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1 JOHDANTO 

Pellavan ja unikon rinnalla ruistankio (Camelina sativa) on ollut merkittävä öljykasvi Keski-

Aasiassa, josta se on myös kotoisin. Pronssi- ja rautakaudella on viljelty ruistankiota, vaikka 

sen suosio myöhemmin hiipuikin. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, koska kasvi saapui Suomeen. 

Lituja ja siemeniä löytyi Laitilassa tehdyssä vanhan kalmiston kaivauksissa. Kasvia on tämän 

perusteella viljelty Suomessa ainakin 575-800 jKr. Skandinaviassa jo Rooman valtakaudelta 

lähtien aina toiseen maailmansotaan saakka on käytetty siitä valmistettua öljyä. 

Kulkeutuminen muiden kasvilajien joukossa on yksi tyypillinen leviämistapa kasville. 

Esimerkiksi tuontipellavan joukossa on 1900-luvulla tullut muun muassa Suomeen 

ruistankiota. (Luke, n.d.) 

1900-luvun alussa myllyjen, kaatopaikkojen ja satamien lähistöllä ja rikkakasveina pellolla 

kasvoi nykyisten lajikkeiden varhaisia muotoja. 1980-luvulla alkoi herätä kiinnostus myös 

tämän kasvin ominaisuuksia kohtaan. 1990-luvun lopulla Helsingin yliopisto teki tutkimuksia 

ruistankiosta. Tämän ansiosta 5000 hehtaarin alalla viljeltiin ruistankioita 2000-luvun 

puolivälissä. Kasvia alettiin kutsua samoihin aikoihin tieteellisen nimensä mukaan 

camelinaksi. (Luke, n.d.) 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Janakkalan Piensiemen Oy/Suomen Kasviöljyt. 

Janakkalan Piensiemen Oy/Suomen Kasviöljyt myy, viljelee, markkinoi ja puristaa 

camelinaöljyä sekä camelinansiemeniä. Näiden myyntiä ja markkinointia käsiteltiin tässä 

opinnäytetyössä. Työssä selvitettiin markkinatutkimuksen avulla camelinatuotteiden 

tunnettavuutta ja lopuksi yritykselle tehtiin markkinointisuunnitelma camelinatuotteiden 

markkinoinnista.  

Markkinatutkimuksessa kartoitettiin erilaisten kysymysten avulla yrityksen ja sen tuotteiden 

tunnettavuutta sekä kuinka paljon asiakkaat käyttävät yrityksen tuotteita. Suunnitelmaan 

kokosin konkreettista tietoa miten yrityksen kannattaisi markkinoida yrityksen tuotteita 

jatkossa paremmin. Tämä aihe on yritykselle tärkeä, sillä he tarvitsevat juuri tällaista tietoa. 

Aihe on myöskin ajankohtainen, koska camelinan tunnettavuutta tulisi saada nostettua. 
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Yritys itse yrittää myöskin koko ajan saada lisättyä camelinan ja siitä tehtävien tuotteiden 

tunnettavuutta. 

2 CAMELINA 

Camelina (Camelina sativa) tunnetaan myös nimellä ruistankio, joka onkin kasvin virallinen 

nimi. Vaikka camelina (KUVA 1) ei ole sukua pellavalle, sitä kutsutaan myös kitupellavaksi. 

Rypsin ja rapsin tavoin camelina kuuluu ristikukkaisten kasvien heimoon ja se on tavallisesti 

yksivuotinen kasvi. Luken (Luke, n.d.) sivuilla kerrotaan seuraavasti: ”Se kasvattaa pienet 

haalean keltaiset kukat, joista muodostuu 4-8 millimetrin pituisia lituja, joihin muodostuu 8-

16 kellertävää siementä”. Lidut ovat soikean muotoisia. Rypsillä tuhannen siemenen paino 

on kaksi grammaa, kun taas camelinalla se on yksi gramma. Mikäli camelina kasvaa 

rehevästi, voi sille tulla pituutta jopa 120 senttimetriä ja se on kasvupaikan suhteen 

vaatimaton. Sillä on vähän luontaisia kasvitauteja ja tuholaisia. (Luke, n.d.; Ravintolisä Wiki, 

2015) 

KUVA 1. Kuvassa on camelinakasvi. (Suomen Kasviöljyt, 2022)    
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2.1 Ravitsemuksellinen koostumus 

Kuitupitoisuus camelinalla on 7-11 prosenttia ja siinä on myös paljon hyviä ainesosia rypsiin 

verrattuna. Alla olevasta taulukosta (Taulukko 1) nähdään vertailuarvot. Luontaisina 

antioksidantteina toimivat tokoferolit eli E-vitamiini. E-vitamiini suojaa elimistöä 

hapettumisstressiltä. Tokoferolit toimivat lähtöaineena yhdisteille, jotka vaikuttavat 

ruuansulatuskanavan ja verenkiertoelimistön toimitaan on puolestaan alfalinoleenihappo. 

Näistä kahdesta yhdisteestä alfalinoleenihappo on tärkeämpi, koska se on ihmiselle 

välttämätön rasvahappo (kasviperäinen omega-3-sarjan rasvahappo). (Itä-Suomen yliopisto, 

2018; Luke, n.d.; Puhti, 2022; THL, 2022)  

Taulukko 1. Taulukossa on vertailtu rypsiä ja camelinaa. Gamma- ja deltatoferolit ovat E-vitamiinin erilaisia 

muotoja. Näitä muotoja on olemassa neljää erilaista alfa, beta, delta ja gamma. (Katiska, 2015; Luke, n.d.)  

  Camelina Rypsi 

  100 g 100 g 

Gammatokoferolit 66 40 

Delta-tokoferolit 4 2 

Alfalinoleenihappo 40 8 

Linoleenihappo 15 20 

Kasviöljyssä luontaisina antidoksidantteina toimivat tokoferolit, jotka ovat rasvaliukoisia E-

vitamiiniaktiivisia (kemiallinen muoto) yhdisteitä. Rasvaliukoisia E-vitamiiniyhdisteitä ovat 

siis tokoferolit ja tokotrienolit. Ravintolisistä ja ravinnosta saadaan E-vitamiinia, joka on 

rasvaliukoinen vitamiini. Kahdeksassa erilaisessa kemiallisessa muodossa sitä esiintyy 

luonnossa. Nämä muodot ovat: alfa-, beeta-, gamma- ja deltatokoferoli sekä alfa-, beeta-, 

gamma- ja deltatokotrienoli. Biologinen aktiivisuus on näillä keskenään erilainen. E-

vitamiinin synteettinen muoto on dl-alfatokoferoli sekä D-alfatokoferoli on biologisesti 

aktiivisin ja sillä on vain yksi esiintymismuoto. Suomen Kasviöljyjen (Suomen Kasviöljyt, 

2022) sivuilla kerrotaan seuraavasti: ”Camelinaöljyn sisältämä tokoferolin määrä on yksi 

suurimmista: se sisältää tokoferoleja yhteensä noin 700mg/kg, josta suurin osa on 

gammatokoferolia, 66 mg/100 g (rypsissä 40 mg/100g)”. (Leipätiedotus, n.d.; Puhti, 2022; 

Suomen Kasviöljyt, 2022)  
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Delta-tokoferolia camelinaöljy sisältää enemmän kuin rypsiöljy. Rypsiöljyssä sitä on 2 mg/ 

100 grammaa kun taas camelinaöljyssä on 4 mg/100 grammaa. Teollisessa raffinoinnissa 

jopa puolet tokoferoleista häviää. Tämän takia tokoferoleita on enemmän kylmäpuristetussa 

öljyssä kuin raffinoidussa (puhdistetussa) öljyssä. (Suomen Kasviöljyt, 2022) 

Monityydyttymättömiä rasvahappoja camelinaöljy sisältää runsaasti. Välttämättömiä 

linolihappoja siinä on 15 prosenttia (rypsissä 20 prosenttia) ja alfalinoleenihappoa 40 

prosenttia (rypsissä 8 prosenttia). Eikosanoidien lähtöaineena toimii alfalinoleenihappo. 

Eikosanoideilla on fysiologisia tehtäviä ruuansulatuskanavassa ja verenkiertoelimistössä. 

Eikosanoidit (molekyyli) ovat yhdisteitä, jotka ovat hormonien kaltaisia. Alfalinoleenihappo 

yleensä hapettuu herkästi, kun taas camelinaöljy on stabiilimpi. Tästä syystä camelinaöljy ei 

härskiinnyt kuten pellavaöljy. (Suomen Kasviöljyt, 2022)  

Öljypitoisuus on 40-47 prosenttia kuiva-aineesta camelinan siemenessä. Veren LDL-

kolesterolipitoisuutta on todettu auttavan alentamaan linolihapon sekä alfalinoleenihapon, 

jotka ovat monityydyttymättömiä rasvahappoja. Sen takia ne vaikuttavat sydän- ja 

verisuonitauteihin. (Ravintolisä Wiki, 2015) 

Kasviöljyt ovat ravinnon tärkeimpiä kasvisteroleja. Samalla tavalla kuin kolesteroli, 

kasvisterolit imeytyvät suolistosta verenkiertoon ja kasvisterolit ovat rakenteeltaan 

kolesterolin kaltaisia. Kasvisteroleja on jokapäiväisissä ruoka-aineissamme, kuten 

manteleissa, pähkinöissä, marjoissa, hedelmissä, kasviksissa, viljatuotteissa ja öljyissä. 

Kasviperäisissä tuotteissa kasvisteroleja on luonnostaan. (Alentaja, n.d.)  

Ravintolisä wikin (Ravintolisä Wiki, 2015) sivuilla kerrotaan seuraavasti: ”Camelinaöljy 

sisältää steroleja yhteensä 442mg/100 grammaa, joiden pääkomponentti on sitosteroli 

(75mg/ 100 g)”. Raffinoidussa öljyssä on vähemmän luontaisena antidoksidanttina toimivaa 

E-vitamiinia ja steroleja kuin kylmäpuristetussa öljyssä. Veren kolesteroliarvoja auttavat 

yhdessä alentamaan E-vitamiini ja kasvisterolit. (Ravintolisä Wiki, 2015)  
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2.1.1 Omega-3- ja omega-6-rasvahapot 

Ihmisen elimistö ei osaa itse valmistaa omega-3- ja omega-6-rasvahappoja. Sen takia 

ihminen tarvitsee niitä ja niitä kutsutaan ihmiselle välttämättömiksi rasvahapoiksi. Erittäin 

tärkeässä roolissa kehon toiminnoissa ovat omega-3- ja omega-6-rasvahapot ja niitä tulisikin 

saada oikeassa suhteessa. Aivot ovat pääasiassa vettä, öljyä ja vähän mineraaleja, minkä 

takia ne ovat erityisen tärkeitä aivojen kehityksessä. Seuraaviin sairauksiin yleensä 

yhdistetään omega-3- ja omega-6-rasvahappojen epätasapaino: psyykkiset epätasapainotilat 

(masennus), syöpä, autoimmuuni- ja tulehdus-sairaudet (niveltulehdukset) sekä sydänvaivat. 

(Suomen Kasviöljyt, 2022)  

Monet vaivat johtuvat siitä, että saamme ruokavaliosta liikaa omega-6:sta ja liian vähän 

omega-3:sta. On tutkittu, että omega-rasvahappojen suhde on epätasapainossa 

länsimaisessa ruokavaliossa. Suositeltava suhde olisi 2:1 (omega-6 : omega-3) tai alempi, kun 

taas länsimaisessa ruokavaliossa se on 15:1 (omega-6 : omega-3). Kasvikset, eläinkunnan 

tuotteet ja punainen liha ovat suurimpia omega-6 lähteitä. (Suomen Kasviöljyt, 2022) 

Sydämen normaalia toimintaa edistävät pitkäketjuiset omega-3-rasvahapot DHA ja EPA. EPA 

on eikosapentaeenihappo ja DHA on dokosaheksaeenihappo. Näön ja aivotoiminnan 

pysymistä normaalina edistää DHA. EPA:a ja DHA:ta elimistö voi valmistaa 

alfalinoleenihaposta. (Orion Pharma, 2021)  

2.2 Käyttötarkoitus 

Siementen sisältämä öljy (KUVA 3) kiinnostaa ensisijaisesti camelinassa, joka kestää myös 

kuumentamista. Sitä voidaan käyttää salaatinkastikkeen pohjana, grillaukseen, leivontaan, 

ruuanlaittoon ja paistamiseen. Camelinaöljyn maku on mantelinen ja hieman pehmeä sekä 

varsin mieto, mutta leivonnassa maku voi puskea läpi. Viileässä jääkaapissa se ei menetä 

juoksevuuttaan kuten oliiviöljy. Margariinien ainesosana käytetään myös camelinan 

siemenestä tullutta öljyä. (Luke, n.d.; Newspool, 2021) 
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KUVA 3. Camelinaöljy ei ole vielä kovin tunnettua Suomessa. (DrLam Coaching, 2001-2022) 

 

Rouhetta syntyy öljyn puristuksessa. Samaan tapaan kuin rypsiä, voidaan camelinan rouhetta 

hyödyntää eläinten rehussa. Sitä voidaan käyttää myös ihmisravinnossa ihan sellaisenaan 

jogurtin seassa, wokeissa, kakuissa, kekseissä ja sämpylöissä. Rouheen proteiinipitoisuus on 

varsin suuri, koska camelinassa on runsaasti valkuaisainetta, 33 prosenttia. Rouhe on öljyn 

sivutuote. (Luke, n.d.)  

Camelinaöljyä voi käyttää myös hieronnassa sekä kosmeettisesti sellaisenaan. Se lisää ihon  

kosteutta, elastisuutta sekä parantaa sävyä. Se tarjoaa myös kiiltoa ja pehmeyttä hiuksille. 

(Luke, n.d.)  
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Uusiutuvaa lentopolttoainetta on jalostanut Suomessa Neste. Ulkomaille viedään fossiilisen 

polttoaineen kanssa kerosiinia 50-prosenttisena seoksena, joka on 100-prosenttisesti 

camelinaöljystä valmistettua. (Luke, n.d.)  

3 LAINSÄÄDÄNTÖ 

Tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään 

toimenpiteillä, jotka ovat mainonta ja markkinointi. Ruokaviraston (Ruokavirasto, 2019) 

sivulla kerrotaan seuraavasti:  

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2006/114/EY) harhaanjohtavan ja 

vertailevan mainonnan direktiivin mukaan mainonnalla tarkoitetaan missä tahansa 

muodossa tietoa tai esitystä, joka annetaan kaupan, liiketoiminnan, käsityön tai 

ammatinharjoittamisen yhteydessä tavaroiden tai palvelujen menekin edistämiseksi. 

(Ruokavirasto, 2019) 

Elintarvikkeen mainoksessa, esitteessä, pakkauksessa tai muulla tavalla markkinoinnin 

yhteydessä on harhaanjohtavien tietojen antaminen kielletty. Elintarvikkeesta tulee myös 

antaa riittävät ja totuudenmukaiset tiedot. Yrittäjällä eli toimijalla on vastuu tietojen 

oikeellisuudesta. (Ruokavirasto, 2019)  

Harhaanjohtavien tietojen antaminen on kielletty elintarvikkeiden markkinoinnissa. 

Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan seuraavilla asioilla: elintarvikkeiden esillepano, mainonta, 

merkintä, pakkaukset, ulkonäkö ja niiden muoto. Myöskin olosuhteet, joissa elintarvikkeet 

esitetään, käytetyt pakkausmateriaalit, tieto, joka niistä annetaan millä tahansa tavalla sekä 

tapa, jolla ne on asetettu ovat määritelty kohtaan, jossa kuluttajaa ei saa johtaa harhaan. 

(Ruokavirasto, 2019) 

Sellaisten ominaisuuksien esiintuominen, jolla ei ole merkitystä kyseisen ravintoaineen 

kokonaissaantiin, katsotaan harhaanjohtavaksi mainonnaksi. Jos elintarvike ei poikkea 

ominaisuuksiltaan muista vastaavista elintarvikkeista sekä, jos sillä ei ole erityistä vaikutusta 

tai ominaisuutta, niin ei sille myöskään saa ilmoittaa sellaista olevan. (Ruokavirasto, 2019) 
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Terveys- tai ravitsemusväitteitä voi käyttää tuotteiden markkinoinnissa niillä edellytyksin, 

jotka on säädetty väiteasetuksessa (1924/2006). Väitteiden tulee kuulua EU:n hyväksyttyjen 

väitteiden listalle ja väitetyistä ominaisuuksista tulee olla luotettavaa ja riittävää tieteellistä 

tutkimusnäyttöä. (Ruokavirasto, 2019) 

Elintarvikkeesta ei saa esittää sellaista tietoa, että se parantaisi, hoitaisi tai ennaltaehkäisisi 

ihmisten sairauksia. Myös sellaisiin tietoihin viittaaminen on kielletty. Lääkkeellisiä väitteitä 

ovat esimerkiksi: helpottaa flunssan oireita tai auttaa suojautumaan sydän- ja 

verisuonitaudeilta sekä alentaa kohonnutta verensokeria. Lääkkeellisiä käyttötarkoituksia voi 

esittää vain rohdoksille ja lääkkeille. Tuotteen tehoa, laatua ja turvallisuutta arvioi lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Tällaisten tuotteiden myyntilupaa voi anoa myös 

Fimealta. (Ruokavirasto, 2019) 

3.1 Terveysväitteet 

Terveysväitteet jaetaan kahteen ryhmään ja niillä tarkoitetaan väitettä, jossa annetaan 

ymmärtää, esitetään tai todetaan, että terveyden ja elintarvikkeen, sen ainesosan tai 

elintarvikeryhmän välillä on yhteys. Ryhmät, joihin terveysväitteet jaetaan on artikla 13 ja 

artikla 14. (Ruokavirasto, 2021)  

Toiminnallisiin terveysväitteisiin kuuluu artikla 13 terveysväitteet. Tähän kuuluu elimistön 

toimintaan, muun aineen tai ravintoaineen kehitykseen ja kasvuun liittyvät väitteet. Myöskin 

väitteet, jotka koskevat psykologisia käyttäytymisiä ja toimintoja. Sekä väitteet, jotka 

kuvaavat ruokavalion energiasisällön vähentymistä, kylläisyydentunteen lisääntymistä, 

näläntunteen vähentymistä, painon kontrollia tai laihtumista. (Ruokavirasto, 2021) 

Artikla 14 terveysväitteisiin kuuluvat lasten terveyteen ja kehitykseen viittaavat väitteet sekä 

sairauden riskin (riskitekijän) vähentämistä koskevat väitteet. Terveysväitteiden 

lähtökohtana on, että ennen kuin väitettä voi käyttää, tulee väitteiden taustalla oleva 

tieteellinen näyttö hyväksyttää etukäteen. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 

(EFSA) arvioi näytön, jonka jälkeen se joko hylätään tai hyväksytään väitteen asetuksella ja 

sen tekee Euroopan komissio. (Ruokavirasto, 2021) 
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Väitteiden tulee olla sisällytetty väiteasetuksen artikloissa 13 ja 14 tarkoitettuihin 

hyväksyttyjen väitteiden luetteloihin, jossa hyväksyttyjä terveysväitteitä voi käyttää 

elintarvikkeen mainonnassa, muussa esillepanossa tai pakkausmerkinnöissä. Hyväksytyistä ja 

ei-hyväksytyistä väitteistä rekisteriä ylläpitää Euroopan komissio. Elintarvikkeiden 

markkinoinnissa on mahdollista vielä toistaiseksi käyttää tiettyjä väitteitä, sillä ne odottavat 

komission lopullista päätöstä. (Ruokavirasto, 2021) 

3.2 Ravitsemusväitteet 

Elintarvikkeen hyödyllistä ravintosisältöä koskevalla väitteellä tarkoitetaan 

ravitsemusväitettä. Ravitsemusväitteen hyödyllinen ominaisuus voi liittyä: ravintoaineeseen 

tai muuhun aineeseen, jota elintarvike ei sisällä tai sisältää sekä sisältää vähennettynä tai 

lisättyinä määrinä. Sekä myöskin energiamäärään, jota se ei tuota tai tuottaa ja tuottaa 

vähennettynä määränä tai lisättynä. Listaa ravitsemusväitteistä ylläpitää Euroopan komissio 

sekä hyväksytyt ravitsemusväitteet on kuvattu väiteasetuksen liitteessä ja sen muutoksissa. 

(Ruokavirasto, 2021) 

Ruokaviraston (Ruokavirasto, 2021) sivuilla kerrotaan seuraavasti: ”Sallittuja ovat myös 

väitteet, joilla on kuluttajille oletettavasti sama merkitys kuin asetusten liitteiden väitteillä”. 

Vastaaviksi katsomistaan sanamuodoista Ruokavirasto on koonnut esimerkkejä. Toimijan 

tulee varmistaa, että sanamuodoilla on kuluttajalle sama merkitys, mikäli toimija käyttää 

muita sanamuotoja. Ravintoarvon merkitsemistä edellyttää aina ravitsemusväitteen käyttö. 

(Ruokavirasto, 2021)  

Jotta ravitsemusväitettä saa käyttää, on ravitsemusväitteistä määritelty kuinka paljon 

elintarvikkeen on sisällettävä kyseistä ravintoainetta. Omassa tuotteessa ja sen 

pakkausmerkinnöissä tulee ravitsemusväitteen ehtojen täyttyä, mikäli väitteen haluaa liittää 

oman tuotteensa pakkausmerkintöihin tai markkinointiin. Esimerkiksi mikäli tuote sisältää 

vähintään 1,5g/100 kcal tai 3g/100g ravintokuituja, voidaan elintarviketta kutsua kuidun 

lähteeksi. Mikäli tuote sisältää vähintään 15 prosenttia ravintoarvomerkintäasetuksen 

liitteessä määritellystä vuorokautisen saannin vertailuarvosta voidaan elintarviketta kutsua 

kivennäisaineen ja vitamiinien lähteeksi. Tuotteen tulee sisältää vähintään 30 prosenttia 



10 

 

vuorokautisen saannin vertailuarvosta, mikäli aiotaan käyttää ”sisältää runsaasti” -väitettä. 

(Ruokavirasto, 2021) 

Ruokavirasto katsoo, että terveys- ja ravitsemusväitteitä voi liittää elintarvikkeisiin, jotka 

ovat käsittelemättömiä ja jalostamattomia. Kuluttaja ei saa tulla harhaanjohdetuksi ja 

väitettä tulee käyttää väiteasetusten vaatimusten mukaisesti sekä kyseisen elintarvikkeen 

tulee täyttää väitteen käytön ehdot. Näin ollen esimerkiksi väitettä voisi käyttää seuraavasti: 

”sisältää b-karoteenia” -väitettä porkkanassa tai ”proteiinin lähde” -väitettä lihassa. 

(Ruokavirasto, 2021) 

Ravitsemusväitteiksi ei katsota tietoja ravintoaineen määrästä tai laadusta, joita vaaditaan 

muualla lainsäädännössä. Esimerkiksi ravitsemusväitteiksi ei katsota eräiden makkaroiden tai 

juustojen rasvapitoisuuden ilmoittamista. Ravitsemusväitteiksi ei tulkita myöskään 

merkintöjä ainesosista, jotka kuvaavat ainesosien ominaisuuksia tai ainesosia, joita ei ole tai 

on käytetty elintarvikkeen valmistuksessa. Ravitsemusväitteiksi ei tulkita seuraavia 

merkintöjä: gluteeniton, erittäin vähägluteeninen, laktoositon, vähälaktoosinen, 

säilöntäaineeton, lisäaineeton, maidoton, ei sisällä maidon ainesosia, valmistuksessa ei ole 

käytetty rasvaa, makeutettu ksylitolilla/fruktoosilla, makeuttamaton, maustamaton ja 

sokeroitu. Huomaa, että sen sijaan väitteet sokeroimaton, sokeriton ja myös ”ei lisättyjä 

sokereita” ovat ravitsemusväitteitä. (Ruokavirasto, 2021) 

Vain ravitsemusväitteitä, jotka ovat määriteltyjä väiteasetuksen liitteessä, saa käyttää. 

Ravitsemusväitteitä, joita ei saa käyttää, ja jotka eivät ole väiteasetuksen mukaisesti 

hyväksyttyjä, ovat esimerkiksi: 50 prosenttia enemmän kalsiumia, tuplasti D-vitamiinia, 

enemmän C-vitamiinia, vähähiilihydraattinen, superkevyt, ultrakevyt, nolla prosenttia 

transrasvahappoja, ei sisällä transrasvahappoja, kolesterolia vähennetty, kolesteroliton ja 

yhtä paljon kuin -vertaukset. (Ruokavirasto, 2021) 

4 JANAKKALAN PIENSIEMEN OY/SUOMEN KASVIÖLJYT 

Suomen Kasviöljyt on perheyritys, joka on perustettu vuonna 2009. Se on janakkalalainen 

alkutuottaja, joka toimittaa tuotteita tukku- ja vähittäismyyntiin sekä yksityisille henkilöille. 
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Markku Lehmuskanta toimii tilan isäntänä ja edustaa Janakkalan Piensiemen Oy:n puolta, 

kun taas Tarja Lehmuskanta toimii tilan emäntänä sekä hän edustaa Suomen Kasviöljyä. 

Markun toimenkuvaan kuuluu viljely ja puristus. Tarja hoitaa myynnin ja markkinoinnin. 

Yrityksen sivulla kerrotaan, että ”vahvalla ammattitaidolla yritys viljelee, puristaa, markkinoi 

ja myy kasviöljyä”. (Suomen Kasviöljyt, 2022) 

Yritys tarjoaa koko Suomeen kattavat ja nopeat toimitukset. Hyvää Suomesta -joutsenmerkki 

myönnettiin yritykselle vuonna 2015. Hyvää Suomesta -merkki kertoo suomalaisesta työstä 

ja raaka-aineesta sekä se on Suomessa pakattujen tuotteiden alkuperämerkki. Vuonna 2018 

kesäkuussa yritys sai oikeuden käyttää tuotteissaan Sydän-merkkiä. Sydän-merkillä 

varustettu tuote on parempi vaihtoehto terveyden kannalta. Tuotteita voi tilata 

verkkokaupan, sähköpostin, puhelimen tai yhteydenottolomakkeen kautta. (Ruokatieto, 

2022; Suomen Kasviöljyt, 2022; Sydänmerkki, n.d.)  

Yritys toimii omistajien toimesta eikä heillä ole ulkopuolista työvoimaa. Camelinaöljyn 

(ruokaöljy) myyntiin kohdistuu yrityksen pääasiallinen toiminta ja yrityksen tuotteet ovat 

100-prosenttisesti kotimaisia ellei toisin mainita. Yrityksen tilikauden tulos vuonna 2020 oli 

81 000 euroa ja vastaavasti yrityksen liikevaihto vuonna 2020 oli 709 000 euroa. (Fonecta, 

n.d.; Suomen Kasviöljyt, 2022) 

4.1 Yrityksen nykytila 

Tilan emännän ja hallituksen jäsenen Tarja Lehmuskannan (haastattelu 26.2.22) mukaan 

tilan nykytilanne on tällä hetkellä tasainen, sillä kaikki tuotteet menee kaupaksi mitä 

tehdäänkin. Markkinointia tarvitaan siihen, että tuotteet saisivat lisää tunnettavuutta sekä 

tuotteita saataisiin myytyä enemmän (tuotteita tehdään sitä mukaa kuin niitä tilataan). 

Markkinoinnin tarkoituksena on myynnin lisääminen sekä katteen nostaminen siinä 

mielessä, että myynti olisi kannattavaa. Sen vuoksi camelinarouheen tuotteistaminen 

(markkinoille saaminen) olisi tärkeää. Camelinarouhe on puristuksesta syntyvä rouhe.   

Pienintä pullokokoa eli 0,25L on vaikea saada menemään kaupaksi ja tätä kokoa onkin 

käytetty enimmäkseen messupullona. Verkkokaupassa isompia kokoja menee paremmin 
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kaupaksi. Asiakkaat ostavat mielummin kerralla isoja kokoja esimerkiksi 0,5L ja 3L 

pakkauksia. (Lehmuskanta, 2022) 

Tilalle on perustettu vähän aikaa sitten verkkokauppa, joka toimii hyvänä jakelukanavana. 

Verkkokauppa onkin lisännyt tuotteiden myyntiä merkittävästi. Se on tuonut tilalle myös 

uusia asiakkaita. Jälleenmyyjiä on myöskin vähän, mikä hidastaa tilan kasvua. Tilan olisikin 

järkevää hankkia lisää jälleenmyyjiä tuotteille, mikä lisäisi yrityksen myyntiä. Tilalla ei ole 

resursseja tehdä uusia tuotteita tuoteperheeseen. Tuoteperheeseen voisi lisätä tuotteita, 

mikäli ensin saataisiin öljy ja siemen tunnetuiksi kansalle, mutta tällä hetkellä tila kokee 

tuoteperheen olevan sopiva. Öljyn tuotannon resursseja olisi mahdollista kasvattaa, mikäli 

camelinanrouhe saataisiin tuotteistettua. (Lehmuskanta, 2022) 

Tilan asiakkaista 60 prosenttia tulee Etelä-Suomesta, 15 % Länsi-Suomesta ja loput muualta 

Suomesta. Yrityksen kannattaisi lisätä kasvupotentiaalia varsinkin Helsingin suuntaan, jossa 

on väkilukuun nähden eniten asukkaita. Yrityksen kannattaisi suunnata Helsinkiin esimerkiksi 

messuille. Sopiva messutapahtuma olisi esimerkiksi ruoka- ja viinimessut, jotka järjestetään 

Helsingissä. Öljyn käyttö on yleistä ruuanlaitossa, mikä on hyvä juttu. Ongelmana on 

kuitenkin se, että öljyjä on todella paljon markkinoilla. Miten saada asiakkaat valitsemaan 

juuri camelinaöljyn? (Lehmuskanta, 2022) 

4.2 Yrityksen tuotteet 

Suomen kasviöljyjen tuoteperheeseen (KUVA 4) kuuluvat tavanomainen, luomu ja raffinoitu 

camelinaöljy sekä camelinansiemen. Camelinan siemenpussia myydään vain yhdessä koossa 

ja se on 300g. Camelinansiementä voi käyttää esimerkiksi jogurtin päällä. Tavanomaista 

camelinaöljyä myydään kotitalouskäyttöön 0,25, 0,5 ja 3 litran pakkauksissa. 

Tukkumyynnissä yrityksellä on 10, 200 ja 1000 litran pakkauksia. (Suomen Kasviöljyt, 2022) 
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KUVA 4. Kuvassa on tuotteet, joita Suomen Kasviöljyillä on myynnissä. (Suomen Kasviöljyt, 2022) 

 

4.2.1 Camelinaöljy 

Camelinaöljy on monikäyttöinen ruokaöljy, joka alentaa tutkitusti veren kolesteroliarvoja 

(kts. luku 4.2.2.). Öljy puristetaan camelinan siemenistä. Se on myös hyvänmakuinen ja sillä 

on terveysvaikutuksia. Korkeassa omega-3-rasvahappopitoisuudessa piilee camelinaöljyn 

salaisuus. Monityydyttämättömiä omega-3-rasvahappoja on enemmän vain 

pellavansiemenöljyssä. Toisin kuin kala ja pähkinät, camelinaöljy ei allergisoi. (Anna, 2021; 

Suomen Kasviöljyt, 2022)  

Suomen Kasviöljyjen camelinaöljy on kylmäpuristustekniikalla puristettua ja se on 100-

prosenttisesti kotimaisesta siemenestä valmistettua. Öljy on monikäyttöinen ruokaöljy, joka 
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on terveysvaikutteinen sekä hyvänmakuinen. Camelinaöljyä voi käyttää monipuolisesti 

ruuanlaitossa. Se sopii hyvin salaatin kastikkeisiin, dipiksi, kylmiin ruokiin ja leivän päälle.   

Tutkitusti se alentaa veren kolesteroliarvoja. (Anna, 2021; Suomen Kasviöljyt, 2022)   

Kylmäpuristustekniikalla puristetaan camelinaöljyä (KUVA 5), jossa camelinan siemenet 

lämmitetään 25-asteiseksi. Ilman minkäänlaisia kemiallisia aineita kone puristaa siemenestä 

öljyä. Sakan, joka on muodostunut öljyyn, annetaan laskeutua 3-4 viikkoa. Tämän jälkeen 

tapahtuu öljyn suodatus, jonka jälkeen öljy pakataan. (Suomen Kasviöljyt, 2022) 

KUVA 5. Camelinaöljy on terveysvaikutteinen ruokaöljy, joka alentaa kolesterolia. (Suomen Kasviöljyt, 2022) 

 

4.2.2 Camelinaöljyn terveysvaikutukset 

Camelinaöljyssä omega-3-rasvahappojen osuus on omega-6:den osuutta suurempi toisin 

kuin lähes kaikissa muissa kasviöljyissä. Camelinaöljyssä suhde on 40/15 ja tästä syystä 

omega-3 öljynä camelinaöljy onkin erinomainen. Camelinaöljy on terveysvaikutteinen eli 

funktionaalinen elintarvike arvokkaan rasvahappokoostumuksensa ansiosta. (Ravintolisä 

Wiki, 2015; Suomen Kasviöljyt, 2022) 
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4.2.3 Tutkimustuloksia camelinasta ja camelinaöljystä 

Tässä osiossa kerron erilaisista tutkimuksista, joita on tehty camelinasta ja camelinaöljystä. 

Olen etsinyt tähän vain joitakin tutkimustuloksia esimerkeiksi. Kappaleet on numeroitu 

selvyyden vuoksi. Jokainen numeroitu tutkimus on eri tutkimustulos.  

Tutkimus 1. Maatalouden tutkimuskeskuksessa ja Helsingin yliopistossa kasvituotantotieteen 

laitoksessa on neljän vuoden ajan vuosina 1995-1998 tutkittu camelinan viljelyä. Tätä 

camelinaprojektia rahoitti Euroopan Unioni ja siihen osallistuivat Skotlanti, Irlanti, Saksa, 

Tanska ja Suomi. Projektin tavoitteena oli kehittää camelinalle sopiva viljelytekniikka eri 

ilmasto-oloihin. Tavoitteena oli myös selvittää öljyn käyttömahdollisuuksia non-food- ja 

elintarviketeollisuudessa, kotitalouskäytössä sekä valita lajikkeet, jotka soveltuvat viljelyyn. 

(Suomen Kasviöljyt, 2022)  

Tutkimus 2. Itä-Suomen yliopiston tutkimus osoittaa, että henkilöillä, joilla on heikentynyt 

sokeriaineenvaihdunta, pienenee kokonais- ja LDL-kolesterolin määrä, jos he käyttävät 

camelinaöljyä. Tutkimuksessa selvitettiin vähärasvaisen ja rasvaisen kalan sekä camelinaöljyn 

käytön vaikutuksia matala-asteiseen tulehdukseen ja  sokeriaineenvaihduntaan. (Itä-Suomen 

yliopisto, 2018) 

Camelinaöljy sisältää runsaasti alfalinoleenihappoa, joka on kasviperäinen omega-3-sarjan 

rasvahappo. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu kalan proteiinin sekä kalan sisältämien 

pitkäketjuisten omega-3-sarjan rasvahappojen vaikuttavan edullisesti useisiin sydän- ja 

verisuonitautien riskitekijöihin. Toistaiseksi on tutkittu vähän alfalinoleenihapon vaikutuksia 

näihin riskitekijöihin. (Itä-Suomen yliopisto, 2018) 

Tutkimukseen osallistui Pohjois-Savon alueelta 79 naista ja miestä iältään 40-72-vuotiaita. 

Tutkittavat jaettiin neljään ryhmään satunnaisesti: vertailuryhmä, vähärasvainen kala, 

rasvainen kala ja camelinaöljy. Ryhmän mukaisesti tutkittavia ohjeistettiin käyttämään 

päivittäin camelinaöljyä 30 millilitraa 12 viikon ajan tai käyttämään neljästi viikossa joko 

vähärasvaista tai rasvaista kalaa. Muita alfalinoleenihappoja tai camelinaöljyä ei saanut 

käyttää, jos henkilö oli vertailuryhmässä. Vertailuryhmässä sai kuitenkin kerran viikossa 

syödä kalaa. Kolesterolipitoisuuksiin havaittiin vaikuttavan edullisesti camelinaöljyn käytöllä, 



16 

 

kun taas vastaavanlaisia vaikutuksia ei ollut vähärasvaisen ja rasvaisen kalan käytöllä. 

Matala-asteisessa tulehduksessa ja sokeriaineenvaihdunnassa ei huomattu merkittäviä eroja 

ryhmien välillä. (Itä-Suomen yliopisto, 2018)  

Tutkimus 3. Itä-Suomen yliopiston tutkimus osoittaa, että henkilöillä, joilla on heikentynyt 

sokeriaineenvaihdunta, rasvaisen kalan käyttö lisää rasvamäärää näillä henkilöillä sekä 

suurentaa veren HDL-lipoproteiinihiukkasia. Nämä ominaisuudet tekevät HDL-hiukkasista 

hyödyllisiä sydän- ja verisuoniterveydelle, kun taas haitallisten IDL-hiukkasten määrää 

vähentää puolestaan camelinaöljyn käyttö. (Itä-Suomen yliopisto, 2018) 

Tutkimuksessa selvitettiin vähärasvaisen kalan, rasvaisen kalan ja camelinaöljyn käytön 

vaikutuksia kolesterolia kuljettavien lipoproteiinien koostumukseen ja kokoon. HDL-

hiukkasten hyödyllisyys näyttää riippuvan niiden koostumuksesta ja koosta, mutta tarkkaan 

ottaen HDL-lipoproteiini tunnetaankin yleisesti ”hyvänä kolesterolina”. Pienet HDL-hiukkaset 

voivat lisätä sairastumisriskiä, kun taas aiemmissa tutkimuksissa on havaittu suurien HDL-

hiukkasten olevan yhteydessä pienempään sydän- ja verisuonitautien riskiin. ”Pahana 

kolesterolina” tunnetun LDL:n esiaste on puolestaan IDL-lipoproteiini. Aiemmissa 

tutkimuksissa on osoitettu lipoproteiinien koostumukseen ja kokoon vaikuttavan suotuisasti 

kalan sisältämien pitkäketjuisten omega-3-sarjan rasvahappojen. Kasviperäistä omega-3-

sarjan rasvahappoa eli alfalinoleenihappoa sisältää camelinaöljy. Alfalinoleenihapon 

vaikutuksia ei ole juuri ollenkaan tutkittu lipoproteiineihin. (Itä-Suomen yliopisto, 2018)  

Tutkimukseen osallistui ne henkilöt joilla oli heikentynyt sokeriaineenvaihdunta. He olivat 

iältään 40-72 vuotiaita miehiä ja naisia ja heitä osallistui 79 kappaletta. 12 viikon ajaksi 

tutkittavat jaettiin neljään ryhmään satunnaisesti: vertailuryhmä, vähärasvainen kala, 

rasvainen kala ja camelinaöljy. Camelinaöljyryhmässä tuli tutkittavien käyttää camelinaöljyä 

30 millilitraa päivittäin. Kalaryhmissä tuli tutkittavien käyttää joko vähärasvaista tai rasvaista 

kalaa neljästi viikossa. Vertailuryhmässä ei saanut käyttää alfalinoleenihappoa sisältäviä 

öljyjä kuten rypsiöljyä ja camelinaöljyä, mutta kalaa sai syödä kerran viikossa. (Itä-Suomen 

yliopisto, 2018) 
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Haitallisten IDL-hiukkasten pitoisuutta pienensi camelinaöljyn käyttö, kun taas rasvaisen 

kalan käytön havaittiin muuttavan edullisesti HDL-hiukkasten rasvakoostumusta ja kokoa. 

Sydän- ja verisuonitautien riskiin voi olla näillä muutoksilla edullinen vaikutus. 

Lipoproteiinihiukkasten kokoon, koostumukseen ja määrään ei havaittu olevan vaikutuksia 

vähärasvaisen kalan käytöllä. (Itä-Suomen yliopisto, 2018) 

Tutkimus 4. Runsaasti monityydyttymättömiä omega-3-rasvahappoja sisältää rasvainen kala 

ja camelinaöljy, mutta kuitenkin niiden terveyshyödyt näyttävät poikkeavan toisistaan. Itä-

Suomen yliopistossa tehty tutkimus osoitti, että sydän- ja verisuoniterveydelle mahdollisesti 

haitallisten rasvahappojohdannaisten muodostumista vähensi camelinaöljyn käyttö. Myöskin 

hapettumisstressiltä camelinaöljyn käyttö näyttäisi suojaavan elimistöä. Tulehdusta 

lievittävien rasvahappojohdannaisten pitoisuutta veressä nosti rasvainen kala. (Itä-Suomen 

yliopisto, 2020) 

Karoliinisen instituutin ja Itä-Suomen yliopiston tekemässä tutkimuksessa vertailtiin 

kotimaisen camelinaöljyn, vähärasvaisen kalan ja rasvaisen kalan vaikutuksia matala-

asteiseen tulehdukseen sekä rasva-aineenvaihduntaan. Koehenkilöt jaettiin neljään ryhmään 

12 viikkoa kestävässä tutkimuksessa ja he olivat iältään 43-72 vuotiaita. Koehenkilöitä oli 

yhteensä 79 kappaletta ja he olivat miehiä sekä naisia. Yksi ryhmistä vähensi kalan syömistä 

yhteen kertaan viikossa ja korvasi camelinaöljyllä rasvoja ruokavaliostaan. Neljä kertaa 

viikossa kalaa söi kaksi muuta ryhmää. Toinen ryhmä söi vähärasvaisia kaloja esimerkiksi 

haukea ja seitiä, kun taas  toinen ryhmä söi rasvaisia kaloja kuten muikkuja ja lohta. 

Vertailuryhmänä toimi ryhmä numero neljä. (Itä-Suomen yliopisto, 2020) 

Itä-Suomen yliopiston (Itä-Suomen yliopisto, 2020) sivuilla kerrotaan seuraavasti: 

 Runsas omega-3-rasvahappojen saanti camelinaöljystä ja rasvaisesta kalasta 

vähensi pitkäketjuisiin omega-6-rasvahappoihin kuuluvan arakidonihapon osuutta veren 

rasvahapoista. Camelinaöljyä käyttäneillä myös arakidonihaposta tuottavien, sydän- ja 

verisuoniterveydelle mahdollisesti haitallisten välittäjäaineiden pitoisuudet madaltuivat. 

Tulehdusta hillitsevien rasvahappojohdannaisten pitoisuutta veressä suurensi rasvaisen 

kalan syönti. (Itä-Suomen yliopisto, 2020)  
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Elimistön rasva-aineenvaihduntaan vaikutti hyvinkin laajasti rasvainen kala ja camelinaöljy. 

Tutkimus osoitti, että niihin aineenvaihduntareitteihin, jotka ovat yhteydessä kakkostyypin 

diabetekseen kuin sydän- ja verisuonisairauksiinkin voidaan vaikuttaa ruokavalion 

rasvavalinnoilla. Hapettumisstressin tasoa kuvastavan merkkiaineen pitoisuuksia 

verenkierrossa havaittiin camelinaöljyn pienentävän muiden suotuisien vaikutusten ohella. 

Tutkittuihin aineenvaihduntareitteihin ei havaittu olevan vaikutuksia vähärasvaisella kalalla. 

(Itä-Suomen yliopisto, 2020) 

Tutkimuksessa mitattiin muutoksia välittäjäaineina toimivien rasvahappojen 

aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksissa sekä lisäksi myöskin mitattiin perinteisen veren 

rasvahappokoostumusta. Tällä tasolla rasvahappoaineenvaihdunnan tarkasteleminen 

mahdollistaa ravinnon monityydyttymättömien rasvahappojen vaikutuksien entistä 

tarkemman tutkimisen. Tutkimuksessa rasvaisen kalan vaikutuksista saadut tulokset ovat 

lupaavia ja tukevat aiempaa tietoa. Jatkotutkimuksia kuitenkin tarvitaan erityisesti 

camelinaöljyn aineenvaihduntatuotteiden ja rasvahapoista tuotettavien välittäjäaineiden 

vaikutuksista. (Itä-Suomen yliopisto, 2020) 

5 MARKKINOINTI 

Yrityksen strategiassa ja liikeideassa määrättyihin päämääriin perustuu markkinoinnin 

suunnittelu. Tavoitteiden perusteella, jotka yritys on asettanut, suunnitellaan 

markkinointitoimenpiteet. Markkinoinnin suunnittelu on taktista ja operatiivista 

suunnittelua, joka tapahtuu vuosittain sekä strategista pidemmän tähtäimen suunnittelua. 

Yleensä vuodeksi kerrallaan suunnitellaan markkinointitoimenpiteet. 

Markkinointisuunnitelma laaditaan kirjallisena toimenpiteistä. Markkinointisuunnitelma 

sisältää seurannan mittarit, toimenpiteet, kohderyhmät, tavoitteet sekä analyysit. 

(Bergström & Leppänen, 2015, s. 28) 

Kun asiakas osti tuotteen, niin siitä ei ala asiakaspalvelu. Viitteitä asiakaspalvelusta antaa 

myös kaikki viestintä, mitä tehtiin ennekuin asiakas osti tuotteen. Ennen palvelun ostamista 

tehtiin proaktiivista asiakaspalvelua sisältömarkkinoinnilla sähköpostitse, blogissa ja some-

kanavilla. Tehokkainta markkinointia, mitä voi tuottaa, on tyytyväiset asiakkaat, jotka 
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suosittelevat yritystä. Asiakkaiden odotukset tulee siis ylittää ja heistä tulisi huolehtia koko 

palveluketjun ajan niin ennen, palvelun aikana kuin sen jälkeenkin. (Bisneskoulu, 2017)  

Tyytyväiset asiakkaat ovat parasta markkinointia. Kun asiakkaalta on saatu maksu tai projekti 

on ohi, niin asiakaspalvelu ei lopu siihen. Että asiakas suosittelisi palvelua muillekin, tulee 

tehdä kaikkensa sen eteen, että asiakas olisi tyytyväinen. Palvelun jälkeenkin asiakkaaseen 

tulisi pitää yhteyttä sekä kysyä häneltä miten nyt menee. Tulee myös selvittää, oliko hän 

tyytyväinen tuotteeseen ja palveluun. (Bisneskoulu, 2017)  

Yhdistettyinä nykyisiin keinoihin on yrityksen näkökulmasta sosiaalinen media uudenlainen 

tapa tehdä markkinointia, eikä se ole ohimenevä ilmiö. Uusia ideoita omaan tekemiseen on 

helppo hakea sosiaalisesta mediasta. Se on yrittäjälle myös kanava reagoida palautteeseen, 

synnyttää huomioita ja tavoittaa uusia asiakkaita. (Leino, 2012, s. 18) 

Kyselylomakkeella, joka tehtiin tätä opinnäytetyötä varten kartoitettiin myös asiakastarpeita. 

Asiakkaat kokivat tässä kyselyssä yrityksen valikoiman kovin suppeaksi ja he haluaisivat lisää 

tuotteita camelina-perheeseen. Sieltä tulikin hyviä ehdotuksia mitä he haluaisivat myyntiin 

tulevan: esimerkeiksi he antoivat camelinasnacks ja camelinasaippua. 

5.1 Yrityksen tämänhetkinen markkinointi 

Tällä hetkellä yrityksellä on olemassa omat kotisivut www.suomenkasvioljyt.fi sekä yritys 

löytyy myös Instagramista ja Facebookista. Kun aloin tekemään tätä tutkimusta, yrityksen 

Instagram-sivuilla oli 200 seuraajaa. Työn tekemisen päätyttyä seuraajamäärä kasvoi 214 

seuraajaan. Facebookissa oli seuraajia 882, joista 861 tykkäsi yrityksen Facebook-sivuista. 

Työn tekemisen päätyttyä seuraajia oli 891, joista 877 tykkäsi yrityksen Facebook-sivuista. Eli 

seuraajamäärät kasvoivat sekä Instagramissa että Facebookissa tämän työn tekemisen 

aikana. 

Yritys käy myös messuilla harvakseltaan sekä on ollut välillä esillä lehdissä, mainoksissa sekä 

lehtiartikkeleissa. Yrityksen edustajilla on myös aina mukana käyntikortti tai camelinaöljystä 

http://www.suomenkasvioljyt.fi/
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kertova tuote-esite, jossa kerrotaan öljyn käyttötarkoitus ja lisätietoja öljystä. Näitä on 

helppo jakaa kiinnostuneille ihmisille. 

Jos yritys käyttää rahaa markkinointiin, niin he haluaisivat myös saada rahoille vastinetta. Eli 

pitäisi tulla myyntiä myöskin ostetulla markkinoinnilla. Tähän mennessä näin ei ole juurikaan 

tapahtunut. Myöskään messuilta ei ole juurikaan tullut uusia asiakkaita,  vaan vanhat 

asiakkaat käyvät myyntipisteellä ostoksilla ja hyödyntävät messutarjoukset. Uusia asiakkaita 

on tietysti myös löytänyt myyntipisteelle, mutta näitä ei ole ollut messuilla tarpeeksi. Eli 

myyntiä ei ole tullut messuilla tarpeeksi, jolloin pitää miettiä onko messuilla (ainakaan 

pienillä messuilla) käyminen järkevää, jos myynnillä ei saada katettua myyntipaikan kuluja? 

Yrityksellä on ollut käytössä Google AdWords, mutta se ei auttanut myyntiin. Yrityksen 

kannattaisi ostaa laajempaa markkinointia, jolloin he saisivat enemmän näkyvyyttä. 

Facebookissa yrityksellä on oma yrityssivu, jolla he itse mainostavat tuotteitaan. 

Facebookissa ja Instagramissa kannattaa myös käyttää maksullisia mainoksia, sillä siellä 

liikkuu isoja ihmisvirtoja. Näin mahdollisimman moni näkee mainoksen vaikkei heti 

ostaisikaan niin he tietävät mistä tilan tuotteita saa ostettua. 

5.2 Markkinoinnin haasteet 

Yritykseen heijastuu se miltä itse (yrityksen edustaja) näyttää ulkoisesti sekä miten hän 

käyttäytyy. Jos itse on huonossa hapessa, aina väsynyt tai matalassa energiassa (ei jaksa 

palvella asiakkaita) ei se tee kovin hyvää vaikutusta asiakkaisiin. Ja se miten tuot itsesi esiin 

verkossa näkyy väkisin myöskin siinä miten voit henkisesti ja fyysisesti. Joten se miten olet 

esillä sosiaalisessa mediassa näkyy asenteestasi, energiastasi ja fiiliksestäsi. Huolta pitää siis 

pitää itsestä ja myös asiakkaista. Palvele siis itseäsi yhtä hyvin kuin asiakkaita. (Bisneskoulu, 

2017)   

Oma osaaminen ja itsensä yrittäjänä tulee tuoda tutuksi myös asiakkaille. Ei saa piiloutua 

logonsa taakse vaan itsensä pitää tuoda esiin verkossa. Palveluita halutaan ostaa, kun 

yrittäjä tunnetaan alan huippuosaajana sekä niistä halutaan silloin maksaa. (Bisneskoulu, 

2017)  
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Toimitusjohtaja ja tilan isäntä Markku Lehmuskannan sekä Tarja Lehmuskannan haastattelun 

(haastattelu 26.2.2022) mukaan camelinaöljyn ja siemenpussien markkinoinnista tekee 

haastavaa sen tuntemattomuus. Ihmisten ostokäyttäytymistä on vaikea muuttaa, niin että 

siihen saisi myös uusia tuotteita mukaan. Koska kyseessä on erikoistuote niin, tuotteet ovat 

kalliita. Tämä rajoittaa monen halua ostaa öljyä ja siementä. Tunnettavuutta saa vain 

markkinoinnilla. Tämä taas vaatii paljon rahaa, eikä pientuottajilla ole varaa tähän. 

(Lehmuskanta M & T, 2022) 

Yrityksen tarvitsee saada tuotteistettua camelinarouhe (puristusjäte). Rouhe pitäisi saada 

tuotteistettua eli myyntiin, että öljyn hintaa saataisiin alaspäin. Hintaa pitäisi saada alaspäin 

niin tuotantokustannuksissa kuin myyntihinnassakin. Näin myynnistä tulisi kannattavampaa. 

Camelinaöljyä pidetään lähtökohtaisesti kalliina. Rouhetta ei voida käyttää esimerkiksi 

lehmillä, sillä siinä on maittavuusongelma. (Lehmuskanta M & T, 2022) 

Kylmäpuristetusta öljystä ei saa tasalaatuista vaan se on aina uniikkia. Raffinoidut öljyt saa 

tasalaatuiseksi, jolloin ne maistuvat aina samalta. Yrityksellä onkin uutena tuotteena 

paistoöljy, joka on raffinoitu öljy. Öljyn makuun vaikuttaa rikkasiemenet sekä siemenen 

puhtaus. Tällöin öljyyn voi tulla sivumakuja. Näitä eriä ei puristeta myyntiin vaan ne menevät 

rehuöljyksi. Öljyn menekkiin vaikuttaa isot ketjut (suuret ruokakaupat). Jos tuotteita saisi 

myyntiin isoihin marketteihin niin, se auttaisi myyntiin. Näin tuotteita saataisiin levitettyä 

suuremmalle alalle ja tunnettavuus kasvaisi, jos ne olisivat myynnissä isoissa kaupoissa. 

(Lehmuskanta M & T, 2022) 

Jos verrataan siihen miten suhtaudumme yleensä eri mediakanaviin niin markkinointiin 

netissä suomalaiset suhtautuvat kaiken kaikkiaan melko kielteisesti kotimaisten 

tutkimustulosten mukaan. Kuitenkin melko myönteistä suhtautumista nauttivat yritysten 

fanisivut, yritysten omat kotisivut ja blogit. (Leino, 2012, s. 263) 

6 MARKKINATUTKIMUS 

Tässä opinnäytetyössä yrityksen pyynnöstä tehtiin markkinatutkimuskysely, jossa 

kartoitettiin yrityksen nykyisten ja tulevien asiakkaiden tarpeita. Markkinatutkimuksen avulla 
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voidaan ennustaa asiakkaiden käyttäytymistä ja ymmärtää paremmin markkinoita sekä 

selvittää keitä asiakkaasi oikein ovat. Monin eri tavoin voi tehdä markkinatutkimuksia. Tietoa 

saa tehokkaasti markkinan nykytilanteesta ja voi lisätä asiakasymmärrystä 

markkinatutkimuksella mikä onkin helppo tapa toimia. Tähän työhön toteutettiin 

verkkokysely ja haastattelu, joka toteutettiin jalkautumalla ruokakauppaan. Kyselyssä käytiin 

läpi erilaisia kysymyksiä yrityksestä ja sen tuotteista. Kauppakyselyssä oli vain muutamia 

kysymyksiä. Netissä tehtävässä kyselyssä arvottiin tuotepalkintoja, että saatiin 

mahdollisimman monta vastaajaa vastaamaan kyselyyn. Netissä tehtävä kysely tehtiin 

Microsoft Forms-työkalulla. (Ammattijohtaja.fi, n.d.; Dun & bradstreet|selector, 2014) 

6.1 Netissä & kaupassa tehty kysely 

Netissä tehdyn kyselyn tavoitteena oli saada 150 vastaajaa kyselylle. Kaikki kyselyyn 

vastanneet ovat mahdollisia asiakkaita ja potentiaalisia tulevia asiakkaita. Kysely oli auki 

aikavälillä 24.1.-7.2.2022. Kyselyyn vastasi lopulta tänä aikana 196 vastaajaa, joten tavoite 

täyttyi tämän osalta.  

Tässä osiossa kävin myöskin tekemässä asiakastutkimusta paikallisessa K-Supermarket 

Turengissa 19.3.2022. K-Supermarket Turenki sijaitsee Janakkalan kunnassa Turengin 

kylässä. Kyselyyn vastasi 13 asiakasta, joten tätä kyselyä en pidä kovin kattavana. Tämä on 

kyllä suuntaa antava. Tämä kysely oli lyhyempi kuin nettikysely ja tähän oli poimittu 

nettikyselystä vain 12 kysymystä. Tämä sen takia, että ihmiset jaksaisivat vastata tähän 

kyselyyn. 

6.2 Markkinatutkimuksen tulokset 

Nettikyselyssä oli vastaajia 196 kappaletta ja kysely oli avoinna kaksi viikkoa. Osaan 

kysymyksistä sai valita vain yhden vastausvaihtoehdon ja osa oli monivalintoja. Osaan taas 

vastaaja sai vastata vapaasti. 

Kaupassa tehdyssä kyselyssä vastaajia oli 13 kappaletta ja kysely tehtiin yhden päivän aikana 

olemalla paikan päällä kaupassa kyselemässä asiakkailta vastauksia kyselyyn. Osaan 
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kysymyksistä asiakkaat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon ja osaan taas he saivat 

vastata vapaasti. 

6.2.1 Netissä tehty kysely 

Tässä osiossa käydään läpi netissä tehdyn kyselyn tutkimustuloksia. Tämä kysely oli 

polutettu, joten kaikki vastaajat eivät vastanneet jokaiseen kysymykseen. Alla olevasta 

kaaviosta (KAAVIO 1) näet tulokset kysymykseen yksi. 

Kaavio 1. Tulokset kysymykseen yksi, jossa kysyttiin kyselyyn vastanneiden sukupuolta. (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

161 kappaletta eli 82 prosenttia oli naisia. Vastaajista miehiä oli 34 kappaletta eli 17 

prosenttia ja loput vastaajista oli muunsukupuolisia. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 2) näet 

tulokset kysymykseen kaksi. 
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Kaavio 2. Tulokset kysymykseen kaksi, jossa kysyttiin vastaajien ikää. (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita vain yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista 

eniten, 100 kappaletta eli 51 prosenttia oli 18-30 vuotiaiden ikähaarukassa. Vastaajista 37 

kappaletta eli 19 prosenttia oli 31-40 vuotiaiden ikähaarukassa. Vastaajista 21 kappaletta eli 

11 prosenttia oli 41-50 vuotiaiden ryhmässä. Vastaajista 18 kappaletta eli yhdeksän 

prosenttia oli 51-60 vuotiaiden ikähaarukassa. Vastaajista 16 kappaletta eli yhdeksän 

prosenttia oli 61-70 vuotiaiden ikähaarukassa. Loput vastaajista oli yli 70 vuotta vanhojen 

ikähaarukassa. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 3) näet tulokset kysymykseen kolme. 

Kaavio 3. Tulokset kysymykseen kolme, jossa kysyttiin vastaajien asuinpaikkakuntaa. (Vähämäki, 2022) 
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Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita vain yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista 

eniten, 60 kappaletta eli 31 prosenttia asui Kanta-Hämeessä. Yrityksen lähialueilta vastaajia 

oli eri maakunnista melko tasaisesti, mutta runsaasti myös muualta Suomesta. Alla olevasta 

kaaviosta (KAAVIO 4) näet tulokset kysymykseen neljä. 

Kaavio 4. Tulokset kysymykseen neljä, jossa kysyttiin onko vastaaja työntekijä, opiskelija, yrittäjä, eläkeläinen 

vai työtön? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita vain yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista 

eniten, 94 kappaletta eli 48 prosenttia oli eniten työntekijöitä. Vastaajista 54 kappaletta eli 

28 prosenttia oli opiskelijoita. Loput vastaajista jakautuivat melko tasaisesti yrittäjiin, 

eläkeläisiin ja työttömiin. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 5) näet tulokset kysymykseen viisi.  

Kaavio 5. Tulokset kysymykseen viisi, jossa kysyttiin vastaajien talouden kokoa. (Vähämäki, 2022) 
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Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita vain yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista 

eniten, 135 kappaletta eli 69 prosenttia asui 1-2 hengen taloudessa. Vastaajista 58 

kappaletta eli 30 prosenttia asui 3-5 hengen taloudessa ja loput asuivat kuuden tai enemmän 

hengen taloudessa. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 6) näet tulokset kysymykseen kuusi. 

Kaavio 6. Tulokset kysymykseen kuusi, jossa kysyttiin pyrkiikö vastaaja ostamaan kotimaisia tuotteita kaupassa 

käydessään? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita vain yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista 

eniten, 170 kappaletta eli 87 prosenttia pyrki ostamaan kotimaisia tuotteita kaupassa 

käydessään ja loput vastaajista eivät pyrkineet ostamaan kotimaisia tuotteita kaupassa 

käydessään. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 7) näet tulokset kysymykseen seitsemän. 

Kaavio 7. Tulokset kysymykseen seitsemän, jossa kysyttiin suosiiko vastaaja luomua? (Vähämäki, 2022) 
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Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

132 kappaletta eli 67 prosenttia ei suosi luomua ja loput vastaajista suosi luomua. Alla 

olevasta kaaviosta (KAAVIO 8) näet tulokset kysymykseen kahdeksan. 

Kaavio 8. Tulokset kysymykseen kahdeksan, jossa kysyttiin käytätkö ruokaöljyä ruokaa tehdessäsi? (Vähämäki, 

2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita vain yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista 

eniten, 164 kappaletta eli 84 prosenttia käyttää ruokaöljyä, kun laittavat ruokaa ja loput 

vastaajista eivät käytä ruuanlaitossa ruokaöljyä. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 9) näet 

tulokset kysymykseen yhdeksän. 
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Kaavio 9. Tuloksen kysymykseen yhdeksän, jossa kysyttiin mitä ruokaöljyä vastaajat käyttivät? (Vähämäki, 

2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat vastata itsenäisesti. Moni vastaaja oli vastannut 

useamman kuin yhden öljyvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 97 kappaletta eli 48 prosenttia 

käytti eniten rypsiöljyä. Vastaajista 71 kappaletta eli 35 prosenttia käytti oliiviöljyä. 

Vastaajista 14 kappaletta eli seitsemän prosenttia käytti camelinaöljyä. Muita öljyjä 

käytettiin selvästi vähemmän. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 10) näet tulokset 

kysymykseen kymmenen. 

Kaavio 10. Tulokset kysymykseen kymmenen, jossa kysyttiin tietävätkö vastaajat mikä on camelinaöljy? 

(Vähämäki, 2022) 
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Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

124 kappaletta eli 63 prosenttia ei tiennyt mikä on camelinaöljy ja loput vastaajista tiesi mikä 

on camelinaöljy. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 11) näet tulokset kysymykseen 11. 

Kaavio 11. Tulokset kysymykseen 11, jossa kysyttiin onko kyseinen yritys vastaajille tuttu? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

140 kappaletta eli 71:lle prosentille yritys ei ollut tuttu entuudestaan ja lopuille vastaajista 

yritys oli tuttu entuudestaan. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 12) näet tulokset kysymykseen 

12. 

Kaavio 12. Tulokset kysymykseen 12, jossa kysyttiin tietävätkö vastaajat mitä tuotteita kyseinen yritys myy? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 50 

kappaletta eli 89 prosenttia tiesi mitä tuotteita kyseinen yritys myy ja loput vastaajista ei 
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tiennyt mitä tuotteita kyseinen yritys myy. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 13) näet tulokset 

kysymykseen 13. 

Kaavio 13. Tulokset kysymykseen 13, jossa kysyttiin mitä kautta vastaajat ovat kuulleet yrityksestä ja sen 

tuotteista? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 14 

kappaletta eli 25 prosenttia oli kuullut yrityksestä ja sen tuotteista puskaradion kautta. 

Vastaajista 11 kappaletta eli 20 prosenttia tuntee tilan väen muuten ja tuotteet ovat tulleet 

sitä kautta tutuiksi. Vastaajista yhdeksän kappaletta eli 16 prosenttia oli kuullut yrityksestä 

Googlen hakukoneen kautta. Vastaajista kahdeksan kappaletta eli 14 prosenttia oli kuullut 

yrityksestä Facebookin kautta. Loput olivat kuullet yrityksestä muuta kautta. Alla olevasta 

kaaviosta (KAAVIO 14) näet tulokset kysymykseen 14. 
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Kaavio 14. Tulokset kysymykseen 14, jossa kysyttiin onko vastaaja käyttänyt yrityksen tuotteita? (Vähämäki, 

2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 29 

kappaletta eli 52 prosenttia oli käyttänyt yrityksen tuotteita aiemmin ja loput vastaajista ei 

ollut käyttänyt yrityksen tuotteita aiemmin. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 15) näet 

tulokset kysymykseen 15. 

Kaavio 15. Tulokset kysymykseen 15, jossa kysyttiin tietääkö vastaaja, että ostamalla kyseiseltä yritykseltä hän 

ostaa tuotteita suoraan tuottajalta ilman välikäsiä? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 41 

kappaletta eli 73 prosenttia tiesi, että ostamalla kyseiseltä yritykseltä saavat he ostettua 

tuotteita suoraan tuottajalta ilman välikäsiä ja loput vastaajista ei tiennyt tätä. Alla olevasta 

kaaviosta (KAAVIO 16) näet tulokset kysymykseen 16. 
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Kaavio 16. Tulokset kysymykseen 16, jossa kysyttiin onko vastaaja koskaan käyttänyt camelinaöljyä? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

166 kappaletta eli 85 prosenttia ei ollut koskaan käyttänyt camelinaöljyä ja loput vastaajista 

oli käyttänyt camelinaöljyä aiemmin. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 17) näet tulokset 

kysymykseen 17. 

Kaavio 17. Tulokset kysymykseen 17, jossa kysyttiin oliko camelinaöljy juuri tältä yritykseltä ostettua? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 26 

kappaletta eli 90 prosenttia oli ostanut camelinaöljyä juuri tältä yritykseltä ja loput 

vastaajista oli ostanut camelinaöljyn joltain toiselta yritykseltä eli se ei ollut tältä yritykseltä 

ostettua. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 18) näet tulokset kysymykseen 18. 
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Kaavio 18. Tulokset kysymykseen 18, jossa kysyttiin oliko vastaaja koskaan käyttänyt camelinansiementä? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

190 kappaletta eli 97 prosenttia ei ollut koskaan aiemmin käyttänyt camelinansiementä ja 

loput vastaajista oli käyttänyt camelinansiementä aiemmin. Erityisesti camelinansiementä 

tulisi markkinoida enemmän huonon tunnettavuuden takia. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 

19) näet tulokset kysymykseen 19. 

Kaavio 19. Tulokset kysymykseen 19, jossa kysyttiin oliko camelinansiemen juuri tältä yritykseltä ostettua? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

neljä kappaletta eli 67 prosenttia ei ollut ostanut juuri tältä yritykseltä camelinansiementä ja 

loput vastaajista oli ostanut camelinasiementä juuri tältä yritykseltä. Alla olevasta kaaviosta 

(KAAVIO 20) näet tulokset kysymykseen 20. 
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Kaavio 20. Tulokset kysymykseen 20, jossa kysyttiin olisiko vastaaja valmis ostamaan camelinaöljyä tai 

siemeniä? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

161 kappaletta eli 82 prosenttia olisi valmis ostamaan camelinaöljyä tai siemeniä ja loput 

vastaajista ei olisi valmis ostamaan camelinaöljyä tai siemeniä. Alla olevasta kaaviosta 

(KAAVIO 21) näet tulokset kysymykseen 21. 

Kaavio 21. Tulokset kysymykseen 21, jossa kysyttiin miksi ostaisit camelinaöljyä tai siemeniä? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat vastata itsenäisesti. Moni oli vastannut useamman 

vaihtoehdon. Tämä kysymys on jaettu kahteen osaan miksi ostaisit ja miksi et ostaisi. 

Alempana näet ”miksi et ostaisi” -osion. Vastaajista eniten, 96 kappaletta eli 55 prosenttia 
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ostaisi camelinaöljyä tai siemeniä, koska heillä on halu kokeilla tuotetta tai kiinnostusta 

tuotetta kohtaan. Vastaajista 36 kappaletta eli 21 prosenttia ostaisi tuotetta camelinan 

terveysvaikutuksien takia. Vastaajista 27 kappaletta eli 15 prosenttia ostaisi camelinaa 

kotimaisuuden takia. Loput vastaajista ostaisivat tuotteita muun syyn takia. Alla olevasta 

kaaviosta (KAAVIO 22) näet tulokset kysymykseen 22. 

Kaavio 22. Tulokset kysymykseen 21, jossa kysyttiin miksi et käyttäisi camelinaöljyä tai siemeniä? (Vähämäki, 

2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat vastata itsenäisesti ja moni oli vastannut useamman 

vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 25 kappaletta eli 63 prosenttia ei ostaisi tilan 

tuotteita, koska eivät tiedä miten niitä käytetään, eivätkä he ole käyttäneet tuotteita 

aiemmin sekä tuntemattomuuden takia. Vastaajista seitsemän kappaletta eli 18 prosenttia ei 

ostaisi sen takia, että heillä ei ole tarvetta kyseisille tuotteille tai heillä ei ole halua kokeilla 

niitä. Vastaajista neljä kappaletta eli kymmenen prosenttia ei ostaisi sen takia, että hinta on 

0

5

10

15

20

25

30

V
as

ta
aj

ie
n

 k
ap

p
al

em
ää

rä

21. Miksi et ostaisi camelinaöljyä tai siemeniä?



36 

 

liian korkea. Loput vastaajista eivät ostaisi tuotteita muun syyn takia. Alla olevasta kaaviosta 

(KAAVIO 23) näet tulokset kysymykseen 23. 

Kaavio 23. Tulokset kysymykseen 22, jossa kysyttiin onko vastaaja ollut tyytyväinen yrityksen tuotteisiin, jos on 

käyttänyt niitä aiemmin? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 31 

kappaletta eli 60 prosenttia oli tyytyväisiä yrityksen tuotteisiin ja loput vastaajista eivät 

olleet tyytyväisiä yrityksen tuotteisiin. Alla olevasta taulukosta (TAULUKKO 2) näet tulokset 

kysymykseen 23. 

Taulukko 2. Tulokset kysymykseen 23, jossa kysyttiin onko vastaaja ollut tyytyväinen tuotteisiin ja jos ei ole 

ollut, niin miksi ei ole ollut tyytyväinen? (Vähämäki, 2022) 

23. Jos et ole ollut tyytyväinen tuotteisiin, kerro tähän miksi et ole ollut tyytyväinen? 
  Kpl määrä %      
Maun takia 2  100 %      

Ihmiset olivat jostain syystä ymmärtäneet tämän kysymyksen väärin ja aiemmin kyselyssä 

vastanneet johonkin kysymykseen johon heidän ei olisi kuulunut vastata. Tämän takia he 

ohjautuivat virheellisesti tähän kysymykseen. Kunnollisia vastauksia oli tähän saatu vain 

kaksi kappaletta. Muut vastaukset olivat virheellisiä vastauksia. Vastaajista kaksi kappaletta, 

eli 100 prosenttia ei ollut tyytyväinen tuotteisiin maun takia. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 

24) näet tulokset kysymykseen 24. 
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Kaavio 24. Tulokset kysymykseen 24, jossa kysyttiin vastaajien lempituotetta yrityksen valikoimasta? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat vastata itsenäisesti. Vastaajista eniten, 23 kappaletta eli 

92 prosenttia oli valinnut yrityksen tuotteista lempituotteekseen camelinaöljyn ja loput 

vastaajista valitsi lempituotteikseen jonkun muun tuotteen kuin camelinaöljyn. 

25. Toivoisitko jotain uutta tuotetta yrityksen valikoimaan? 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat vastata itsenäisesti. Yrityksen valikoimaan toivottiin 

camelinasnacksiä, koiralle omaa öljypakkausta, camelinaluomuöljyä sekä tuotteita, joissa 

camelina on mukana. Camelinaluomuöljy tosin löytyykin jo yrityksen valikoimasta. Alla 

olevasta kaaviosta (KAAVIO 25) näet tulokset kysymykseen 26. 
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Kaavio 25. Tulokset kysymykseen 26, jossa kysyttiin ovatko vastaajat tyytyväisiä pakkausten ulkonäköön? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

173 kappaletta eli 88 prosenttia oli sitä mieltä, että pakkauksen ulkonäkö on hyvä ja selkeä ja 

loput vastaajista eivät olleet tyytyväisiä pakkauksien ulkonäköön. Alla olevasta kaaviosta 

(KAAVIO 26) näet tulokset kysymykseen 27. 

Kaavio 26. Tulokset kysymykseen 27, jossa kysyttiin ovatko vastaajat olleet tyytyväisiä yrityksen 

asiakaspalveluun? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 48 

kappaletta eli 86 prosenttia on ollut tyytyväisiä yrityksen asiakaspalveluun ja loput 

vastaajista eivät olleet tyytyväisiä asiakaspalveluun. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 27) näet 

tulokset kysymykseen 28. 
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Kaavio 27. Tulokset kysymykseen 28, jossa kysyttiin ovatko vastaajat olleet tyytyväisiä yrityksen kotisivuihin? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

179 kappaletta eli 91 prosenttia on ollut tyytyväisiä yrityksen kotisivuihin ja loput vastaajista 

eivät olleet tyytyväisiä yrityksen kotisivuihin. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 28) näet 

tulokset kysymykseen 29. 

Kaavio 28. Tulokset kysymykseen 29, jossa kysyttiin mikä saisi vastaajan ostamaan yrityksen tuotteita? 

(Vähämäki, 2022) 
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Tähän kysymykseen vastaajat saivat vastata itsenäisesti. Moni oli vastannut useamman 

vastausvaihtoehdon. Tämä kysymys olisi pitänyt poluttaa, eli jos olet jo ostanut yrityksen 

tuotteita mene johonkin toiseen ennalta määrättyyn kysymykseen. Vastaajista eniten, 42 

kappaletta eli 16 prosenttia ostaisi yrityksen tuotteita kotimaisuuden, 

ympäristöystävällisyyden sekä luomun takia. Vastaajista 32 kappaletta eli 12 prosenttia 

ostaisi tarjouksen, halvan hinnan (erityisesti hinta-laatusuhde), laadun ja tarjonnan takia. 

Vastaajista 30 kappaletta eli 11 prosentti ostaisi tuotteiden terveyshyötyjen takia. Vastaajista 

27 kappaletta eli kymmenen prosenttia ostaisi sen takia, että heillä on halu kokeilla tuotetta 

ja öljy on erilainen muihin öljyihin verrattuna.  

Vastaajista 22 kappaletta eli kahdeksan prosenttia ostaisi sen takia, että yritys tekisi näkyvää 

markkinointia esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajan kanssa. Vastaajista 21 kappaletta 

eli kahdeksan prosenttia ostaisi sen takia, jos tuote olisi saatavilla kaupoissa tai oman alueen 

REKO:ssa. Vastaajista 15 kappaletta eli kuusi prosenttia ostaisi sen takia, että he saisivat 

lisätietoa tuotteista ja sen viljelymenetelmistä. Vastaajista 13 kappaletta eli viisi prosenttia 

ostaisi sen takia, että he ovat tyytyväisiä tuotteeseen esimerkiksi sen maun takia. Muita syitä 

ostaa tuotteita olivat esimerkiksi: suosittelu, lähiruoka, paikallisuus ja halu tukea yritystä. 

Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 29) näet tulokset kysymykseen 30. 

Kaavio 29. Tulokset kysymykseen 30, jossa kysyttiin olisiko vastaaja valmis maksamaan camelinaöljystä 

enemmän normi öljyyn verrattuna? (Vähämäki, 2022)  

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

121 kappaletta eli 62 prosenttia olisi valmis maksamaan tuotteesta enemmän normaaliin 

ruokaöljyyn verrattuna ja loput vastaajista eivät olisi valmiita maksamaan tuotteesta 
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enemmän verrattuna normaaliin ruokaöljyyn. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 30) näet 

tulokset kysymykseen 31. 

Kaavio 30. Tulokset kysymykseen 31, jossa kysyttiin tietääkö vastaaja, että camelinaöljy laskee kolesterolia? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

135 kappaletta eli 69 prosenttia ei tiennyt, että camelinaöljy laskee tutkimusten mukaan 

kolesterolia tai, että öljyllä on muitakin terveysvaikutuksia ja loput vastaajista tiesivät tämän. 

Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 31) näet tulokset kysymykseen 32. 

Kaavio 31. Tulokset kysymykseen 32, jossa kysyttiin tiesivätkö vastaajat, että camelinaöljyä voi käyttää myös 

hevosille ja koirille? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

161 kappaletta eli 82 prosenttia ei tiennyt, että camelinaöljyä voi käyttää esimerkiksi koirille 

ja hevosille. Loput vastaajista tiesivät tämän. Tässä on myös lisämarkkinoinnin paikka, että 
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tämä asia saadaan ihmisten tietoisuuteen. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 32) näet tulokset 

kysymykseen 33. 

Kaavio 32. Tulokset kysymykseen 33, jossa kysyttiin mitä kautta vastaajat ostavat tilan tuotteita? (Vähämäki, 

2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 40 

kappaletta eli 48 prosenttia ostaa tällä hetkellä tilan tuotteita päivittäistavarakaupoista. 

Vastaajista 17 kappaletta eli 20 prosenttia ostaa verkkokaupasta. Vastaajista yhdeksän 

kappaletta eli 11 prosenttia ostaa tuotteet suoraan tilalta ja soittamalla suoraan tilalle, 

jolloin ne toimitetaan asiakkaalle esimerkiksi postilla. Loput vastaajista ostaa muuta kautta 

tuotteita. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 33) näet tulokset kysymykseen 34. 
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Kaavio 33. Tulokset kysymykseen 34, jossa kysyttiin mitä kautta vastaajat haluaisivat ostaa tilan tuotteita? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

152 kappaletta eli 78 prosenttia haluaisi ostaa tilan tuotteita päivittäistavarakaupoista. 

Vastaajista 21 kappaletta eli 11 prosenttia halusi ostaa verkkokaupasta. Vastaajista yhdeksän 

kappaletta eli viisi prosenttia halusi ostaa hakemalla tuotteet suoraan tilalta. Vastaajista 

seitsemän kappaletta eli neljä prosenttia  halusi ostaa soittamalla suoraan tilalle ja ne 

toimitetaan asiakkaalle esimerkiksi postilla. Vastaajista kuusi kappaletta eli kolme prosenttia 

halusi ostaa tuotteet REKO-ringin kautta. Loput vastaajista halusi ostaa jälleenmyjien kautta. 

Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 34) näet tulokset kysymykseen 35.  

Kaavio 34. Tulokset kysymykseen 35, jossa kysyttiin mitä kautta vastaaja haluaisi, että tuotteet toimitetaan 

hänelle, jos ostaa tuotteet verkkokaupasta? (Vähämäki, 2022) 
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Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

154 kappaletta eli 79 prosenttia halusi noutaa tuotteet postista tai postin 

pakettiautomaatista mikäli ne tilataan verkkokaupan kautta. Vastaajista 37 kappaletta eli 19 

prosenttia halusi noutaa tuotteet suoraan tilalta. Loput vastaajista halusi, että tuotteet 

tuodaan kotiinkuljetuksella kotiin asti. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 35) näet tulokset 

kysymykseen 36. 

Kaavio 35. Tulokset kysymykseen 36, jossa kysyttiin haluaisiko vastaajat, että tilalla pidettäisiin 

myyntitapahtumia? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

135 kappaletta eli 69 prosenttia halusi, että tilalla pidettäisiin messujen tyylisiä 

myyntitapahtumia. Loput vastaajista eivät halunneet, että myyntitapahtumia pidettäisiin. 

Tapahtumassa pääsisi esimerkiksi koemaistamaan ja ostamaan öljyä. Tässä voisi olla hyvä 

tilaisuus markkinoida lisää tuotteita, jos tällainen tapahtuma järjestettäisiin. Alla olevasta 

kaaviosta (KAAVIO 36) näet tulokset kysymykseen 37. 
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Kaavio 36. Tulokset kysymykseen 37, jossa kysyttiin onko pakkauskoot vastaajien mielestä sopivia? (Vähämäki, 

2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

187 eli 95 prosenttia oli sitä mieltä, että öljyjen pakkauskoot ovat sopivia. Loput vastaajista 

olivat sitä mieltä, että öljyjen pakkauskoot eivät ole sopivia. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 

37) näet tulokset kysymykseen 38. 

Kaavio 37. Tulokset kysymykseen 38, jossa kysyttiin minkä kokoisessa pakkauksessa vastaaja ostaisi mieluiten 

camelinaöljyä? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

137 kappaletta eli 70 prosenttia ostaisi mieluiten camelinaöljyä 0,5 litran pullossa. 

Vastaajista 43 kappaletta eli 22 prosenttia ostaisi toiseksi eniten öljyä 0,25 litran pullossa. 

Loput  vastaajista ostaisi öljyn kolmen litran kanisterissa. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 38) 

näet tulokset kysymykseen 39. 
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Kaavio 38. Tulokset kysymykseen 39, jossa kysyttiin mitä parannusehdotuksia vastaajilla on yritykselle? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat vastata itsenäisesti. Moni vastaaja oli vastannut 

useamman vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, seitsemän kappaletta eli 19 prosenttia 

oli eniten sitä mieltä, että yrityksen tulisi tehostaa heidän markkinointiaan. Vastaajista viisi 

kappaletta eli 14 prosenttia oli sitä mieltä, että kotisivuja tulisi päivittää selkeämmiksi. Niitä 

pidettiin kovin epäselvinä ja sotkuisen näköisinä. 

Vastaajista neljä eli 11 prosenttia oli sitä mieltä, että markkinoille tulisi tuoda uusi pullokoko 

joko 1 litran tai 1,5 litran pullo. Vastaajista kolme kappaletta eli kahdeksan prosenttia halusi, 

että somevaikuttajien kautta hankittaisiin yritykselle lisää näkyvyyttä ja tuotteet tulisivat 

kauppojen hyllyille. Loput vastaajista halusivat, esimerkiksi omia öljkokoja/pakkauksia 

eläimille, pakkausetikettien uusimista, camelinaperheeseen tulisi uusia tuotteita ja tilalle 

tulisi kunnon opasteet. 
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6.2.2 Kaupassa tehty kysely 

Tässä osiossa käydään läpi kaupassa tehdyn kyselyn tuloksia. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 

39) näet tulokset kysymykseen yksi.  

Kaavio 39. Tulokset kysymykseen yksi, jossa kysyttiin vastaajien sukupuolta. (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

kahdeksan kappaletta eli 62 prosenttia oli naisia ja loput vastaajista oli miehiä. Alla olevasta 

kaaviosta (KAAVIO 40) näet tulokset kysymykseen kaksi. 
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Kaavio 40. Tulokset kysymykseen kaksi, jossa kysyttiin vastaajien ikää. (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

neljä kappaletta eli 31 prosenttia oli iältään eniten 51-60 vuotiaita. Vastaajista kolme 

kappaletta eli 23 prosenttia oli 61-70-vuotiaita. Vastaajista kaksi kappaletta eli 15 prosenttia 

oli 31-40- ja 41-50-vuotiaita. Loput vastaajista oli yli 70 vuotiaita ja 18-30- vuotiaita. Alla 

olevasta kaaviosta (KAAVIO 41) näet tulokset kysymykseen kolme. 

Kaavio 41. Tulokset kysymykseen kolme, jossa kysyttiin onko Suomen Kasviöljyt niminen yritys vastaajalle 

tuttu? (Vähämäki, 2022) 
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Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

kahdeksan kappaletta eli 62 prosenttia oli kuullut kyseisestä yrityksestä aiemmin. Loput 

vastaajista ei ollut kuullut yrityksestä aiemmin. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 42) näet 

tulokset kysymykseen neljä. 

Kaavio 42. Tulokset kysymykseen neljä, jossa kysyttiin tietääkö vastaaja mitä tuotteita kyseinen yritys myy? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

kymmenen kappaletta eli 77 prosenttia tiesi mitä tuotteita kyseinen yritys myy. Loput 

vastaajista ei tiennyt mitä tuotteita kyseinen yritys myy. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 43) 

näet tulokset kysymykseen viisi. 
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Kaavio 43. Tulokset kysymykseen viisi, jossa kysyttiin mitä kautta vastaaja on kuullut yrityksestä ja sen 

tuotteista? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

neljä kappaletta eli 44 prosenttia oli kuulut yrityksestä ja sen tuotteista puskaradion kautta. 

Vastaajista kaksi kappaletta eli 22 prosenttia oli kuullut maistatuksissa (kaupat ja messut). 

Loput vastaajista oli kuullut yrityksestä muuta kautta. Ne ketkä eivät olleet kuulleet 

yrityksestä aiemmin eivät vastanneet tähän kysymykseen. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 

44) näet tulokset kysymykseen kuusi. 
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Kaavio 44. Tulokset kysymykseen kuusi, jossa kysyttiin onko vastaaja käyttänyt yrityksen tuotteita? (Vähämäki, 

2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

kymmenen kappaletta eli 77 prosenttia ei ollut käyttänyt yrityksen tuotteita. Loput 

vastaajista oli käyttänyt yrityksen tuotteita aiemmin. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 45) 

näet tulokset kysymykseen seitsemän. 

Kaavio 45. Tulokset kysymykseen seitsemän, jossa kysyttiin tietääkö vastaaja mikä on camelinaöljy? (Vähämäki, 

2022) 
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Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

seitsemän kappaletta eli 54 prosenttia ei tiennyt mitä on camelinaöljy. Loput vastaajista tiesi 

mitä on camelinaöljy. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 46) näet tulokset kysymykseen 

kahdeksan. 

Kaavio 46. Tulokset kysymykseen kahdeksan, jossa kysyttiin onko vastaaja koskaan käyttänyt camelinaöljyä? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten,  

kymmenen eli 77 prosenttia ei ollut koskaan käyttänyt camelinaöljyä. Loput vastaajista oli 

käyttänyt camelinaöljyä aiemmin. Alla olevasta kaaviosta (KAAVIO 47) näet tulokset 

kysymykseen yhdeksän. 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

Kyllä Ei

va
st

aa
jie

n
 lu

ku
m

ää
rä

8. Oletko koskaan käyttänyt camelinaöljyä?



53 

 

Kaavio 47. Tulokset kysymykseen yhdeksän, jossa kysyttiin onko vastaaja koskaan käyttänyt 

camelinansiementä? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Kaikki vastaajat eivät 

olleet koskaan käyttäneet camelinasiementä. 

10. Toivoisitko jotain uutta tuotetta yrityksen valikoimaan ja minkälaista tuotetta? 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat vastata itsenäisesti ja saivat vastata myös useamman 

vaihtoehdon. Yrityksen valikoimaan toivottiin seuraavanlaisia uusia tuotteita: 

camelinasnacksiä, makuöljyjä, camelinasaippuaa ja ihovoidetta (ihonhoitotuotteita). Alla 

olevasta kaaviosta (KAAVIO 48) näet tulokset kysymykseen 11. 
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Kaavio 48. Tulokset kysymykseen 11, jossa kysyttiin minkä kokoisessa pakkauksessa vastaaja ostaisi 

camelinaöljyä mieluiten? (Vähämäki, 2022) 

 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista eniten, 

kuusi kappaletta eli 46 prosenttia ostaisi camelinaöljyä 0,5 litran pullossa. Vastaajista viisi 

kappaletta eli 38 prosenttia ostaisi öljyä 0,25 litran pullossa. Loput vastaajista ostaisi 3 litran 

kanisterissa. 

12. Onko sinulla parannusehdotuksia yritykselle? 

Tähän kysymykseen vastaajat saivat vastata itsenäisesti ja he saivat vastata myös useamman 

vastausvaihtoehdon. Kaikista eniten toivottiin, että yritys markkinoisi enemmän, sillä moni ei 

ollut koskaan kuullut yrityksestä ja sen tuotteista. He toivoivat myös, että kun uusia tuotteita 

tulee markkinoille, niitä mainostettaisiin, esimerkiksi markkinoille tullut camelinansiemen. 

Koska tuotteet ovat vielä melko tuntemattomia asiakkaat toivoivat, että aina kun yritys on 

esillä jossain saisi yrityksen tuotteita maistaa. 

Vastaajat ehdottivat, että yritys voisi mainostaa tuotteita lähituotteina sekä he voisivat 

mainostaa esimerkiksi öljyä terveellisempänä ruokaöljynä, kuin muut öljyt. Yrityksen 

toivottiin myös markkinoivan tuotteita ihonhoidossa. Tuotteet saivat myös paljon kehuja 

ulkonäön puolesta (lasipullo) ja niitä pidettiin tyylikkäinä sekä laadukkaan näköisinä. 
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Yrityksen toivottiin osallistuvan myös viljelijätilaisuuksiin erityisesti silloin, jos he haluavat 

uusia sopimusviljelijöitä.  

7 MARKKINOINTISUUNNITELMA 

7.1 Kyselylomakkeiden tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen 

Asetimme kyselylomakkeen tavoitteeksi 150 kappaletta vastauksia. Tämän työn tavoitteena 

oli myös saada lisää seuraajia yrityksen Instagram- ja Facebook-tileille. Tähän kohtaan yritys 

ei antanut määriä paljonko seuraajia tulisi määrällisesti tulla. Tavoitteena oli myös lisätä 

tunnettavuutta kyselytutkimusten julkaisemisen muodossa. 

7.2 Mitä tulisi tehdä, että tavoitteet saavutetaan? 

Saavutimme selvästi kyselylomakkeen tavoitteen, sillä vastaajia oli yhteensä 196 kappaletta 

eli tavoite ylittyi selvästi. Kyselylomaketta markkinoin Facebookissa erilaisissa ryhmissä, 

omilla, yrityksen ja tilanväen sivuilla. Kyselylomakkeesta myös selvisi, että moni kuuli 

tuotteista ensimmäistä kertaa vasta silloin, kun vastasivat tähän kyselyyn. Moni myös heti 

kiinnostui tuotteista ja halusi ostaa niitä kyselylomakkeen ansiosta. 

Tässä on muutamia esimerkkejä kuinka tavoitteet voisi saavuttaa. Yritys voisi itse pyytää 

kaikkia omia Facebook-kavereitaan seuraamaan yrityksen sivuja sekä mainostaa myös 

Facebookissa ahkerasti Instagramissa olevaa yrityksen sivua. Yritys voisi järjestää arvontoja 

Instagramissa ja Facebookissa, joissa tykkääjien tulisi myöskin tykätä yrityksen sivuista.  

7.3 Miten yritys voisi markkinoida paremmin? 

Strateginen markkinointi luo yritykselle kilpailuedun, joka vastaa enemmänkin osaamista 

kuin itse markkinoinnin toimenpidettä. Eli strateginen markkinointi luo erottelevia 

liikeideoita. Strateginen markkinointi keskittyy asiakkaalle arvon välittämiseen, tuottamiseen 

ja löytämiseen. Strategista markkinointia voidaan käyttää muun muassa 
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markkinointisuunnitelman luomiseksi, asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseksi, yrityksen 

voiton lisäämiseksi ja asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. (Kubla, n.d.) 

Tässä osiossa kerron parannusehdotuksia yritykselle ja annan myös vinkkejä miten 

kannattaisi toimia jatkossa. Eli annan vinkkejä siihen miten yritys voisi markkinoida itseään 

paremmin. Olen jakanut parannusehdotukset selvyyden vuoksi erilaisiin osioihin. Yrityksellä 

luultavasti menee vuosi tai pari toteuttaa kaikki toimenpiteet. Vuosikello tehtäville 

parannuksille voisi olla seuraavanlainen: kesäisin voisi tehdä pihalla tehtäviä parannuksia, 

kun taas kaikkia muita pystyykin sitten tekemään kaikkina muina vuodenaikoina. 

7.3.1 Pihalla tehtävät parannukset 

Yritys voisi laittaa opasteita Hausjärventien varteen, sillä asiakkailla on ollut hieman 

ongelmia löytää perille. Voisi siis teettää tienviitantyylisen merkin, jossa lukee yrityksen nimi. 

Hausjärventielle olisi myös järkevää asentaa isompi mainoskyltti, jossa mainostetaan tilan 

tuotteita. Tie on melko vilkkaasti liikennöity, joten moni näkisi mainoksen.  

Hallin päätyyn olisi myös hyvä tilata iso kyltti, jossa on kaikki tilalla toimivien yrityksien 

tiedot. Tämä sen takia, että kun asiakkaat vihdoin löytävät oikealle tielle he ajelevat tietä 

edes takaisin eivätkä löydä oikeaa maatilaa. Tien varrella on useampia maatiloja, joten tämä 

tuottaa hieman hankaluuksia. Myöskin taloon/halliin tulisi asentaa isot numerot sillä ihmiset 

eivät jostain syystä näe tieltä talon numeroa. Talossa on kaksi ulko-ovea, joten olisi hyvä 

laittaa pääoveen merkintä myynnistä. Monet asiakkaat kävelevät väärälle ovelle ja sieltä ei 

tule ketään avaamaan. Pihalle voisi asentaa myös pysäköintimerkin sille kohdalle mihin 

auton saisi jättää niin ettei se haittaa muuta liikennettä. 

Tilalla on alkutekijöissään rakennus, johon on tarkoitus tehdä tilamyymälä. Tämä tulisi 

ehdottomasti saada valmiiksi. Kun tilamyymälä saadaan valmiiksi, kannattaa pitää isot 

avajaiset ja mainostaa paljon. Näin toivottavasti saadaan uusia asiakkaita tilalle maistamaan 

ja tutustumaan öljyyn sekä tilaan ja sen tuotteisiin.  
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7.3.2 Vaatetus ja työauto 

Työvaatteet olisi hyvä olla yrityksen omilla logoilla ja teksteillä. Nämä olisi hyvä olla 

esimerkiksi myös talvitakeissa ja huppareissa, kun tilanväki lähtee asioille kaupungille. Yritys 

saa mainosta mitä enemmän tilanväki liikkuu esimerkiksi Hämeenlinnassa. Yrityksellä on 

työautona pakettiauto. Tähän saisi asennettua isot teippaukset, jossa olisi yrityksen tiedot ja 

logo. Auton kylkeen voisi laittaa myös jonkin mainoslauseen. 

7.3.3 Kotisivut, verkkokauppa, some ja tuotteiden ostaminen/myynti 

Yrityksen kannattaisi lisätä kotisivuille vertailutaulukko, joka on heidän tuote-esitteessään 

(pylväsdiagrammi). Tuote-esitteessä vertaillaan ruokaöljyjen ominaisuuksia keskenään. 

Yrityksellä on kotisivu, mutta kotisivulle tulisi heidän kertoa niin sanottua tarinaa itsestään ja 

yrityksestään. Keitä he ovat ja miksi he yrittävät, myöskin yrityksen arvot tulisi näkyä siellä 

muun muassa miksi lähdit yrittäjäksi?  

Verkkokaupassa olisi hyvä myös näkyä jokaisen tuotteen kohdalla onko juuri tätä tuotetta 

varastossa. Nyt tämä tieto näkyy vain osassa tuotteita. Tämä olisi hyvä näkyä jokaisen 

tuotteen kohdalla erikseen. Myöskin toimitusaika olisi tärkeä näkyä samalla tavalla.  

Verkkokaupassa olisi hyvä olla jokaisen tuotteen kohdalla kohta, josta pääsee antamaan 

tuotteelle arvostelun ja tähtiä 1-5 eli kuinka hyvä tuote oli. Kotisivuille tulisi tehdä myös 

saapumisohjeet tilalle monesta eri suunnasta. Siellä olisi hyvä olla myös tilanväen kasvokuvat 

yhteystiedot kohdassa, että asiakkaat tietävät kenen kanssa ovat tekemisissä sekä tarkistaa, 

ettei samoja kuvia ole montaa kertaa jokaisella välilehdellä. 

Tuotteita olisi myöskin tärkeää pitää aina varastossa tarpeeksi suuri määrä varsinkin 3 L 

kanistereita, vaikkakin nämä tuotteet tehdään niin sanotusti tilauksesta. Tämä sen takia, että 

tilalle saapuu asiakkaita myöskin ilmoittamatta tulostaan. Pakkauslaatikoina kannattaisi 

käyttää myöskin sellaisia laatikoita, joihin on painatettu yrityksen logo. Tällä hetkellä 

yrityksen pakkauslaatikoissa ei lue mitään, mutta heillä on käytössä Suomen kasviöljyt -

teippiä, jolla paketit suljetaan. Pakettien sisään kannattaisi myöskin laittaa lähetyslista mitä 
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tuotteita asiakas on tilannut ja palautusohjeet. Siellä olisi hyvä olla mukana myös kiitos 

tilauksesta-kortti, jossa on kerrottu tuotteista tarkemmin muun muassa käyttötarkoitus. 

Yritys voisi kohdentaa messumyyntiä uusille alueille eli yritys voisi mennä isoihin 

messutapahtumiin, missä suuret ihmisjoukot liikkuvat. Hyviä messutapahtumia olisi 

esimerkiksi Helsingissä järjestettävä ruoka- ja viinimessut. Myöskin Turkuun ja Tampereelle 

isoihin kaupunkeihin kannattaisi lähteä mainostamaan öljyä. Isot messut ovat pienelle 

yritykselle kalliita, mutta tämänkaltainen panos varmasti lisäisi myyntiä, asiakkaita ja 

tunnettavuutta. 

Yritys voisi tehdä omille kotisivuilleen kohdan jälleenmyyjistä. Tähän lueteltaisiin kaikki 

paikat, jotka jälleenmyyvät tämän yrityksen camelinaöljyä tai siemenpusseja. Näin asiakkaat 

löytäisivät jälleenmyyjät helpommin, jos itse yritys on liian kaukana tai esimerkiksi posti on 

niin kaukana ettei öljyä voi tilata. Näin asiakkaan olisi helpompi hakea öljy jälleenmyyjältä. 

Yrityksen kannattaisi myöskin tykätä ja seurata aktiivisesti eri käyttäjien sekä yritysten 

profiileita somessa. Näin he saavat myöskin lisää näkyvyyttä, kun käyttäjä menee yrityksen 

sivulle katsomaan kuka heidän sivustaan on tykännyt. Lopulta he ehkä tykkäävät/seuraavat 

takaisin mikä olisi tavoiteltua tässä kohtaa. 

Camelinaöljy on erinomaista myöskin koirille ja hevosille, joten se olisi hyvä saada myyntiin 

eläintarvikekauppoihin, eläinlääkäriklinikoille ja maatalousliikkeisiin. Yrityksen kannattaisi 

tehdä koirille ja hevosille tarkoitetut pakkauskoot, joihin tulisi kyseisen eläimen kuva 

(kuvasta tietää kenelle se on tarkoitettu). 

Yritys voisi ostaa markkinointiyhteistyön joltakin somevaikuttajalta, jolla on esimerkiksi 

tuhansia someseuraajia tilillään. Tällaisia yhteistöitä voisi olla useampiakin. Yhteystyötä voisi 

ehdottaa esimerkiksi ruoka- ja terveysalan ammattilaisille kuin urheilijoillekin. Yritys voisi 

tehdä myöskin yhteistyötä eri yritysten kanssa, esimerkiksi ruoka-alan yritykset. 

Yrityksellä on jo mainosvideo, mutta monet eivät siltikään tiedä tai ymmärrä mikä 

camelinaöljy on tai mistä se tehdään. Joten tästä kannattaisi tehdä niin sanotusti pellolta 
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pöytään mainosvideo. Videossa voisi olla kuvattu koko tuotantoketju ja kerrottu öljystä 

tietoa. Mainoksen voisi ladata myös YouTubeen.  

Löydettävyyden edistämisessä YouTube on tehokas väline. Sieltä etsitään aktiivisesti eri 

sisältöä ja se on itsessään jo melkoinen hakukone. Myös muissa hakukoneissa näkyy 

YouTubeen ladatut videot. YouTube on myöskin ilmainen, jolloin ei tarvitse maksaa 

markkinoinnista. (Havumäki & Jaranka, 2014, s. 153) 

Yrityksellä on olemassa Facebook-sivut ja tämän vuoksi yrityksen kannattaisi rekisteröityä 

bit.ly-palveluun. Se kuinka paljon kutakin linkkiä on klikattu selviää bit.ly-palvelun avulla. 

Palvelu auttaa sinua seuraamaan klikkauksia. Lyhyeksi bit.ly-linkiksi pystyt muuttamaan 

normaaliin verkko-osoitteen tässä palvelussa. Facebook-uutisen linkiksi pystyy laittamaan 

tämän lyhennetyn linkin. Www.bit.ly-palvelusta näet miten ja milloin www.sivuillesi on 

siirtynyt käyttäjiä Facebookista, mikäli sinulla on bit.ly-muotoinen osoite. (Leino, 2012, s. 

132) 

Googlen mainosverkostoon voi liittyä Googlen AdSense-ohjelmalla. Se on ohjelma, joka on 

tarkoitettu julkaisijoille. Googlen mainosverkostossa kohdistettuja AdWords-mainoksia 

jaetaan verkkomedioihin AdSensen avulla. Osoite, josta AdSense löytyy on 

http://google.fi/adsense. (Leino, 2012, s. 280) 

AdSense käy tutkimassa sivun sisältöä, joka on liittynyt mainosverkostoon ja AdSense on 

automaattinen järjestelmä. AdSense osaa kaivaa asiayhteyteen sopivia mainoksia Google-

mainostajien joukosta, sillä se ymmärtää sivun sisältöä soveltuvasti. Osumatarkkuus 

käytännössä vaihtelee, sillä mainostaja tavoittaa ne kävijät, jotka ovat kiinnostuneita 

sisältöön liittyvistä palveluista ja tuotteista. (Leino, 2012, s. 280) 

7.3.4 Muut toimenpiteet 

Yritys voisi perustaa asiakkaillensa sähköpostiringin, jossa he voivat jakaa tietoa yrityksen 

tuotteista. Asiakkaiden on tietysti pitänyt antaa suostumuksensa sähköpostiosoitteen 

http://google.fi/adsense
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käyttöön ja hyväksyä yrityksen markkinointi. Heille pitää antaa myös jokaisessa viestissä 

mahdollisuus perua tilaus. 

Yritys voisi osallistua seminaareihin/webinaareihin aktiivisesti. He voisivat järjestää myöskin 

itse sellaisia. Yritys voisi käydä esiintymässä myöskin kouluilla sekä pitää kaupoissa 

enemmän maistatuksia. Kun opiskelijoita käy tilalla tutustumassa, voisi heille antaa tilan 

logolla tai tekstillä teetettyjä haalarimerkkejä ja tarroja, joita he sitten laittavat omiin 

opiskelijahaalareihinsa ja muihin koulutarvikkeisiin. 

Yritys voisi tehdä mainoslehtisen tai tuotekuvaston, jossa kerrotaan tilan tuotteista ja jakaa 

näitä monelle eri alueelle kauppoihin, postilaatikoihin ja julkisiin tiloihin. Yritys voisi myöskin 

tehdä mainoksen radioon sekä televisioon. Nämä toimenpiteet eivät ole halvimmasta 

päästä, mutta saavuttaa paljon katsojia/kuulijoita. Tv-paketteja on erilaisia ja jo 1500-2000 

eurolla (plus arvonlisävero) saa kohtalaisen tv-mainoksen nelosella. Pakettien hinnat 

vaihtelevat riippuen siitä minkälaisen mainoksen haluaa, mutta pienelläkin budjetilla saa 

varmasti ihan hyvän mainoksen. Yrityksen tulisi myydä öljyä 100 litraa tavanomaista öljyä, 

jolloin he saisivat 2000e rahaa. Tavanomaisia puolen litran pulloja tulisi siis myydä 200 

kappaletta. Puolen litran tavanomainen pullo maksaa tällä hetkellä 10 euroa. Myöskin hyvän 

radiomainoksen saa pienellä budjetilla. Jos hinta on esimerkiksi 1000 euroa plus arvolisävero 

saa sillä 100-180 mainosspotin soittoa yhden viikon ajan valitulla alueella. Tietysti mitä 

enemmän laittaa rahaa sitä paremman mainoksen saa. (Routa Markkinointi Oy, 2022)  

Yrityksen kannattaisi sponsoroida erilaisia tapahtumia esimerkiksi koiranäyttelyitä ja vaikka 

urheilijoita. Näin saadaan taaskin lisää näkyvyyttä, kun he pitävät yrityksen logoa yllänsä tai, 

kun saavat palkinnoksi öljyä. Tilanväki harrastaa myöskin itse näyttelyitä, joten koirien 

tiimille kannattaisi teettää yrityksen logolla olevat vaatteet. Koirille kannattaisi teettää 

myöskin omat näyttelykassit, joissa on koirien nimien lisäksi yrityksen logot. Näyttelyalueella 

liikkuu paljon ihmisiä, jolloin he näkisivät nämä vaatteet/kassit. Hyvää mainetta tuo myös se, 

jos koirat pärjäävät kehässä. 

Yritys voisi kehitellä uusia tuotteita camelinan ympärille, esimerkiksi saippua, hiusmaski, 

shampoo, hoitoaine tai kasvonaamio. Eräät ihmiset ovat ostaneet camelinaöljyä tähän 
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tarkoitukseen ja ovat tehneet esimerkiksi saippuaa sekä tassurasvaa. Näiden ihmisten kanssa 

voisi tehdä yhteistyötä, jos näitä tuotteita saisi yrityksen valikoimiin, sillä tilanväellä ei ole 

aikaa tehdä näitä tuotteita itse.  

Yrityksen kannattaisi tehdä valmiita lahjapakkauksia yrityksen tuotteista ja hinnoitella ne 

valmiiksi. Googlen hakutuloksissa yrityksen kannattaisi pysyä kärkipäässä, sillä muuten 

asiakkaat eivät löydä yrityksen nettisivua. Yrityksen tuotteista voisi järjestää arvontoja 

Instagramissa ja Facebookissa. Näissä arvonnoissa tulisi tykätä yrityksen sivuista. Yritys voisi 

kehitellä myös keräilypassin. Esimerkiksi jokaisesta ostetusta öljypullosta saa yhden leiman ja 

joka kymmenes pullo ilmaiseksi. Yrityksen kannattaisi myös välillä myydä tuotteita 

tarjoushinnoilla esimerkiksi osta kolme maksa kaksi. Myöskin myyntiin kannattaisi tuoda 

lahjakortit. Monet tykkäävät ostaa niitä lahjaksi. 

7.3.5 Markkinointitoimenpiteiden budjetti 

Yritys on valmis sijoittamaan tähän markkinointisuunnitelmaan 5000 euroa rahaa varsinkin, 

jos ideat ovat hyviä. Yritys on halukas saamaan uusia ja toteuttamiskelpoisia ideoita. Radio- 

ja tv-mainoksiin menisi budjetista noin 3000 euroa. Lopuilla rahoilla saisi hyvin teetettyä 

esimerkiksi kylttejä ja vaatteita. Työvaatteiden uusimiseen ja brodeeraamiseen menisi 

tietysti jonkin verran rahaa, mutta enemmän rahaa kuluu opastekyltteihin. Kyltteihin 

uppoaisi useampia satasia ellei jopa enemmänkin. Rahaa voisi jäädä vielä muidenkin 

ideoiden toteuttamiseen. 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tekemieni kyselyiden avulla tulin siihen johtopäätökseen, että yrityksen markkinointia tulee 

lisätä huomattavasti esimerkiksi lehdissä, somessa, radiossa ja mieluiten myös televisiossa. 

Varsinkin yrityksen uusia tuotteita (paistoöljy ja camelinansiemen), jotka ovat tulleet jo 

markkinoille, tulisi markkinoida isosti. Myös camelinaöljy tarvitsee entistä enemmän 

markkinointia, että tuote saadaan ihmisten tietoisuuteen. Yritys on pienyritys, joten 

markkinointiin ei voi käyttää kovin paljoa rahaa, mutta onneksi puskaradion kautta yrityksen 

tuotteet ovat saaneet hyvää mainontaa. Erityisesti sen takia tilan tuotteista kannattaa kertoa 
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kaikille kiinnostuneille, sillä näin saadaan tietoa levitettyä. Yrityksen kannattaa nimenomaan 

hyödyntää mahdollisimman paljon niin sanottua ilmaista mainontaa, kuten juuri tämä 

puskaradio.  

Kyselyn perusteella tuotteita toivottiin kovasti kauppojen hyllyille, joten sinne yrityksen 

kannattaisi suunnata esimerkiksi ainakin Helsingissä isoihin kauppoihin, missä on paljon 

asiakkaita. Ylempänä tekstissä kohdassa (7.3) onkin kerrottu jo paljon vinkkejä miten 

parantaa yrityksen markkinointia.  

Kyselyn perusteella ihmiset olivat todella kiinnostuneita camelinatuotteista ja osa kuuli 

tuotteista vasta ensimmäistä kertaa vastattuaan kyselyyn. Tästä voimme päätellä, että 

markkinatutkimus oli oikeanlainen tapa selvittää yrityksen asiakaskuntaa ja heidän 

toiveitaan. Kaupassa tehty kysely ei oikein tuonut toivottua tulosta, sillä ihmiset vastasivat 

mielummin netissä tehtävään kyselyyn kuin paikan päällä tehtävään kyselyyn. Netissä 

tehtävällä kyselyllä saavutin myöskin enemmän ihmisiä eli se oli tehokkaampi tapa toimia.  

Tämä työ kuitenkin lisäsi yrityksen ja sen tuotteiden tunnettavuutta mikä olikin tämän työn 

tarkoitus. Yritys sai työn avulla myöskin uusia asiakkaita. Yritys sai kyselytutkimuksessa 

myöskin paljon uutta tietoa tekemiseensä, jolla he voivat parantaa yrityksen toimintaa. 

Yritys sai myös uusia näkökulmia ja paljon uusia kehitysehdotuksia miten toimia jatkossa. 

Parannusehdotukset, joita annoin yritykselle olivat mielestäni realistisia ja suhteellisen 

helppoja toteuttaa. Yritys piti antamistani parannusehdotuksista ja aikoo ainakin osan ottaa 

käyttöön. 

9 POHDINTA 

Itse koin tämän työn opettavaisena ja hyödyllisenä. Tämän opinnäytetyön tekeminen 

hyödytti minua itseäni niin, että opin etsimään tietoa laajemmin sekä käyttämään sitä 

paremmin. Ymmärsin myös miten tärkeää eri työkalujen käyttö on tutkimuksia tehdessä. 

Tärkeintä tässä työssä oli saada hyötyä yritykselle sekä se, että myös minä oppisin uusia 

asioita. Tämä opinnäytetyö myös paransi asiantuntijuuttani. 
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Opin paljon uutta tästä yrityksestä ja sen tuotteista, vaikka se olikin minulle jo tuttu 

ennestään. Opin myös katsomaan tuttua yritystä ihan eri näkökulmasta niin sanotusti 

laatikon ulkopuolelta. Tämä auttoi minua paljon tehdessäni tätä tutkimusta ja suunnitelmaa. 

Tämä opinnäytetyö lisäsi asiantuntijuuttani maatilan erikoistuotteita kohtaan, 

markkinatutkimuksen ja markkinointisuunnitelman tekoon. 

Koin myös, että löysin yrityksen markkinointiin hyviä ratkaisuja, jotka ovat vielä suhteellisen 

helppoja toteuttaa. Haasteellisinta oli löytää yritykselle sopivia markkinointiratkaisuja, jotka 

eivät olisi liian kalliita. Tiedon löytäminen oli myöskin haasteellista varsinkin camelinasta ja 

öljystä. 

Omasta mielestäni olisi myös erityisen tärkeää tukea kotimaista ja paikallista (lähituote) 

ruuantuotantoa. Tämä auttaa meitä säilyttämään Suomessa omavaraisen ruoantuotannon. 

Suomalainen ruoka on myöskin puhdasta ja terveellistä. Öljyn käyttö on muutenkin 

terveellistä ja suosittelen sitä kaikille. Erityisesti juuri camelinaöljyn käyttö on hyväksi, sillä se 

on kotimaista ja paikallista. Kun ostaa kotimaista, tukee myös suomalaista työtä ja saa 

itselleen laadukkaita tuotteita.  

Mielestäni terveellisen ruokavalion rooli muutenkin on korostunut nyky-yhteiskunnassa. 

Tarjolla on todella paljon epäterveellistä ruokaa ja terveellisen ruuan eteen pitää nähdä 

vaivaa. Epäterveellistä ruokaa taas saa hankittua liiankin helposti. On todella tärkeää syödä 

terveellisesti, että pysyy terveenä ja voi ehkäistä sairauksia. Ostamalla lähiruokaa saa 

mahdollisimman lyhyen ketjun pellolta pöytään ilman turhia välikäsiä. 

Tässä työssä olisi pitänyt tehdä toisin se, että kyselyssä olisi pitänyt poluttaa kysymyksiä 

tarkemmin, sillä vastaajia harhaili tämän takia vääriin kysymyksiin. Tällöin tuli myös 

virheellisiä vastauksia ja yksi kysymys meni käytännössä kokonaan pilalle tämän takia.  
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Liite 1: Taulukko 1. Taulukossa on vertailtu rypsiä ja cameliinaa. Gamma- ja deltatoferolit ovat E-vitamiinin 

erilaisia muotoja. Näitä muotoja on olemassa neljää erilaista alfa, beta, delta ja gamma. (Katiska, 2015; Luke, 

n.d.)  

  Camelina Rypsi 

  100 g 100 g 

Gammatokoferolit 66 40 

Delta-tokoferolit 4 2 

Alfalinoleenihappo 40 8 

Linoleenihappo 15 20 
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Liite 2: Markkinatutkimuksien tulokset 

Kaavio 1. Tulokset kysymykseen yksi, jossa kysyttiin kyselyyn vastanneiden sukupuolta. (Vähämäki, 2022) 
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Kaavio 2. Tulokset kysymykseen kaksi, jossa kysyttiin vastaajien ikää. (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 3. Tulokset kysymykseen kolme, jossa kysyttii vastaajien asuinpaikkakuntaa. (Vähämäki, 2022) 
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Kaavio 4. Tulokset kysymykseen neljä, jossa kysyttiin onko vastaaja työntekijä, opiskelija, yrittäjä, eläkeläinen vai 

työtön? (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 5. Tulokset kysymykseen viisi, jossa kysyttiin vastaajien talouden kokoa. (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 6. Tulokset kysymykseen kuusi, jossa kysyttiin pyrkiikö vastaaja ostamaan kotimaisia tuotteita kaupassa 

käydessään? (Vähämäki, 2022) 
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Kaavio 7. Tulokset kysymykseen seitsemän, jossa kysyttiin suosiiko vastaaja luomua? (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 8. Tulokset kysymykseen kahdeksan, jossa kysyttiin käyttäkö ruokaöljyä ruokaa tehdessäsi? (Vähämäki, 2022) 
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Kaavio 9. Tuloksen kysymykseen yhdeksän, jossa kysyttiin mitä ruokaöljyä vastaajat käyttivät. (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 10. Tulokset kysymykseen kymmenen, jossa kysyttiin tietävätkö vastaajat mikä on camelinaöljy? (Vähämäki, 

2022) 
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9. Mitä ruokaöljyä käytät?
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Kaavio 11. Tulokset kysymykseen 11, jossa kysyttiin onko kyseinen yritys vastaajille tuttu? (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 12. Tulokset kysymykseen 12, jossa kysyttiin tietävätkö vastaajat mitä tuotteita kyseinen yritys myy? 

(Vähämäki, 2022) 
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Kaavio 13. Tulokset kysymykseen 13, jossa kysyttiin mitä kautta vastaajat ovat kuulleet yrityksestä ja sen tuotteista? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 14. Tulokset kysymykseen 14, jossa kysyttiin onko vastaaja käyttänyt yrityksen tuotteita? (Vähämäki, 2022) 
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Kaavio 15. Tulokset kysymykseen 15, jossa kysyttiin tietääkö vastaaja, että ostamalla kyseiseltä yritykseltä hän ostaa 

tuotteita suoraan tuottajalta ilman välikäsiä? (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 16. Tulokset kysymykseen 16, jossa kysyttiin onko vastaaja koskaan käyttänyt camelinaöljyä? (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 17. Tulokset kysymykseen 17, jossa kysyttiin oliko camelinaöljy juuri tältä yritykseltä ostettua? (Vähämäki, 

2022) 
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Kaavio 18. Tulokset kysymykseen 18, jossa kysyttiin oliko vastaaja koskaan käyttänyt camelinansiementä? (Vähämäki, 

2022) 

 

Kaavio 19. Tulokset kysymykseen 19, jossa kysyttiin oliko camelinansiemen juuri tältä yritykseltä ostettua? (Vähämäki, 

2022) 

 

Kaavio 20. Tulokset kysymykseen 20, jossa kysyttiin olisiko vastaaja valmis ostamaan camelinaöljyä tai siemeniä? 

(Vähämäki, 2022) 
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Kaavio 21. Tulokset kysymykseen 21, jossa kysyttiin miksi ostaisit camelinaöljyä tai siemeniä? (Vähämäki, 2022) 
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21. Miksi ostaisit camelinaöljyä tai siemeniä?
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Kaavio 22. Tulokset kysymykseen 21, jossa kysyttiin miksi et käyttäisi camelinaöljyä tai siemeniä? (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 23. Tulokset kysymykseen 22, jossa kysyttiin onko vastaaja ollut tyytyväinen yrityksen tuotteisiin, jos on 

käyttänyt niitä aiemmin? (Vähämäki, 2022) 
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21. Miksi et ostaisi camelinaöljyä tai siemeniä?



Liite 2 / 11 

 

Taulukko 2. Tulokset kysymykseen 23, jossa kysyttiin onko vastaaja ollut tyytyväinen tuotteisiin ja jos ei ole ollut, niin 

miksi ei ole ollut tyytyväinen? (Vähämäki, 2022) 

23. Jos et ole ollut tyytyväinen tuotteisiin, kerro tähän miksi et ole ollut tyytyväinen? 
  Kpl määrä %      
Maun takia 2  100 %      

Kaavio 24. Tulokset kysymykseen 24, jossa kysyttiin vastaajien lempituotetta yrityksen valikoimasta? (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 25. Tulokset kysymykseen 26, jossa kysyttiin ovatko vastaajat tyytyväisiä pakkauksten ulkonäköön? (Vähämäki, 

2022) 

 

 

0

5

10

15

20

25

Camelinaöljy Paistoöljy Camelinan siemenpussi

V
as

ta
aj

ie
n

 k
ap

p
al

em
ää

rä

24. Mikä on lempituotteesi yrityksen tuotteista?
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Kaavio 26. Tulokset kysymykseen 27, jossa kysyttiin ovatko vastaajat olleet tyytyväisiä yrityksen asiakaspalveluun? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 27. Tulokset kysymykseen 28, jossa kysyttiin ovatko vastaajat olleet tyytäväisiä yrityksen kotisivuihin? 

(Vähämäki, 2022) 
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Kaavio 28. Tulokset kysymykseen 29, jossa kysyttiin mikä saisi vastaajan ostamaan yrityksen tuotteita? (Vähämäki, 

2022) 

 

Kaavio 29. Tulokset kysymykseen 30, jossa kysyttiin olisiko vastaaja valmis maksamaan camelinaöljystä enemmän 

normiöljyyn verrattuna? (Vähämäki, 2022)  

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

V
as

ta
aj

ie
n

 m
ää

rä

29. Mikä saisi juuri sinut ostamaan yrityksen tuotteita?
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Kaavio 30. Tulokset kysymykseen 31, jossa kysyttiin tietääkö vastaaja, että camelinaöljy laskee kolesterolia? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 31. Tulokset kysymykseen 32, jossa kysyttiin tiesivätkö vastaajat, että camelinaöljyä voi käyttää myös hevosille 

ja koirille? (Vähämäki, 2022) 
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Kaavio 32. Tulokset kysymykseen 33, jossa kysyttiin mitä kautta vastaajat ostavat tilan tuotteita? (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 33. Tulokset kysymykseen 34, jossa kysyttiin mitä kautta vastaajat haluaisivat ostaa tilan tuotteita? (Vähämäki, 

2022) 
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Kaavio 34. Tulokset kysymykseen 35, jossa kysyttiin mitä kautta vastaaja haluaisi, että tuotteet toimitetaan hänelle, 

jos ostaa tuotteet verkkokaupasta? (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 35. Tulokset kysymykseen 36, jossa kysyttiin haluaisiko vastaajat, että tilalla pidettäisiin myyntitapahtumia? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 36. Tulokset kysymykseen 37, jossa kysyttiin onko pakkauskoot vastaajien mielestä sopivia? (Vähämäki, 2022) 
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Kaavio 37. Tulokset kysymykseen 38, jossa kysyttiin minkä kokoisessa pakkauksessa vastaaja ostaisi mieluiten 

camelinaöljyä? (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 38. Tulokset kysymykseen 39, jossa kysyttiin mitä parannusehdotuksia vastaajilla on yritykselle? (Vähämäki, 

2022) 
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39. Onko sinulla parannusehdotuksia yritykselle? 
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Kaavio 39. Tulokset kysymykseen yksi, jossa kysyttiin vastaajien sukupuolta. (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 40. Tulokset kysymykseen kaksi, jossa kysyttiin vastaajien ikää. (Vähämäki, 2022) 
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2. Minkä ikäinen olet?
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Kaavio 41. Tulokset kysymykseen kolme, jossa kysyttiin onko Suomen Kasviöljyt niminen yritys vastaajalle tuttu? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 42. Tulokset kysymykseen neljä, jossa kysyttiin tietääkö vastaaja mitä tuotteita kyseinen yritys myy? 

(Vähämäki, 2022) 
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3. Onko Suomen Kasviöljyt niminen yritys sinulle tuttu?
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4. Tiedätkö mitä tuotteita kyseinen yritys myy?
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Kaavio 43. Tulokset kysymykseen viisi, jossa kysyttiin mitä kautta vastaaja on kuullut yrityksestä ja sen tuotteista? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 44. Tulokset kysymykseen kuusi, jossa kysyttiin onko vastaaja käyttänyt yrityksen tuotteita? (Vähämäki, 2022) 
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5. Mitä kautta olet kuullut yrityksestä ja sen tuotteista?
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6. Oletko käyttänyt yrityksen tuotteita?
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Kaavio 45. Tulokset kysymykseen seitsemän, jossa kysyttiin tietääkö vastaaja mikä on camelinaöljy? (Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 46. Tulokset kysymykseen kahdeksan, jossa kysyttiin onko vastaaja koskaan käyttänyt camelinaöljyä? 

(Vähämäki, 2022) 
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7. Tiedätkö mitä on camelinaöljy?
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8. Oletko koskaan käyttänyt camelinaöljyä?
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Kaavio 47. Tulokset kysymykseen yhdeksän, jossa kysyttiin onko vastaaja koskaan käyttänyt camelinansiementä? 

(Vähämäki, 2022) 

 

Kaavio 48. Tulokset kysymykseen 11, jossa kysyttiin minkä kokoisessa pakkauksessa vastaaja ostaisi camelinaöljyä 

mieluiten? (Vähämäki, 2022) 
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9. Oletko koskaan käyttänyt camelinansiementä?
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11. Minkä kokoisessa pakkauksessa ostaisit camelinaöljyä 
mieluiten?
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