Markkinoinnin itsesääntelylle on kuitenkin tyypillistä, että vasta uusi lainsäädäntö 

saa aikaan itsesääntelynormien päivitystä. 365 Tämä johtuu erityisesti siitä, että markki-

noinnin itsesääntelyjärjestelmä kattaa kaikki toimialat, kaiken kokoiset yritykset sekä ku-

luttajasuhteet ennen ja jälkeen ostotapahtuman. 366  

Tämän tutkimuksen yhteydessä järjestetyssä EPELI-sidosryhmätyöpajassa lainsäädännölli-

siä rajoituksia vastaan esitettiin kritiikkiä perustuen siihen, että epäterveellisten elintarvik-

keiden mainonta tulee nykyään lähinnä Suomen ulkopuolelta, eikä sitä voida kansallisilla 

säännöksillä rajoittaa.367 Sanottu kritiikki ei välttämättä ole kestävää. Tässä tutkimuksessa 

esitettyjen kansainvälisten selvitysten perusteella lähtökohtana voidaan pitää, että epäter-

veellisten elintarvikkeiden mainonnan vähentäminen parantaa lähtökohtaisesti aina lasten 

 
360 Ohjeita on uudistettu vuosina 2011 ja 2015 – ks. tarkemmin Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton 
verkko-osoitteesta: https://panimoliitto.fi/vastuullisuus/markkinoinnin-itsesaately/alkoholimainonta/ (vierail-
tu 15.5.2021). 
361 https://panimoliitto.fi/vastuullisuus/markkinoinnin-itsesaately/alkoholimainonta/ (vierailtu 15.5.2021). 
362 Ks. luku 4.1, s. 55–56 ja tutkimustiedon osalta erityisesti alaviite 270. 
363 HE 70/2013 vp, s. 17. 
364 WHO 2010. 
365 Huovinen 2009, s. 7. 
366 Huovinen 2009, s. 7. 
367 EPELI-sidosryhmätyöpaja 28.4.2021. 
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ja nuorten hyvinvointia. Kun markkinoinnin käsite ymmärretään laajasti, sen kattavan pe-

rinteisistä markkinointikanavista esimerkiksi tuotteiden pakkaukset, ulkomainonnan ja tuo-

tesijoittelun, voidaan pitää todennäköisenä, että kansallisella lainsäädännöllä voidaan joka 

tapauksessa vaikuttaa suureen osaan kaikesta suomalaisille lapsille ja nuorille näkyvästä 

epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnista. Mitä tällaisen markkinoinnin valvontaan 

taas tulee, niin on selvää, ettei kaikkea ulkomailta käsin toteutettua epäterveellisten elintar-

vikkeiden markkinointi voida käytännön syistä valvoa. Tarkoituksenmukaista kuitenkin 

olisi, että itsesääntelyn teknologianeutraalit valvontainstrumentit, kuten aiemmin esitelty 

rajatylittävää markkinointia valvova EASA:n cross-border -järjestelmä,368 tukisivat yhteis-

kunnan tavoitteiden toteutumista lainsäädännön rinnalla.  

On selvää, että epäterveellisten elintarvikkeiden kulutuksesta lapsille ja nuorille lyhyellä 

tarkastelujaksolla aiheutuvaa terveydellistä haittaa ei voida verrata alkoholi- ja tupakka-

tuotteista aiheutuvaan haittaan. Edelleen voidaan todeta, ettei epäterveellisten elintarvik-

keiden nauttiminen ole kiellettyä alle 18-vuotiailta eikä esimerkiksi niiden myyntiin tai 

ostamiseen ole lailla säädetty rajoituksia. THL on kuitenkin esimerkiksi antanut ravitse-

mussuosituksen, jossa vähittäiskauppiaisiin vedotaan energiajuomien myymisen lopetta-

miseksi alle 15-vuotiaille.369 Mahdollisten lainsäädännöllisten rajoitusten näkökulmasta on 

kuitenkin pidettävä lähtökohtaisesti selvänä, ettei markkinointia voida rajoittaa alkoholi-

mainonnan rajoituksia pidemmälle menevin keinoin. Epäterveellisten elintarvikkeiden 

markkinoinnin totaalikielto ei näin ollen ole realistinen vaihtoehto, vaan rajoitustoimiin on 

pystyttävä tekemään vähintään saman tasoisia poikkeuksia, kuin mitä alkoholimainonnan 

osalta sen markkinointisäännöksen uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä on esi-

tetty.370 Tällaisia poikkeuksia alkoholimainonnassa on esimerkiksi urheilusponsorointi, 

mainonta vähittäismyyntipaikoissa ja mainonta yleisölle muualla kuin järjestyslaissa 

(612/2003) tarkoitetulla yleisellä paikalla. 371 Huomionarvoista myös on, ettei alkoholimai-

nontaa ole yleisesti kielletty internetissä tai sosiaalisessa mediassa, vaan kielto koskee ni-

menomaan sellaista mainontaa, jossa kuluttajat osallistuvat tuottamallaan sisällöllä mainos-

 
368 Ks. luku 4.4, s. 60. 
369 THL:n ravitsemussuositus energiajuomien myynnistä: https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-
ravitsemus/ravitsemus/ravitsemussuositukset/energiajuomat (vierailtu 17.5.2021).  
370 HE 70/2013 vp. 
371 HE 70/2013 vp, s. 14–16. 
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tajan toimintaan.372 EPELI-tutkimushankkeessa tehtyjen havaintojen perusteella juuri täl-

lainen alkoholilain esitöiden tarkoittama kuluttajaa osallistava epäterveellisten elintarvik-

keiden markkinointi on markkinointitavoista yleisin.373 Sen sijaan lasten ja nuorten suoje-

lemiseksi on katsottu, että heidän elinympäristössään yleisillä paikoilla tapahtuva mainonta 

on perusteltua kieltää kokonaan.374 Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin näkö-

kulmasta tällä voitaisiin katsoa tarkoittavan erityisesti lapsen oppimisympäristön lähetty-

villä tapahtuvaa mainontaa. Panimoliitto oli jo ennen alkoholilain uudistamista asettanut 

itsesääntelyohjeissaan säännöksi, ettei alkoholimainontaa saa esiintyä näköetäisyydellä 

peruskouluista.375 Kysymyksessä on jälleen yksi esimerkki, jonka mukaista menettelyä 

voitaisiin harkita myös elinkeinoalan keskuudessa alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten 

elintarvikemarkkinoinnin osalta. 

Onnistunut epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin sääntelyn ja siihen liittyvä val-

vonta- ja seuraamusjärjestelmän ei voida katsoa ainoastaan edistävän lapsen etua, vaan 

pidemmällä tarkastelujaksolla koko väestön terveyttä. Tällä voi olla huomattava vaikutus 

myös julkiseen talouteen – etenkin terveydenhuollon menojen kannalta. Tuoreessa suoma-

laisessa tutkimuksessa on arvioitu, että yli 12-vuotiaisiin kohdistuvan epäterveellisten elin-

tarvikkeiden markkinoinnin sääntelyyn kohdistuvat toimet voisivat maksaa niiden käyt-

töinvestoinnit takaisin jopa 2 vuodessa, kokonaissäästöpotentiaalin noustessa nykyarvossa 

noin 72 miljoonaan euroon.376 Nuorempien, 5–12-vuotiaiden ikäryhmän kohdalla odotetut 

luvut ovat maltillisempia, kokonaissäästöpotentiaalin arvion jäädessä noin 17 miljoonaan 

euroon.377 Elintarvikemarkkinoinnin rajoitusten vaikutusten arvioiminen väestön tervey-

teen ja sitä kautta julkiseen talouteen on kiistatta yksi niistä erityispiirteistä, jota ei tehok-

kainta sääntelytapaa arvioidessa tule lapsen edun ohella ohittaa. Kun tällaisessa sääntelyssä 

onnistutaan, odotettavissa myös on, että Suomen esimerkki saa useat muut jäsenmaat val-

mistelemaan vastaavanlaisia rajoituksia epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin.378 

Elintarvikemarkkinoinnin lainsäädännön harmonisoiminen EU:ssa olisi kiistatta yksi niistä 

tavoitteista, joihin kansallisessa sääntelyssä tulisi pyrkiä. 
 

372 HE 70/2013 vp, s. 14–15. 
373 EPELI-tutkimushankkeen työpaketin 2 tulokset. Yleisiä ovat esim. vaikuttajien julkaisemat haasteet, jossa 
kuluttaja toiminnallaan tosiasiassa osallistuu markkinoitavan tuotteen myynninedistämiseen. 
374 HE 70/2013 vp, s. 12–13. 
375 HE 70/2013 vp, s. 13. 
376 Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 97–98. 
377 Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 97–98. 
378 HE 70/2013 vp, s. 17. 
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Puhtaan itsesääntelyn ja toisaalta sitovan lainsäädännön elintarvikemarkkinoinnin rajoitus-

ten ’’välimaastoon’’ jää kuitenkin esimerkiksi Norjassa alaikäisiin kohdistuvan elintarvi-

kemarkkinoinnin sääntelyn mahdollisuutena ymmärretty julkisen vallan ja yksityisten toi-

mijoiden suhteellisen tasaveroiseen rooliin perustuva yhteissääntely.379  Sen lisäksi, että 

Norjassa on historiallisesti jo 1990-luvulta alkaen kielletty kaikki alle 18-vuotiaille kohdis-

tuva televisiomarkkinointi ennen, jälkeen ja lastenohjelmien aikana,380 Norjan elintarvike-

teollisuusala on luonut Norjan hallituksen kanssa yhteistyössä nimenomaan alaikäisiin 

kohdistuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia rajoittavan itsesääntelyjärjes-

telmän (MFU) vuonna 2013.381 MFU:n puitteissa rajoitetaan erikseen sen itsesääntelynor-

mistossa määriteltyjen elintarvikkeiden markkinointi alle 13-vuotiaille kaikissa viestintä-

kanavissa.382 Norjan järjestelmä poikkeaa puhtaasta itsesääntelystä nimenomaan siten, että 

Norjan hallitus on hyväksynyt ja asettanut MFU:n soveltaman ohjeistuksen ja siihen liitty-

vän ravintoprofiilimallin, joka määrittelee ne elintarvikkeet, joiden markkinointi on kiellet-

tyä. 

Vaikka Norjan mallia voidaan pitää innoittavana vaihtoehtoisena järjestelynä lainsäädän-

nön rajoituksille, voidaan tämän tutkimuksen valossa todeta, ettei MFU:n kaikkiin alle 13-

vuotiaisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoitusta voida 

pitää objektiivisesti arvioituna riittävänä keinona lapsen edun näkökulmasta, sillä erityis-

suojaan oikeutetut 13–17-vuotiaat henkilöt jäävät MFU:n ohjeistuksen takaaman suojan 

ulkopuolelle. Yhteissääntelyllä hallituksella on kuitenkin mahdollisuus asettaa rajat esi-

merkiksi sille, minkä ikäisiin kohdistuvana epäterveelliseksi luokiteltujen elintarvikkeiden 

markkinointi on kiellettyä. Esimerkiksi Norjan tapauksessa hallituksen ja elinkeinoalan 

keskustelu lähti liikenteeseen WHO:n suositusten mukaisesta 18-ikävuoden rajoituksesta, 

mutta jo kahden keskustelukierroksen jälkeen elintarvikemarkkinoinnin rajoittamisen ikä-

rajaa päädyttiin laskemaan koskemaan kaikkea alle 13-vuotiaisiin kohdistettua epäterveel-

listen elintarvikkeiden markkinointia.383 Vaikka kaikkiin yhteissääntelyn mahdollisuuksiin 

ei tässä tutkimuksessa ole mahdollisuutta syventyä, voidaan Norjan mallia pitää innoitta-

 
379 Ks. yhteissääntelystä tarkemmin esim. Huovinen 2007, s. 48–53; Sorsa 2009, s. 6–8. 
380 Norjan yleisradioasetus Avd I 1992 Nr. 24. 
381 Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) englanninkielinen verkko-osoite: https://mfu.as/english/ (vierailtu 
15.5.2021). 
382 Kiellettyjen elintarvikkeiden lista – ks. https://nye.mfu.as/complete-product-list/ (vierailtu 15.5.2021). 
Norjan yhteissääntelyjärjestelmästä tarkemmin – ks. WHO Europe 2018, s. 13, 18 ja 20 
383 Ks. WHO Europe 2018, s. 13. 
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vana esimerkkinä siitä, että myös julkisen vallan ja yksityisen sektorin välisellä dialogilla 

voidaan päätyä luoviin ratkaisuihin. Norjan mallin tehokkuudesta ei toisaalta ole olemassa 

luotettavaa näyttöä, ja WHO onkin katsonut, että juuri MFU:n ikäraja on muun muassa 

sosiaalisen median haasteiden vuoksi ongelmallinen.384 Kun markkinoinnin rajoitus koskee 

ainoastaan alle 13-vuotiaisiin kohdistuvaa markkinointia, jää koko sosiaalinen media mai-

nostajien vapaaksi leikkikentäksi. 

Tutkimuksen aiheen kannalta on pidettävä lisäksi selvänä, että kansallisen sääntelyn te-

hokkuuden, vaikuttavuuden ja legitimiteetin takaamiseksi on välttämätöntä laajentaa sitä 

tietopohjaa, mikä meillä on suomalaisten lasten ja nuorten ruokatottumuksista, ruokasuh-

teesta ja altistumisesta epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnille. Ravitsemuksen 

selvittäminen on toistaiseksi ollut ainoastaan yksittäisten tutkimusten ja hankkeiden varas-

sa, eikä ajantasaista, valtakunnallisesti tai paikallisesti edustavaa tietoa ole tällä hetkellä 

saatavilla.385 Tosiasiassa emme myöskään tiedetä, missä digitaalisissa toimintaympäristöis-

sä, kuinka paljon ja minkälaisten elintarvikkeiden markkinoinnille suomalaiset lapset ja 

nuoret altistuvat.386 Meneillään olevien tutkimusten lisäksi Suomessa tulisikin vakavasti 

harkita, olisiko lasten suojelemiseksi perusteltua perustaa esimerkiksi julkinen valvonta-

elin, jonka nimenomaisena tehtävänä olisi valvoa, arvioida ja selvittää oma-aloitteisesti 

lapsiin kohdistuvaa elintarvikemarkkinointia.387  

5.2.3 Kuluttaja-asiamiehen linjauksen uudistaminen 

Tämän tutkimuksen valossa yksi selkeimmistä keinoista selventää alaikäisiin kohdistuvan 

epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin sääntelyn monitulkintaisuutta on kokonai-

suudessaan uudistaa KA:n nykyinen ’’Lapset ja elintarvikemarkkinointi’’ -ohjeistus.388 

Ohjeistuksen uudistamistarpeen puolesta puhuu myös EPELI-sidosryhmätyöpajassa esite-

tyt puheenvuorot, joiden perusteella voidaan tehdä johtopäätös valtion viranomaisten ja 

 
384 WHO Europe 2018, s. 27–28. 
385 Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 14 ja 57. 
386 Rantala – Martikainen ym. 2020, s. 57. Markkinoinnin rajatylittävän luonteen vuoksi vertailutukea voi-
daan kuitenkin tässä vaiheessa hakea muista Euroopan maista, joissa aihetta on tutkittu enemmän – ks. tutki-
mustiedosta esim. Kent ym. 2019, Coates ym. 2019a ja 2019b ja tämän tutkimuksen alaviite 110. 
387 WHO:n CLICK-työkalun pilotoinnin avulla on mahdollista ottaa ensimmäiset askeleet sen selvittämiseksi, 
missä, miten ja kuinka paljon suomalaiset lapset ja nuoret altistuvat epäterveellisten tuotteiden digitaaliselle 
markkinoinnille – ks. CLICK-työkalusta tarkemmin WHO Europe 2019a, s. 32–45. 
388 Ks. luku 3.2.4, s. 33–35. 
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elinkeinoelämän edustajien yksimielisyydestä ohjeistuksen uudistamistarpeeseen liitty-

en.389  

Huomionarvoista nykyisestä KA:n ohjeistuksesta erityisesti on, että se on tehty yhteistyös-

sä THL:n kanssa ja asiantuntijana on ollut mukana Elintarviketurvallisuusvirasto.390 Tämän 

tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin esittää, että KA:n linjauksen uudistamista kos-

kevassa hankkeessa lasten edun kannalta olisi olennaista ja jopa vaadittavaa, että asiantun-

tijana kuultaisiin viranomaista, jonka tehtävänä on nimenomaan riippumattomana viran-

omaisena edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista – eli lapsiasiavaltuutettua. Vaikut-

teita uuteen linjaukseen tulisi ottaa myös KA:n onnistuneista linjauksista, jollaiseksi tässä 

tutkimuksessa olen katsonut esimerkiksi vaikuttajamarkkinointia sosiaalisessa mediassa 

koskevan ohjeistuksen vuodelta 2019.391 

KA:n ohjeiden uudistamisen vaikuttavuuden osalta on pidettävä tärkeänä, ettei uudistus-

hankkeen päätteeksi tyydytä ainoastaan päivittämään KKV:n verkkosivulla olevaa tekstiä. 

Uudesta ohjeistuksesta tulee viestiä selvällä ja näkyvällä tavalla kaikkia niitä tahoja, jotka 

ovat vastuussa alaikäiset tavoittavasta elintarvikemarkkinoinnista. Yhtä tärkeänä voidaan 

pitää myös kuluttajien ja erityisesti vanhempien ’’kouluttamista’’ siitä, mitä KA:n perustel-

lusta näkökulmasta on pidettävä alaikäisiin kohdistuvana lainvastaisena epäterveellisten 

elintarvikkeiden markkinointina. Kun kuluttajat ja vanhemmat tietävät nykyistä paremmin, 

minkälaista markkinointia alaikäisiin kohdistettuna on pidettävä lainvastaisena, voidaan 

pitää myös todennäköisenä, että yksityishenkilöiden kuluttaja-asiamiehelle (ja välillisen 

vaikutuksen vuoksi myös MEN:lle) tekemät kantelut tällaisesta markkinoinnista lisäänty-

vät. Esimerkkinä voidaan tässäkin pitää KA:n linjausta vaikuttajamarkkinoinnista sosiaali-

sessa mediassa, jonka toteutumisen valvonnassa nimenomaan yksityishenkilöt ovat akti-

voituneet – MEN:n vuoden 2020 lausuntopyynnöistä 50 % koski sosiaalisessa mediassa 

toteutettua vaikuttajamarkkinointia.392 

 
389 EPELI-sidosryhmätyöpaja 28.4.2021. 
390 KKV 2004b, kohta 1. 
391 Ks. luku 3.2.5, s. 38 alaviite 202; KKV 2019. 
392 Vaikka MEN ei käytännössään ota kantaa mainonnan lainvastaisuuteen on se vaikuttajamarkkinointia 
koskevissa lausunnoissaan valinnut KA:n vaikuttajamarkkinoinnin linjausta vastaavan tulkinnan etenkin 
markkinoinnin tunnistettavuuden osalta – ks. esim. MEN 22/2019, 20/2019, 19/2019 ja 10/2019.  
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6   Loppusanat 

WHO:n ensimmäisestä epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointisuosituksesta on tul-

lut kuluneeksi tasan 11 vuotta. Huoli lasten ja nuorten lisääntyneestä ylipainosta ja siitä 

johtuvista ei-tarttuvista taudeista ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään. Epäterveellisiin 

ruokavalintoihin liittyvät ongelmat ilmenevät maailmanlaajuisesti erityisesti alemmissa 

sosioekonomisissa väestöryhmissä – eikä Suomi ole tässä poikkeus. On selvää, ettei epä-

terveellisiin ruokailutottumuksiin ja niistä johtuviin ongelmiin voida yksinään vaikuttaa 

rajoittamalla tällaista markkinointia, vaan terveellisten elämäntapojen edistämiseksi tarvi-

taan normatiivisen ohjauksen lisäksi esimerkiksi informaatio- ja resurssiohjausta. Epäter-

veellisten elintarvikkeiden markkinoinnilla on kuitenkin selvitysten valossa osoitettu kiis-

taton yhteys lasten epäterveellisiin ruokailutottumuksiin. Julkisen vallan on osaltaan selvi-

tettävä, miten tällaista markkinointia tulisi tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti vähentää. 

Vaikka Suomi on selvitystyössään useita muita maita jäljessä, on tätä tutkimusta tehdessä 

ollut upeaa nähdä, että alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markki-

noinnin ympärillä käydään aktiivista ja ennen kaikkea positiiviseen muutokseen tähtäävää 

keskustelua. Lasten suojeleminen on meidän kaikkien etu. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa on tarkasteltu ensimmäistä kertaa alaikäisiin kohdistuvan 

elintarvikemarkkinoinnin sääntelykenttää kokonaisuudessaan. Tutkimuksessa tehtyjen ha-

vaintojen perusteella on ensimmäistä kertaa mahdollista arvioida, kuinka toimivaa nykyi-

nen epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin liittyvä sääntely on ja kuinka sitä voisi 

mahdollisesti parantaa. Vaikka tutkimuksen perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätök-

siä siitä, miten alaikäisiin kohdistuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia tulisi 

käytännössä säännellä, tarjoaa se kattavan selvityksen oikeudellisen nykytilan haasteista 

alaikäisten suojelemiseksi. Oikeudelliselle lisätutkimukselle on näin ollen tarvetta erityi-

sesti sopivimman sääntelytavan yksityiskohtaiseksi arvioimiseksi. Tilaisuus lisätutkimuk-

selle voi tarjoutua hyvinkin pian – Strategisen tutkimuksen neuvoston teema vuoden 2022 

tutkimuksen ohjelmia varten kuuluu nimittäin seuraavasti: Lapset ja nuoret – hyvinvoivat 

tulevaisuuden tekijät, painopisteenä yhdenvertaisuus.393 

 
393 STN:n teemaluonnoksista tarkemmin, ks. https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-
tutkimus/tutkimusta-tiedon-kayttajalle/ajankohtaista/2021/strategisen-tutkimuksen-uusissa-
teemaluonnoksissa-painotetaan-yhdenvertaisuutta/ (vierailtu 17.5.2021). 


