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Merilevät muodostavat uudenlaisen kosmetiikkatuotteissa käytettävän aktiivisten raaka-ainei-
den kategorian. Merilevistä nykyteknologian keinoin saatavat merileväuutteen ylläpitävät vai-
kutuksillaan ihon terveyttä ja hyvinvointia sekä kuuluvat uusiutuviin, kestävää kehitystä tuke-
viin ja ympäristöä säästäviin raaka-aineisiin. Tämän opinnäytetyön päätavoitteena tarkastel-
tiin merilevistä saatavia kosmetiikan kannalta tärkeitä bioaktiivisia yhdisteitä sekä tuotettiin 
raaka-ainetietoutta Algotherm-apteekkikosmetiikkasarjan maahantuojalle. Lisäksi opinnäyte-
työssä käsiteltiin B2B-markkinoinnin lainalaisuuksia sekä brändikuvan erottuvuuteen ja tun-
nettuuteen vaikuttavia tekijöitä kohdennettuna apteekkijälleenmyyjille. Opinnäytetyössä sel-
vitettiin myös apteekkien lähtökohtia kosmetiikanmyyjinä. 

Opinnäytetyön aikana toteutetun sähköisen kyselytutkimuksen myötä saatiin selville apteekki-
kosmetiikkamyynnissä koetut haasteet ja huomattiin kosmetiikkamyynnin olevan epämuka-
vuusalueella puutteellisen tietopohjan takia. Tulevaisuuden tavoitteena on vahvistaa jälleen-
myyjien myyntiosaamista sekä tuottaa tarvittavaa lisämateriaalia Algotherm-tuotesarjan 
myynnin tueksi opinnäytetyön merilevätietouden pohjalta. B2B-markkinoinnin tehostamiseksi 
ja brändikuvan vahvistamiseksi apteekeille voidaan tarjota lisäksi myynninedistämisen koulu-
tusta, millä pyritään kokonaisvaltaisempaan yritysyhteistyöhön. Nykypäivän modernilta B2B-
markkinoinnilta odotetaan kuluttajamarkkinointiin keskittyvien kohdeyritysten huomioimista 
lisäarvoa tuottavilla tekijöillä myyntiin tarjotun tuotteen rinnalle. 

Asiasanat: Merilevä, Merileväuutteet, B2B-markkinointi, Brändikuva, Apteekkikosmetiikka 

  



 

 

 
Laurea University of Applied Sciences 
Degree Programme in Beauty and Cosmetics 
Bachelor’s Thesis 

Abstract 
 

 

Heikkinen Emmi 

Seaweeds as cosmetic ingredients – Strengthening the brand image Case: Algotherm  

Year 2018 Pages 44 

 
Seaweeds generate a novel category of active ingredients used in cosmetic products. Algae 
extracts produced from seaweeds using modern technology and production methods maintain 
healthy skin and well-being with their effectiveness. Seaweeds are also categorized as renew-
able raw materials thus supporting sustainable and ecological development. The main pur-
pose of this thesis was to examine bioactive ingredients derived from seaweeds as cosmetic 
active ingredients and to produce raw material -based knowledge to an importer of phar-
macy-segmented cosmetic line called Algotherm. In addition, the intention was to find out 
regularities of B2B marketing together with factors effecting brand image recognition to 
make the product better known among pharmacy resellers. The aim of this thesis was also to 
find premises for pharmacies to serve as a place of cosmetic sales. 

The e-survey carried out during this thesis shows the challenges in cosmetic sales in pharma-
cies as well as that the cosmetic sales transactions were experienced as uncomfortable be-
cause of the insufficient knowledge of the field. The future aim is to strengthen the cosmetic 
selling skills among resellers and to produce extra materials needed as a sales support using 
the knowledge of seaweeds. To increase the effectiveness of B2B marketing and to strengt-
hen the brand image, offering sales promotion training courses for pharmacies strives for in-
tegrated B2B cooperation.  Modern-day B2B marketing is expected to take into account the 
companies focused on business-to-consumer marketing to produce added value within the of-
fered product or service. 
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1 Johdanto 

Nykypäivän johtavia arvomaailman suuntauksia ovat ekologisuus, eettisyys ja kestävään kehi-

tystä tukevat elintavat, mitkä myös näkyvät kosmetiikka-alalla toimivien eri ammattiryhmien 

myyntikäyttäytymisessä. Kosmetiikkatuotteelta toivotaan usein samalla sekä luonnollisuutta 

ja tehokkuutta raaka-ainesisällön puitteissa että luonnonvaroja säästävään tuotekehitystä, 

jotta hiilijalanjälki tuotteen elinkaarelle jäisi mahdollisimman pieneksi. Kosmetiikan raaka-

aineiksi tuotetuilla merilevillä on todettu useita hyödyllisiä vaikutuksia ihon hyvinvointiin sekä 

niiden nykyteknologian mukaiset tuotantotavat tukevat meren ekosysteemiä.  

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa informatiivista tietoperustaa Algotherm-kosmetiik-

kasarjan maahantuojalle jatkokäyttöä varten. Lisäksi tavoitteena oli pohtia B2B-markkinoin-

tiin ja brändikuvan vahvistamiseen liittyviä lainalaisuuksia, jotta Algotherm-brändin erottu-

vuutta ja tunnettuutta voitaisiin vahvistaa Suomessa jälleenmyyjien keskuudessa. Algotherm 

on apteekkimarkkinoille suunnattu kosmetiikkabrändi, jota on maahantuotu Suomeen kolmen 

vuoden ajan ja se pohjautuu kosmetiikan raaka-aineina käytettäviin merileviin.  

Työelämäkumppanina toimivan Nordic Esthetique Trading Oy:n tavoitteena on lisätä Algot-

herm-tuotteiden tuotetietoa ja vahvistaa brändikuvaa ammattilaisten keskuudessa opinnäyte-

työnä tuotetun tietopohjan perusteella. Kohderyhmään kuuluvat ammattilaiset ovat apteek-

kien kosmetiikkamyynnistä vastaava henkilökunta kuten farmaseutit, proviisorit ja kosmetolo-

git. Opinnäytetyön päämääränä oli tuottaa kattava tietopohja kosmetiikan raaka-aineina vai-

kuttavista merilevistä ja niiden kosmeettisista vaikutuksista. Raaka-ainetietoa on mahdollista 

hyödyntää etä- ja lähikouluttamisen tukena, jotta apteekkien ammattilaisten on helpompi 

edistää kuluttajamyyntiä. Samalla vahvistetaan Algotherm-kosmetiikkasarjan sijoittumista ap-

teekkimarkkinoilla ja luodaan brändille ammattimainen tietoperusta.   

2 Työelämäkumppanin esittely 

Nordic Esthetique Trading Oy maahantuo, kouluttaa sekä myy kauneudenhoidon ammattilais- 

sekä kuluttajabrändejä. Maahantuontiyritys on perustettu vuonna 2014 ja se sijaitsee Tampe-

reen keskustassa. Maahantuodut brändit keskittyvät ihohoitotuotteisiin, ammattilaispuolen 

kynsi- ja ripsitarvikkeisiin sekä hyvinvointituotteisiin. Verkkokaupan kautta on lisäksi saata-

villa ammattilaiskäyttöön kalusteita ja laitteita. Kivijalkamyymälä Esthetique on hoitolapalve-

luiden ohessa myös kynsi- ja ripsitarvikkeiden tukkumyymälä. Ihonhoitotuotteiden myötä 

maahantuonnin asiakaskunta on laajentunut apteekkisektorille. Tällä hetkellä Algotherm-

tuotteita jälleenmyyviä kivijalka-apteekkeja on 42 ja niiden ohessa toimivia verkkoapteekkeja 

yhteensä kahdeksan (8) eri puolella Suomea. 
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2.1 Algotherm-tuotesarjan ideologia 

Algotherm on ranskalainen, merileviin pohjautuvat kosmetiikkasarja, joka on saanut alkunsa 

vuonna 1962. Tuotesarjaa kehitetään ja valmistetaan Ranskassa Laboratoires Gilbertin tutki-

musinstituutissa ja laboratorioissa, joita johtaa vuonna 1904 perustettu perheyritys Group 

Batteur. (Laboratoires Gilbert 2015.) Algotherm-kosmetiikkasarjan maahantuonti Suomeen al-

koi vuonna 2014 Nordic Esthetique Trading Oy:n toimesta ja alusta pitäen jakelukanavaksi on 

segmentoitu apteekit, niiden verkkokaupat ja apteekkien yhteydessä toimivat kauneushoito-

lat. Algotherm-tuotteita myydään ympäri maailmaa 88 eri maassa. Algotherm perustuu alun 

perin 1960-luvulla thalassoterapiaa varten kehitettyihin merileväkylpyihin. Nykypäivänä tuo-

tesarjan pääraaka-aineina toimivat merileväuutteet viljellään itse kuudessa omassa tuotanto-

laitoksessa Pohjois-Ranskassa Normandian ja Bretagnen alueilla. Laboratoires Gilbertin meri-

leväviljelmät tuottavat vuosittain yli 500 000 kilogrammaa raakamateriaalia. (Algotherm 

2018.)   

Algotherm-kosmetiikkasarja sisältää 13 eri tuotelinjaa, joissa on yhteensä 55 eri kosmetiikka-

tuotetta. Tuotteissa on käytetty 19:sta eri merilevälajia yksittäin sekä yhdistelminä. Tuo-

tesarjan merilevät on koottu taulukkoon tuotelinjakohtaisesti sekä jokaisen merilevän koh-

dalle on merkitty kirjaimin kyseisen merilevän pääryhmä (P=punalevä, R=ruskolevä, S=sini-

levä, V=viherlevä, m=mikrolevä) (Liite 1). Algotherm-tuotteet valmistetaan hyödyntäen kestä-

vää kehitystä tukevia raaka-aineita ja kierrätettävyyttä tukevia pakkausmateriaaleja. (Labo-

ratoires Gilbert 2015.) Algotherm-tuotesarja sisältää kaksi patentoitua merileväkoostumus Al-

gogene [4] -ja AlgoBlanc CX+ -patentit. Merileväuutteiden lisäksi Algotherm-tuotesarjassa 

käytetään kasvi- ja hedelmäuutteita sekä niistä saatuja öljyjä. Algotherm-tuotteet ovat der-

matologisesti ja oftalmologisesti testattuja ja niitä voidaan pitää hypoallergeenisina. Sil-

mänympärystuotteet ovat lisäksi hajusteettomia. Tuotesarjan tavoitteena on vastata kaikkien 

asiakkaiden toiveisiin ja tarjota ratkaisu jokaiselle ihotyypille. (Algotherm 2018.) 

2.2 Kysely jälleenmyyjille Algotherm-brändistä 

Opinnäytetyön päätavoitteena oli vahvistaa Algothermin brändikuvaa ja erottuvuutta raaka-

ainepuolen tietoudella kohdistettuna jälleenmyyjille eli apteekeille. Kosmetiikkatietouden 

vahvistamisella oli tarkoitus tukea myyntiä ja vahvistaa apteekkien asemaa kosmetiikan jäl-

leenmyyjinä. Merilevistä saadun raaka-ainetietouden jatkokäsittelyn arvioimiseksi tuotesarjaa 

jälleenmyyviä apteekkeja lähestyttiin sähköisen kyselytutkimuksen muodossa. Kyselytutki-

muksen avulla kartoitettiin myynnin opastamisen ja Algotherm-kosmetiikkasarjan raaka-aine-

tietouden lisäämisen keinoja, jotta suunta maahantuonnin kautta tapahtuvaan jälleenmyyjin 

opastamiseen olisi oikea ja tuotesarjan brändikuvaa saataisiin vahvistettua. Lähtökohtana ky-

selyn toteuttamiselle oli hypoteesi, että kosmetiikan myynti apteekeissa koetaan vaikeaksi 

puutteellisen tietopohjan ja myynninosaamisen takia sekä tarpeesta ymmärtää apteekkialan 
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ammattilaisten näkemyksiä apteekkeihin markkinoidun kosmetiikan asemasta ja tarvittavista 

erottuvuustekijöistä. 

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen toteuttamisen päämääränä on kerätä mahdolli-

sista vastaajista riittävän kattava ja monipuolinen edustajajoukko. Kvantitatiivinen tutkimus 

toteutetaan usein internet- ja lomakekyselyjen, puhelinhaastattelujen ja kokeellisten tutki-

musten keinoin ja se sisältää pääsääntöisesti suljettuja kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehdot 

ovat tuotu selkeästi esille. Saadut tulokset määrittävät lukuarvoin, esimerkiksi prosentti-

osuuksin, vastaajien sen hetkistä tilannetta. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla on tarkoitus 

kartoittaa vastaajien mielipiteitä olemassa olevasta tilanteesta. (Heikkilä 2014.) 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineiston eli vastauksien kerääminen sähköisen kyselylomak-

keen avulla on yleisesti ottaen nopeaa. Sähköisen kyselylomakkeen pituus määrittää mahdolli-

sien osallistujien vastaamisherkkyyden. Lomakkeen pidentyessä vastaajien määrä usein vähe-

nee. Avoimiin kysymyksiin vastaaminen sähköisesti toteutetuissa kyselyissä on myös vähäistä. 

Avoimet vastaukset saattavat kuitenkin tuottaa arvokasta tietoa, jota kyselynlaatija ei olisi 

olettanut saavansa. Avointen kysymysten vastaukset mahdollistavat vastaajan nimettömyy-

den, jolloin mielipiteiden ja arkaluontoisten asioiden esilletuominen koetaan helpommaksi. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa vastaajien eroavaisuudet kysymys- ja vastausvaihtoehtojen 

sisäistämisessä ja väärinymmärtämisessä ovat korkeat ja ne tulee tiedostaa. Tarkkuus valita 

haluttu vastausvaihtoehto on kyseenlaista ja väärä merkintä voi johtua esimerkiksi kysymys-

asettelun epäselvyydestä. (Heikkilä 2014.)  

Algotherm-tuotesarjaan liittyvä kysely toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 01.09.-

30.09.2018 välisenä aikana. Kyselytutkimuksen toteutuksesta ja tulosten kokoamisesta vastasi 

maahantuoja. Kyselytutkimus muodostui kolmesta (3) kysymyksestä. Kahdessa ensimmäisessä 

kysymyksessä oli tarkoitus valita kolme (3) itselle ja/tai työyhteisölle tärkeintä vastausvaihto-

ehtoa eri teemoista. Mahdollista oli myös kirjata jokin muu vaihtoehto, mikäli vastaaja koki 

itselleen tai työyhteisölle tärkeän asiakokonaisuuden puuttuvan annetuista vastausvaihtoeh-

doista. Kolmas kysymys oli avoin kysymys, johon oli mahdollisuus jättää myös vastaamatta. 

Kyselyyn vastasi 10 apteekkialan ammattilaista. Otos edusti noin 25% vastaajista, sillä Algot-

herm-tuotesarjaa jälleenmyyviä apteekkeja oli kyselyn toteuttamisvaiheessa hieman vajaa 

40. 

Ensimmäisessä kysymyksessä (Liite 2) kysyttiin kosmetiikan kouluttamisen ja tuotetietouden 

vahvistamisen kannalta kolmea tärkeintä aihealuetta. Vastausvaihtoehtoina olivat raaka-aine-

tietous, koulutusvideot tuotelinjoittain, kosmetiikkamyynnin askeleet, asiakkaan tarvekartoi-

tus ja tuotesuosittelu ihotyypeittäin. Lisäksi vastaajalla oli mahdollisuus valita muu vaihto-

ehto ja kirjoittaa omavalintainen vastaus. Tällä kysymyksellä pyrittiin kartoittamaan 
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kosmetiikkatietoudesta ja kosmetiikan myynnistä jo ennestään olevaa tietotaitoa ja 

löytämään syventämistä vaativia osa-alueita ammattitaidon kartuttamiseksi. 

 

Kuvio 1: Algotherm-jälleenmyyntiapteekeissa koetut kosmetiikan kouluttamisen ja tuotetie-

touden kannalta tärkeimmät aihealueet 

Ensimmäisen kysymyksen vastauksien perusteella 8 vastaajaa koki heidän työyhteisössään kos-

metiikkamyyntiin osallistuvien tarvitsevan lisätietoa Algotherm-tuotesuosittelusta ihotyyppi-

kohtaisesti. Seuraavina tulivat asiakkaan tarvekartoitukseen liittyvät haasteet (7 vastausta) ja 

raaka-ainetietouden sisäistäminen (6 vastausta). Puolet vastaajista toivoi kosmetiikkamyynnin 

toteutukseen lisää koulutusta. Vähiten kannatusta sai tuotelinjakohtaisten koulutusvideoiden 

tarpeellisuus (4 vastausta). 

Toinen kysymys (Liite 3) käsitteli kosmetiikkamyynnin kannalta haastavimpia aihealueita. Val-

miit vastausvaihtoehdot olivat samat kuin ensimmäisessä kysymyksessä. Valittavina olivat 

raaka-ainetietous, koulutusvideot tuotelinjoittain, kosmetiikan myynnin askeleet, asiakkaan 

tarvekartoitus ja tuotesuosittelu ihotyypeittäin. Vastaajilla oli myös tässä kysymyksessä mah-

dollista valita muu vaihtoehto ja kirjoittaa vastaus sille varattuun kohtaan. Tämän kysymyk-

sen tarkoitus oli kartoittaa kosmetiikan myyntitapahtuman aikana tai mahdollisesti myyntita-

pahtumaa edeltävän hetkenä epämukavimmiksi koettuja aihepiirejä. Kysymyksen tarkoituk-

sena oli myös saada selville, kuinka laajana epämukavuusalueena kosmetiikan myynti aptee-

keissa koetaan vai onko se vain olettamusta. 
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Kuvio 2: Algotherm-jälleenmyyntiapteekeissa koetut kosmetiikkamyynnin kannalta haastavim-

mat aihealueet 

Toisen kysymyksen vastausvaihtoehdoista nousi kaksi teemaa muiden edelle. Raaka-ainetie-

touden ja asiakkaan tarvekartoituksen hallitseminen myyntitilanteessa koettiin vaikeimmiksi.  

Raaka-ainetietous ja tarvekartoitus saivat molemmat kahdeksan (8) vastausta. Noin puolet 

vastaajista koki haasteita sekä tuotesuosittelussa tietyn ihotyypin mukaan (60%) että kosme-

tiikkamyynnin johdonmukaisessa toteuttamisessa (40%).  

Toisen kysymyksen vastausvaihtoehdoksi jätettiin tietoisesti myös koulutusvideot tuotelinjoit-

tain. Kyseisen vaihtoehdon tarkoitus oli herättää vastaajia pohtimaan tarkemmin myyntitilan-

teeseen liittyviä haasteita, ja olettaen kyseinen vaihtoehto ei olisi saanut yhtään kannatusta. 

Kuitenkin koulutusvideot tuotelinjoittain -kohdan oli yksi vastaajista valinnut. Todennäköistä 

on, että vastaaja koki koulutusvideoiden puutteen myyntiä haittaavaksi tekijäksi. Toisen kysy-

myksen vastauksiin oli lisäksi valittu yksi (1) Muu vaihtoehto. Mikä? -kohta, johon yksi vastaa-

jista oli vastannut. Hän koki omassa myyntityössään vaikeaksi kosmetiikka-asiakkaan kanssa 

tapahtuvan kaupan päättämisen. 

Kyselytutkimuksen kolmas kysymys (Liite 4) oli avoin kysymys, jossa tiedusteltiin mikä vastaa-

jan oman työn kannalta apteekkikosmetiikan parissa työskennellessä on tärkeintä. Vastauk-

sessa oli mahdollista lisäksi kertoa kehitysideoita ja palautetta apteekkikosmetiikan myyntiin 

ja Algotherm-tuotesarjaan liittyen.  Avoimeen kysymykseen vastasi seitsemän (7) kyselytutki-

mukseen vastanneista henkilöistä.  
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Avoimen kysymyksen vastauksista kahdessa tuotiin esille markkinoinnin ja mainonnan tärkeys. 

”Tunnettu brändi, mainostus, hinta” 

”Markkinointi” 

Seuraavaksi kantaa otettiin tuotelinjan ulkonäköön ja esillepano-ohjeistuksiin. 

”Hyllykartat/hyllyjärjestys” 

”Selkeä tuotelajittelu, esteettinen ja selkeä ulkoasu” 

Kolmantena huomiota kiinnitettiin kosmetiikkatuotteiden luotettavuuteen. 

”Onko sarja testattu keinoiholla. Ei eläimillä. Onko valmistettu dermatologi-

sissa olosuhteissa? Myydäänkö halpakaupoissa, pitää olla VAIN APTEEKEISSA. 

Onko vege-sarja? Kuinka luonnonmukainen?” 

”Selkeys, luotettava raaka-ainetieto” 

Avoimen kysymyksen vastauksissa oli uudelleen maininta kosmetiikan myyntitilanteen lopuksi 

tehtävästä kaupan päättämisen vaikeudesta, mikä tuli esille myös toisen kysymyksen vastauk-

sissa. 

”Klousaus” 

Yhteenvetona avointen kysymysten vastauksista voidaan todeta apteekkien ammattilaisten 

tarvitsevan luotettavaa ja totuudenmukaista tietoa myymistään kosmetiikkatuotteista. Aptee-

kissa myytävältä kosmetiikalta toivotaan apteekkiin sopivaa ulkonäköä ja asiakaskuntaa pu-

huttavaa brändäystä. Tuotesarjan markkinoinnin tulisi olla lisäksi näkyvää ja hintatason suo-

tuisa. Apteekin työntekijät kaipaisivat myös lisää ammattitaitoa tunnistamaan ainesosaluette-

lon raaka-aineita sekä yleistä tietoa kosmetiikan turvallisuudesta ja tuotantotavoista. Vaikka 

kosmetiikan myyminen koko kyselytutkimuksen vastausten perusteella koetaan apteekeissa 

yleisesti haasteelliseksi, avointen vastausten joukosta esiin tullut jakelukanavan rajaaminen 

vain apteekkeihin koetaan silti tärkeäksi myyntiä edistäväksi tekijäksi. 

3 Merilevät kosmetiikan raaka-aineina 

Meri on monipuolinen lähde biologisesti aktiivisille luontaisille raaka-aineille ja yhdisteille, 

joista suurimmalla osalla on todettu olevan lääkinnällistä ja terapeuttista hyötyä. Useat niistä 

ovat osoittaneet kykyä vaikuttaa ihon ulkonäköön antioksidanttisilla, kosteuttavilla, pigment-

timuutoksiin vaikuttavilla sekä ihon vanhenemista ja tulehdus- ja allergiareaktioita viivyttä-

villä ja ennaltaehkäisevillä ominaisuuksillaan. (Brunt & Burgess 2018, 1; Farris 2014, 200.) 
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Merilevät tuottavat useita kosmeettisesti merkittäviä raaka-aineita, kuten antioksidantteja, 

polysakkarideja, mineraaleja, vitamiineja, entsyymejä, bioaktiivisia peptidejä ja monityydyt-

tymättömiä rasvahappoja (Kamble, Dhabarde, Sant, Ingole & Potnis 2013, 211; Kim 2012, 2-

3). Kosmeettisissa valmisteissa käytettävillä merilevillä on todettu olevan ihon ulkonäköä ko-

hentavia ja terveen ihon ylläpitoa edistäviä ominaisuuksia (Draelos 2016, 65). Useat merile-

vistä eristetyt molekyylit ja yhdisteet osallistuvat elimistössä biologisiin prosesseihin, kuten 

ihon uudistumiseen ja puolustusreaktioihin ulkoisia ärsykkeitä vastaan. Laajimmin tutkimus-

tietoa on julkaistu merilevien antioksidanttiominaisuuksista. (Kamble ym. 2013, 208.) Antiok-

sidanttinen yhdiste viivästyttää tai ehkäisee helposti hapettuvien yhdisteiden, kuten ihossa 

olevien rasvojen, proteiinien ja entsyymien, hapettumista. Hapettumisreaktio on seurausta 

vapaiden radikaalien muodostumisesta, joiden toimintaan estääkseen ja kohdemolekyylia suo-

jellakseen antioksidanttinen yhdiste reagoi itse vapaiden radikaalien kanssa. Ihossa vapaita 

radikaaleja syntyy esimerkiksi voimakkaalle UV-säteilylle altistumisen yhteydessä ja ne ai-

heuttavat muun muassa ihon valovanhenemista. (Kim 2012, 7.)  

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan merilevistä saatavia, kosmetiikkateollisuuden kannalta 

hyödyllisiä raaka-aineita ja yhdisteitä sekä niiden vaikutuksia kasvojen ja vartalon ihon hyvin-

vointiin. Ihon hyvinvoinnin lisäksi merilevien kosmeettisia vaikutuksia on tutkittu muun mu-

assa hiustenlähdön, päänahan hilseilyn, aknen puhkeamisen ja kosmeettisen selluliitin hoi-

dossa (Kamble ym. 2013, 208). Muita merestä eristettäviä, ihonhoidossa hyödynnettäviä 

raaka-aineiden lähteitä ovat sienirihmastot ja -eläimet, jäkälälajikkeet, bakteerit, äyriäiset, 

kalat sekä merivesi ja meren muta (Draelos 2016, 65). Kosmeettisen käytön ohella merileviä 

käytetään myös elintarvike- ja lääketeollisuuden raaka-aineina. (Kamble ym. 2013, 208.) 

Merilevät (seaweed, macroalgae) ovat laajalle levinneitä ja niitä esiintyy runsaasti useiden 

maiden rannikoilla (Farris 2014, 200-201). Ne ovat joko moni- tai yksisoluisia, kestäviä or-

ganismeja, joita tavataan matalissa pintavesissä sekä kiinnittyneinä rantavesistöjen kiviin ja 

kallioihin. Kosmeettisissa valmisteissa käytettävät merilevät luokitellaan punaleviin, ruskole-

viin ja viherleviin riippuen niiden ravinne- ja kemiallisesta koostumuksesta. Puna- ja ruskole-

viä esiintyy pääasiassa vain merivedessä. Viherleviä voidaan tavata meriveden lisäksi makeissa 

vesissä, kuten joissa ja järvissä, sekä vesiympäristön ulkopuolella kosteiden alueiden kalli-

oilla, seinämillä, puiden rungoilla ja talojen seinillä. (Draelos 2016, 65; Kamble ym. 2013, 

209.) Yksisoluisista merilevistä käytetään termiä mikrolevät (microalgae). Ne ovat organis-

meja, jotka kykenevät fotosynteesiin. Mikrolevät esiintyvät yksin tai ketju/ryhmämäisissä 

muodostelmissa ja sisältävät runsaasti lääkinnällisesti ja ravitsemuksellisesti arvokkaita biolo-

gisesti aktiivisia yhdisteitä (Draelos 2016, 66). 

Merilevät pystyvät sopeutumaan äärimmäisiin olosuhteisiin, joita ympäristön rasitteet, ultra-

violettisäteily, päivittäiset vuorovesivaihtelut sekä ilmastonmuutoksesta johtuvat kasvupaik-

kaolosuhteiden muokkautumiset ovat luoneet. Esimerkiksi merileväorganismien altistuminen 
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UV-säteilylle aikaan saa endogeenisia, organismissa itsessään muodostuvia eli sisäsyntyisiä re-

aktioita, joiden johdosta merilevä kykenee tuottamaan valonsäteiltä suojaavia yhdisteitä tur-

vatakseen elinkykynsä. (Draelos 2016, 66.)  

Suurien vuorovesivaihteluiden myötä 

merileville tarjoutuu myös niitä suo-

jaavaa elinympäristöä kylmän ja mine-

raalirikkaan nousuveden peittäessä ne 

alleen. Suurimmat vuorovesivaihtelut 

Euroopassa tavataan Bretagnen alu-

eella Luoteis-Ranskassa. (Eriksen-Stan-

ley 2013, 64.)  

3.1 Punalevät 

Punalevät (Rhodophyta) saavat punai-

sen väripigmenttinsä purppuranpunai-

sesta fykoerytriinistä ja sinivihreästä 

fykosyaniinistä, jotka peittävät alleen 

muut punalevissä esiintyvät pigmentit, 

kuten klorofylli A:n eli lehtivihreän sekä 

karotenoideihin kuuluvan beetakarotee-

nin. (Kamble ym. 2013, 209.)  

Punalevät tuottavat mykosporiini-aminohappoja (MAAs, Mycosporine-like amino acids), jotka 

ovat luonnollisia UV-suojia. Nämä kyseiset yhdisteet sitovat itseensä UVA-valonsäteitä ja suo-

jaavat samalla isäntäorganismiaan säteilyn aiheuttamilta vaurioilta. Punalevistä voidaan eris-

tää lisäksi karotenoidien ryhmään kuuluvaa astaksantiinia. (Draelos 2016, 67-68). Punalevät 

ovat myös lähde polysakkaridi karrageenille, mitä käytetään kosmetiikassa viskositeetin sää-

täjänä ja paksuntajana (Farris 2014, 201; Kim 2012, 5). Punaleviä ovat esimerkiksi Palmaria- 

ja Chondrus-lajikkeet (Kamble ym. 2013, 209). 

3.1.1 Mykosporiini-aminohapot  

Mykosporiini-aminohappoja syntyy merilevien metaboliatuotteena korkean UV-altistuksen 

myötä. Ne absorboivat UVA-säteilyä aallonpituuksilla 310-360nm ja välttävät happiradikaalien 

muodostumisen haihduttamalla imeytyneen energian lämpönä. Mykosporiini-aminohappojen 

korkeita pitoisuuksia on tavattu punaisista merilevistä eristetyistä yhdisteissä. (Brunt & Bur-

gess 2018, 2.) Mykosporiini-aminohapot ovat molekyylikooltaan pieniä, vesiliukoisia yhdisteitä 

ja niiden perusrunkona on aminosykloheksenonirengas, jossa sykloheksenonin rengasrakentee-

seen on liittyneenä typpisidoksella aminohappo tai aminoalkoholi (Farris 2014, 202; Kim 2012, 

144).  

Kuvio 3: Ranskan kartta. Ympyröitynä Bretag-

nen alue. Lähde: http://www.map-france.com/  
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Kuvio 4: Mykosporiini-aminohappojen molekyylirunko. 

Lähde: Kim 2012, 145 

Kuvio 5: Mykosporiini-aminohapporaken-

teen sivuketjuja (R). Lähde: Kim 2012, 

145. 



 15 
 

 

 

Kuvio 6: Yleisempien merilevistä saatavien mykosporiini-aminohappojen molekyylirakenteita. 

Lähde: www.researchgate.net 

UV-säteitä absorboivien, antioksidanttisten ominaisuuksien lisäksi mykosporiini-aminohapot 

ovat vastustuskykyisiä lämpötilan ja pH:n vaihteluille sekä niillä on kyky estää rasvojen hapet-

tumista (Brunt & Burgess 2018, 2; Farris 2014, 202). Mykosporiini-aminohappoyhdisteitä ei ole 

tavattu maan pinnalla elävissä kasveissa (Kim 2012, 146). 

3.1.2 Astaksantiini 

Karotenoideihin kuuluvaa astaksantiinia muodostuu punalevissä ympäristörasituksen seurauk-

sena. Astaksantiini tuottaa punaista värisävyä mereneläville, jotka käyttävät punalevää ravin-

nokseen. Astaksantiinilla on todettu olevan useita terveyttä tukevia toimintoja, kuten esimer-

kiksi hermostoa suojaavia ja lipidien peroksidaatiota eli rasva-aineiden hapettumista estäviä 

vaikutuksia. Antioksidanttina se voi olla jopa vahvempi kuin E- ja C-vitamiinit. Astaksantiini 

suojaa kollageenia inhiboimalla UVA-säteilyn aktivoimia soluväliaineen hajottajaproteiineja 

eli metalloproteaaseja, tässä tapauksessa metalloproteaaseihin kuuluvaa kollagenaasia. Ihon 

vaalentamiseen osallistuessaan astaksantiini inhiboi melaniinin tuotantoa. (Draelos 2016, 68.) 
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3.2 Ruskolevät 

Ruskolevien (Phaeophyta) väri on peräisin ksantofylliineihin kuuluvalta fukoksantiinilta. Fu-

koksantiinin dominoiva ruskea pigmentti peittää alleen muut ruskolevien pigmentit, kuten 

klorofylli A:n ja C:n, beetakaroteenin sekä muut ksantofylliinit. (Kamble ym. 2013, 209.) Rus-

kolevät sisältävät useita aktiivisia ainesosia, joille on todettu olevan ihon terveyttä edistäviä 

vaikutuksia. Ruskolevien rakenteesta voidaan eristää florotanniineja, karotenoidien ryhmään 

kuuluvaa fukoksantiinia sekä alginaatti- ja fukoidaani-polysakkarideja (Draelos 2016, 66.) Rus-

koleviin kuuluvat esimerkiksi Laminaria-, Fucus- ja Undaria -lajikkeet (Kamble ym. 2013, 209; 

Kim 2012, 4). 

3.2.1 Florotanniinit 

Fenoliset yhdisteet ovat aromaattisia yhdisteitä, joita muodostuu merilevissä metabolia- eli 

aineenvaihduntatuotteina. Ne sisältävät yhden tai useamman bentseenirengasrakenteen, jo-

hon on kiinnittyneenä ainakin yksi hydroksyyliryhmään (OH). (Brunt & Burgess 2018, 6.) Meri-

levistä eristettyjä fenolisia yhdisteitä ovat florotanniinit, bromofenolit, terpenoidit ja fenoli-

set pigmentit. Näistä kosmetiikkateollisuudelle tärkeimmäksi ryhmäksi on muodostunut floro-

tanniinit. (Jahan, Iffat, Nina, Vaseem & Juber 2017, 417.) 

 

 

Kuvio 7: Florotanniineja (Lähde: Kim 2012, 4) 
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Florotanniinit ovat floroglusinoli- eli 1,3,5-trihydroksibentseeniyksiköistä muodostuvia hydro-

fiilisiä eli vesiliukoisia polymeereja, joita esiintyy useina molekyylikokoina (Farris 2014, 201). 

Florotanniineja pidetään tehokkaina antioksidantteina johtuen molekyylirakenteessa olevista 

hydroksyyliryhmistä (OH). Protonien luovutuskyky on tällöin voimakas vapaita happiradikaa-

leja vastaan. Mitä enemmän molekyyli sisältää OH-ryhmiä sitä tehokkaampi on yleensä sen 

antioksidanttiaktiivisuus. (Brunt & Burgess 2018, 6.)  

Florotanniinit pystyvät sitomaan itseensä ultraviolettisäteilyä aallonpituuksilla 280-320 nano-

metriä (Draelos 2016,66). Kyseiset UV-säteilyn aallonpituudet kattavat kokonaisuudessaan 

UVB-säteilyn aallonpituudet 280-320nm. UVB-säteily on ihoa nopeasti polttavaa ja voi aiheut-

taa punoituksen ja kuumotuksen lisäksi myös rakkuloita. (Hannuksela 2012.) Florotanniiniyh-

disteisiin kuuluvat esimerkiksi eckol, dieckol ja floroglusinoli (Draelos 2016,66; Farris 2014, 

201). 

3.2.2 Fukoksantiini  

Karotenoidit ovat yleisimpiä luonnossa esiintyviä väripigmenttejä ja niitä syntetisoivat kasvit, 

kuten merilevät, sienet ja useat mikro-organismit. Fukoksantiini on karotenoideihin kuuluva 

oranssiruskea väripigmentti, jota muodostuu ruskolevissä. (Farris 2014, 201.) Fukoksantiinilla 

on voimakasta antioksidanttista aktiivisuutta ja ihoa valonsäteilyltä suojaavaa vaikutusta sekä 

sen on todettu estävän tyrosinaasi-entsyymin toimintaa, melanoomasoluissa tapahtuvaan me-

lanogeneesiin ja UV-säteilystä aiheutuvaan pigmentaatioon. Tulehdusta vähentävänä yhdis-

teenä sen on todettu vaimentavan myös lähetti-RNA:n (mRNA) ilmentymistä syklo-

oksygenaasi-2 (COX-2) - ja prostaglandiini(PGE2) välitteisissä tulehdusreaktioissa. (Draelos 

2016, 66.)  

3.2.3 Alginaatti ja fukoidaani 

Algiinihappo, suolamuodossa alginaatti, on polysakkaridi, jota esiintyy ruskolevän soluseinä-

missä yhtenä pääkomponenttina. Kosmetiikkatuotteessa se toimii geelinmuodostajana, pak-

suntajana ja vettä sitovana yhdisteenä. Toinen yleisimmistä ruskolevän soluseinämän raaka-

aineista, polysakkarideihin kuuluva fukoidaani, edistää iholla kosteuden säilymistä muodosta-

malla suojaavan kalvon eli okkluusion ihon pinnalle. Fukoidaanin on todettu edistävän haavo-

jen paranemista lisäämällä sidekudoksen perussolujen eli fibroblastien uudelleenmuodostu-

mista transformoivan kasvutekijä-β:n (TGF-β) läsnä ollessa sekä parantavan UV-säteilystä ai-

heutuvia palovammoja.  Fukoidaani lisäksi estää selektiinien toimintaa vähentämällä leuko-

syyttisolujen kiinnittymistä ja tulehdusreaktiota. Ihon vanhenemista ehkäisevinä ominaisuuk-

sina fukoidaani inhiboi MMP-1- ja hyaluronidaasientsyymejä. Tutkimukset ovat osoittaneet fu-

koidaanin vähentävän proteiineja hajottavan entsyymin, elastaasin, toimintaa ja suojaavan 

elastiinisäikeitä hajoamiselta. (Draelos 2016, 67.) 
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3.3 Viherlevät 

Viherlevät (Chlorophyta) ilmentävät vihreää väriään klorofylli A:n ja B:n, beetakaroteenin ja 

useiden ksantofylliinien johdosta. Viherlevien sukuun kuuluvat esimerkiksi Chlorella- ja Ulva -

lajikkeet. (Kamble ym. 2013, 209.) Viherlevät sisältävät useita bioaktiivisia peptidejä, jotka 

kykenevät suojaamaan kollageenivarastoja ja tehostamaan kollageenisynteesiä (Brunt & Bur-

gess 2018, 8; Kim 2012, 6). 

 

4 Merilevistä saatavien molekyylien kosmeettiset funktiot 

Ihon terveys ja puolustuskyky pohjautuvat geneettiseen perimään, elintapoihin ja ihon vanhe-

nemisesta johtuviin syihin. Nykypäivänä myös elinympäristöllä ja ilmansaasteilla on todettu 

olevan vaikutusta ihon suojaa heikentävinä tekijöinä. Uusien haittatekijöiden ilmaantumisen 

seurauksena on todettu myös tarvetta kehittää uusia ihon hyvinvointia edistäviä raaka-ai-

neita. Merilevistä eristetyt molekyylit ja erilaiset yhdisteet ovat lupaavia raaka-aineita hoi-

dettaessa iho-ongelmia, kuten UV-säteilyn aiheuttamia ihovaurioita, ihon ikääntymistä ja ihon 

kuivuutta.  

Merilevien ravintorikkaat elinolosuhteet ovat luoneet niille kyvyn absorboida ja konsentroida 

itseensä monenlaisia ravintoaineita sekä kehittää solutason toimintojaan puolustaakseen itse-

ään ulkoa tulevilta ärsykkeiltä. Ne ovat kehittäneet suojakseen ihonkaltaisia ominaisuuksia, 

Kuvio 8: Fukoidaanin molekyylirakenne & Undaria Pinna-

tifida -ruskolevä. Lähde: https://pubs.rsc.org/ 
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jotta kykenisivät säilyttämään itsessään kosteustasapainon, suojellakseen itseään UV-säteilyn 

aiheuttamien vapaiden radikaalien muodostumiselta ja kestääkseen suuria lämpötilan vaihte-

luja. Todetut yhtäläisyydet ihmisihon kanssa ovat saaneet tutkijat kehittämään tapoja hyö-

dyntää merileväuutteita kohentaakseen ihon ulkonäköä. (Eriksen-Stanley 2013, 64.) 

Ihon toimii ensimmäisenä esteenä elimistön kohdatessa ulkopuolelta tulevan haittatekijän ja 

on puoliläpäisevän ominaisuutensa ansioista tärkeä määrittäjä aineiden kulkeutumiselle sen 

läpi ja ihon eri kerroksiin. Ihon ominaisuudet määrittävät myös mahdollisesti kosteuden haih-

tumisen iholta. (Brunt & Burgess 2018, 1). TWL (Transepidermal Water Loss) eli ihon kautta 

haihtuva kosteus, ja siitä johtuva ihon pinnan ja usein myös ihon syvempien kerrosten kuivu-

minen, on merkittävä syy kuivan ja atooppisen ihon syntyyn ja tulehdustaipumukseen. 

Juonteet, ihon elastisuuden heikkeneminen, epänormaalit pigmenttimuutokset ja ihon kui-

vuus voivat olla seurausta sisä- ja ulkosyntyisistä solutasolla oksidatiivista stressiä aiheutta-

vista molekyyleistä. Näitä solutasolla tapahtuneiden muutosten ilmentyminen iholle todetaan 

yleensä ihon vanhetessa. Nuoremmassa ihossa todettu kuivuus on seurausta matalasta ihon-

kosteudesta, mikä johtaa normaalin ihon uusiutumisprosessin häiriöihin ilmeten hilseilynä ja 

luontaisen kosteustekijän (NMF, Natural Moisturizing Factor) tuotannon häiriytymisenä stra-

tum corneumissa eli epidermin pintakerroksessa. Vanhenevassa ihossa kuivuuteen ja elasti-

suuden menetykseen johtavia geneettisiä syitä ovat ikääntymiseen liittyvä ihon kerrosten mo-

lekyylien, kuten elastiinin, hyaluronihapon ja kollageenin, tuotannon heikkeneminen. (Brunt& 

Burgess 2018, 1.) 
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MERILEVÄ-

RYHMÄ 
LUOKITTELU 

VAIKUTTAVA YHDISTE / 

MOLEKYYLI 

KOSMEETTINEN 

KÄYTTÖTARKOITUS 

Punalevät 

aminohappo MAAs auringonvalolta suojaava 

karotenoidi astaksantiini ihoa vaalentava  

kollageenitasoa ylläpitävä 

Ruskolevät 

karotenoidi fukoksantiini  ihoa vaalentava 

kollageenitasoa ylläpitävä 

fenoli florotanniinit antioksidantti 

ihoa vaalentava 

kollageenitasoa ylläpitävä 

polysakkaridi  algiinihappo /  

alginaatti 

geelinmuodostaja 

polysakkaridi  fukoidaani kollageenia ja elastiinia suo-

jaava  

kosteuttaja 

Viherlevät 
aminohapot & 

peptidit 

 kollageenia ja elastiinia suo-

jaava 

Taulukko 1: Merileväyhdisteiden kategoriat ja kosmeettiset funktiot 

4.1 Auringonvalolta suojaavat molekyylit 

Pitkäaikainen altistuminen UV-säteilylle on todettu johtavan ihon valovanhenemiseen, mah-

dolliseen ihon palamiseen sekä kasvattavan ihosyöpäriskiä. Haitallisen UV-säteilyn aallonpi-

tuudet ovat välillä 280-400 nanometriä (Farris 2014, 201). Näistä UVA-säteilyn aallonpituus on 

320-400nm ja UVB-säteilyn 280-320nm (Hannuksela 2012.) UVA- ja UVB-säteet voivat vaurioit-

taa ihosolujen DNA:ta eli perimää, jolloin riski geenimutaatioista johtuville ihomuutoksille ja 

ihosyöpien esiintyvyydelle suurenee. (Brunt & Burgess 2018, 2.) 
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Antioksidanttisen vaikutuksen omaavilla molekyyleillä ja yhdisteillä on ihosoluja auringonva-

lolta suojaavia ominaisuuksia, sillä ne kykenevät ennaltaehkäisemään soluissa tapahtuvia ha-

pettumisreaktioita muuttaen reaktiivisia UV-säteilyn seurauksena syntyneitä happiyhdisteitä 

toimintakyvyttömiksi. Nämä happiradikaalit kykenevät vaurioittamaan solun rasva-aineita, 

proteiineja, entsyymejä ja DNA:ta. (Kim 2012, 7.) Ihon vanhetessa elimistön oma puolustus-

kyky happiradikaaleja vastaan heikkenee ja kudokset ovat alttiimpia oksidatiivisille stressire-

aktioille. Oksidatiivinen stressi on seurausta antioksidanttien vähyydestä tai vapaiden radikaa-

lien liikamäärästä.  Merileväpohjaisia antioksidanttiominaisuuksia sisältäviä molekyylejä ja 

yhdisteitä ovat mykosporiini-aminohapot, karotenoidit ja florotanniinit. Myös merilevien pin-

nalta eristetyillä bakteeripohjaisilla, solunulkoisilla polysakkarideilla (EPS, eksopolysakkaridi) 

on antioksidanttisia ominaisuuksia. (Brunt & Burgess 2018, 2.)  

Mykosporiini-aminohappojen on todettu toimivan antioksidantteina UVA-säteilystä johtuvan 

ärtyneen ihon hoidossa. Kliinisessä tutkimuksessa todettiin niiden toimineen yhtäläisesti ver-

rattuna synteettisiä UVA- ja UVB-aurinkosuojafilttereitä sisältävään voiteeseen. Kliinisen ko-

keen tiimoilta voitiin myös todeta mykosporiini-aminohappojen kykenevän sekä suojaamaan 

ihoa auringonvalolta että ennaltaehkäisemään valovanhenemista. (Draelos 2016, 67.) Kosme-

tiikkamarkkinoille raaka-aineena pääsyä hankaloittaa korkea reaktiokyky muihin yhdisteisiin 

ja epästabiilius (Brunt & Burgess 2018, 2). 

Merilevistä eristettyjen karotenoidien antioksidanttiominaisuuksien on määritelty olevan huo-

mattavasti suurempia kuin yleisesti tunnetuilla C- ja E-vitamiineilla. Auringonvalolta suojaa-

vien ominaisuuksien lisäksi karotenoidit estävät myös rasvojen hapettumista. Merilevistä eris-

tettäviä karotenoideja ovat astaksantiini, zeaksantiini, fukoksantiini, beetakaroteeni ja lute-

iini. Kuitenkaan valmiiseen kosmetiikkatuotteeseen formuloiminen on jäänyt vähäiseksi puut-

teellisten in vivo -testitulosten takia. Suun kautta otettavien merilevästä peräisin olevien an-

tioksidanttipohjaisten ravintolisien käyttö ihon terveyttä kohentamaan on hyvin vähäisissä 

määrin löytänyt kosmetiikkamarkkinat johtuen matalasta biologisesti hyötyosuudesta. (Brunt 

& Burgess 2018, 2.) 

Florotanniinit toimivat antioksidantteina ja tulehdusta lievittävinä yhdisteinä sekä niillä on 

proteiinien glykaatiota estävä vaikutus ihossa UV-altistumisen yhteydessä (Draelos 2016, 66). 

Glykaatio on elimistön proteiinien ja sokerien reagointia keskenään, jossa proteiinin vapaisiin 

aminohapporyhmiin kiinnittyvä sokeriosa pelkistää proteiinimolekyylin AGE-yhdisteeksi (Ad-

vanced Glycation End products). Reaktio on palautumaton ja syntyvät AGE-yhdisteet vaikutta-

vat kollageeni- ja elastiinisäikeisiin muuttamalla ne jäykemmiksi ja vähentäen niiden kimmoi-

suutta, mikä aiheuttaa ihossa joustavuuden menetyksen. Proteiinien glykaatiota tapahtuu 

myös normaalisti ihon vanhetessa. Sisäsyntyistä glykaation etenemisnopeutta voidaan viiväs-

tyttää vähentämällä ravinnosta tulevien huonolaatuisten hiilihydraattien määrää. (Farris 

2014, 174-175.) Florotanniineilla kyetään estämään lisäksi UV-säteilyn vaikutuksesta 
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kollageenin tuotantoa vähentävän ja kollageenia hajottavan entsyymin, kollagenaasin, toimin-

taa aktivoivan proteiinin (AP-1, activator protein) ilmentymistä sekä UV-säteilystä aktivoitu-

vaa transkriptiotekijä NF-κβ:aa (nuclear factor kappa beta), mikä aktivoi ihon ennenaikaiseen 

vanhenemiseen johtavia tulehdusreaktioita (Draelos 2016, 66).  

4.2 Pigmenttimuutoksiin vaikuttavat molekyylit 

Hyperpigmentaation ilmaantuminen on yleistä vanhenevassa, UV-säteilylle pitkäaikaisesti al-

tistuneessa ihossa ja se ilmenee ruskehtavina laikkuina vaurioalueilla. Pigmenttihäiriöiden 

syntymekanismi johtuu useista ihossa tapahtuvista oksidatiivisista reaktioista, joissa melanii-

nin tuotanto epidermiksen melanosyyttisoluissa kiihtyy. Melaniini vastaa ihonvärin synnystä. 

Melaniinin liiallista biosynteesiä voidaan rajoittaa välttelemällä UV-säteilylle altistumista, es-

tämällä melaniin tuotantoa lisäävän tyrosinaasi-entsyymin toimintaa sekä rajoittamalla me-

lanosyyttisolujen aineenvaihdunta ja lisääntymistä. (Kim 2012, 8.) Pigmenttihäiriöiden syntyä 

katalysoiva tyrosinaasi muokkaa L-tyrosiinin dihydrofenyylialaniiniksi (DOPA) ja edelleen kino-

niksi. Vanhenevassa ihossa DOPA-positiivisten melanosyyttien levinneisyys ja esiintymistiheys 

ovat laskeneet, jolloin korkean melanosyyttitiheyden omaavat alueet ovat entistä alttiimpia 

ihon värimuutoksille. (Brunt & Burgess 2018, 6.) 

Merilevistä eristettyjä tyrosinaasi-inhibiittoreita on löydetty useita kymmeniä. Ruskolevistä 

saadut florotanniineja sisältävät fenoliset uutteet vaikuttavat tyrosinaasitoimintaa estävästi 

ihon melanosyyttisoluissa tapahtuvassa melanogeneesiin ja toimivat lisäksi ihoa vaalentavina 

yhdisteinä. (Afroz ym. 2017, 417; Draelos 2016, 66.) Ruskolevien metaboliatuotteena syntyvä 

sulfaattipitoinen polysakkaridi, fukoidaani, inhiboi melanogeneesia epäsuoran reitin kautta 

aktivoimalla solujen ulkopuolisen signaalinsiirtoketjun kinaasi-entsyymitoimintaa (ERK), jol-

loin reaktioketju häiriintyy ja melaniinin tuotanto vähenee. (Brunt & Burgess 2018, 7.) 

4.3 Ihon ikääntymistä viivästyttävät molekyylit 

Vanhetessaan iho on alttiimpi juonteille, maksaläiskille ja sidekudoksen rappeutumiselle. Ge-

neettisen taustan määrittäessä osaltaan ikääntyvän ihon muutoksia myös UV-säteilyllä on ihoa 

vanhentava vaikutus. Sidekudoksen heikkenemiseen ja tummien alueiden syntyyn UVB-sätei-

den haittavaikutuksen ovat suurimmat. (Hannuksela 2012.) Vaurio ihon rakenneproteiineissa 

voi johtaa edellä mainittujen ihomuutosten ilmaantumiseen ja niiden seurauksena ihon en-

nenaikaiseen ikääntymiseen. Geneettisesti ikääntyvässä ihossa ihosolujen sisäiset uudistumis-

prosessit hidastuvat, mikä johtaa asteittain etenevään ihon soluväliaineen molekyylien, esi-

merkiksi kollageenin ja hyaluronihapon, tuotannon laskuun. Kuten aiemmin on todettu antiok-

sidanttien suotuisasta vaikutuksesta viivästyttää ihon ikääntymisen merkkejä, jo vanhentu-

neen ihon tarpeisiin, kuten juonteiden häivyttämiseen, ihonsisäisen kosteuden palauttamiseen 

ja kollageenivarastojen täydentämiseen keinot ovat toiset. (Brunt & Burgess 2018, 7.) 
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Ihon vanhenemista voidaan ehkäistä estämällä kollageenia ja elastiinia hajottavien entsyy-

mien, kollagenaasin ja elastaasin, toimintaa. Undaria pinnatifida -ruskolevästä eristettävä 

polysakkaridi fukoidaani kykenee estämään bakteeriperäisen kollagenaasin sekä ihmisen val-

kosoluperäisen elastaasia toimintaa in vitro-kokeissa. Myös toisesta ruskolevästä, Fucus vesi-

culosus, peräisin oleva fukoidaania sisältävä fenolinen uute toimii elastaasin toimintakykyä 

heikentävästi. Molemmat edellä mainitut merileväuutteet ilmentävät SIRT1-proteiinia, mikä 

katalysoi sokereiden ja rasvojen hajoamista saaden ihon näyttämään nuorekkaammalta. 

(Brunt & Burgess 2018, 7-8.)  

Merilevistä voidaan eristää myös ihon ikääntymistä viivästyttäviä aminohappoja ja peptidejä. 

Ulva lactuca -viherlevästä peräisin tripeptidi, joka sisältää arginiini-glysiini-asparatiinihappo -

sekvenssin, stimuloi kollageenisynteesiä ihmisen fibroblastisoluissa. Chlorella vulgaris -viher-

levän peptidien on todettu vähentävän soluväliaineen metalloproteaasi-1 -entsyymin (MMP-1) 

ilmentymistä ihmisen ihon fibroblastisoluissa. MMP-1 on vastuussa kollageenin hajoamisesta. 

Viherlevien teho uudenlaisina proteiinipohjaisina, anti-age -vaikutteisina yhdisteinä on syytä 

huomioida jatkokehitystä varten (Brunt & Burgess 2018, 8.)  

Astaksantiini kuuluu karotenoideihin ja sen on potentiaalinen aktiiviaine ihon vanhenemista 

ehkäistäessä. Antioksidanttiaktiivisuutensa myötä sen on todettu vaikuttavan suun kautta an-

nostelun lisäksi ihon pinnalle annosteltaessa. Tutkimustieto on kuitenkin vähäistä. Suun 

kautta annosteltaessa astaksantiinin on todettu imeytyvän epidermikseen ja dermikseen vä-

hentäen samalla ihossa tapahtuvaa kosteuden haihtumista (TWL) ja kohentaen visuaalisesti 

juonteiden ilmentymistä. Lisäksi iholle annostelu on tuottanut elastisuuden lisääntymistä ja 

suurentunutta ihon sisäistä kosteutta kliinisissä tutkimuksissa. Astaksantiinin voidaan olettaa 

toimivan sekä kuivan ihon kosteuttajana että anti-aging -valmisteiden vaikuttavana aineena. 

(Brunt & Burgess 2018, 8.) 

4.4 Ihoa kosteuttavat molekyylit 

Ihon luontaista kosteustasapainoa ylläpitää ihon epidermisen sarveissolukerroksessa eli stra-

tum corneumissa esiintyvistä yhdisteistä muodostuva luontainen kosteustekijä eli NMF (natu-

ral moisturizing factor). NMF koostuu vapaista aminohapoista ja niiden johdoksista, laktaa-

tista ja ureasta eli karbamidista. NMF:llä on kyky optimoida vapaan veden määrää stratum 

corneumissa aktivoimassa itseään tukevien entsyymien toimintaa. NMF kykenee myös absor-

boimaan ilmankosteutta säilyttääkseen kosteustasapainonsa. (Farris 20104, 56.)  

Kuiva iho voi olla viite stratum corneumin sarveissolujen luontaisen kosteustekijän (NMF) epä-

tasapainosta tai vähentymisestä ja ihon normaalin hilseilyprosessin häiriöistä. NMF:n lasku on 

myös suhteessa normaaliin ikääntymiseen. NMF koostuu pääosin aminohapoista, jotka pyrkivät 

säilyttämään ihon sisäisen kosteustasapainon ja terveen ihon ylläpidon. Yleisimmin kuivalle 

iholle käytetään kosteuttajia, joiden raaka-aineet jäljittelevät NMF:n koostumusta tai ovat 
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formuloitu edistämään veden okkluusiota tai imeytymistä epidermikseen. Rasva-aineiden vä-

hyydestä johtuva ihon kuivuus heikentää ihon lipidibarrieria ja johtaa transepidermaaliseen 

kosteuden haihtumiseen (TEWL). (Brunt & Burgess, 2018, 8.) 

Rasva-aineet toimivat okkluusion avulla estäen veden haihtumisen ja säilyttäen kosteuden 

ihossa. Humektanttien eli kosteuttavien ainesosien toimintatapa perustuu niiden kykyyn sitoa 

vettä epidermiksessä. Ikääntymisestä johtuva ihon kerrosten kosteuden väheneminen johtuu 

myös kosteutta sitovan hyaluronihapon menetyksestä. Hyaluronihappo on olennainen ainesosa 

ihon soluväliainetta ja sitä tavataan jokaisessa ihon kudoksessa ja kehon nesteissä. Hyaluroni-

happo vastaa veden imeytymisestä, kudosten uudistumisesta ja suojaa samalla kudoksia UV-

säteilyn haitoilta. Ikääntymisen seurauksena hyaluronihapon pitoisuus epidermiksessä vähe-

nee, jolloin kosteusvarastojen täydentäminen ja kudosten uudistumisnopeus hidastuu. Kosteu-

den väheneminen johtaa ihon elastisuuden menetykseen, sillä hyaluronihapolla on tärkeä 

rooli avustaessa kollageenin ja elastiinin tuotantoa. Merilevistä eristetyillä polysakkarideilla 

on useita kosmeettisen käyttöön soveltuvia ominaisuuksia, kuten veden sitomiskykyä, tuleh-

dusta ehkäisevää, vähätoksisuutta ja laajalti antimikrobista toimintaa. Tutkimuksissa on to-

dettu, että kyseiset polysakkaridit stimuloivat hyaluronihapon ja sarveissolujen tuotantoa 

sekä estävät juonteiden muodostumista ja syvenemistä edistävää neuronaalista eksosytoosia 

eli hermosoluvälitteistä aineiden kuljetusta ihosolun ulkopuolelle. (Brunt & Burgess 2018,9.) 

 

5 Merilevien tuotanto kosmetiikkateollisuudessa 

Merilevien tuotantoketjut ovat muuttunut viime vuosikymmenien saatossa yhä valistuneem-

miksi ja ympäristöä kunnioittavammiksi. Päämääränä on tuottaa entistä tehokkaampia kosme-

tiikan raaka-aineita ympäristöystävällisiä tuotantotapoja noudattaen. (Eriksen-Stanley 2013, 

62.) Sadonkorjuun jälkeiset säilöntä- ja ravintoaineiden uuttotekniikat ovat jalostuneet, jotta 

raakamateriaalin eheys voidaan jatkokäsittelyjä varten taata. Merilevien parhaimmaksi säi-

löntätavaksi on osoittautunut kylmäkuivaus. Tällöin voidaan varmistua vaikutuskyvyn ja tehon 

säilymisestä raakamateriaalissa. Kylmäkuivaus poistaa merilevissä olevan veden, jolloin jäl-

jelle jäävä kuiva-aines säilyttää normaalitasoonsa nähden jopa 100-prosenttisesti aktiiviai-

nekonsentraationsa. Verrattaessa kuumentamiseen tai kemikaaleja hyödyntävään säilöntätek-

niikkaan, kylmäkuivauksella voidaan varjella tarkemmin herkkiä raaka-ainekomponentteja, 

kuten antioksidantteja, entsyymejä, peptidejä ja vitamiineja. Kylmäkuivauksen jälkeen meri-

levien prosessointia jatketaan uutto- ja suodatusmenetelmiä hyödyntäen. Niiden avulla suori-

tettavat erotusvaiheet tuottavat spesifisiä molekyyliseoksia, joita konsentroimalla saadaan 

korkealaatuisia merileväuutteita raaka-aineiksi kosmetiikkateollisuuteen. (Eriksen-Stanley 

2013, 64.) 
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Merilevien tuotannossa on otettava huomioon kasvupaikan ja elinolosuhteiden säilyminen 

muuttumattomana. Suuret muutokset kasvualueilla tai ilmastossa häiritsevät merilevien ravin-

netasapainoa ja vaikuttavat eristettävien uutteiden tasalaatuisuuteen. Kyseisen ongelman 

ratkaisuksi merileviä viljellään valvotuissa olosuhteissa kasvatuslaitoksissa, joissa leväitiöt 

ovat kiinnittyneinä kasvatusalustoina käytettäviin köysiin. Köydet lasketaan suojellulle meri-

vesialueelle, jossa vesi on puhdasta ja tasakoosteista. Mikroleviä ja pieniä merileviä voidaan 

jalostaa myös laboratorioissa meriolosuhteita mukaillen. Tällöin merivettä käytetään edelleen 

kasvualustana, mutta myös valo, happi ja pH ovat tarkoin säädellyt laadun maksimoimiseksi. 

Kyseisiä määreitä muuttamalla voidaan lisäksi kasvattaa yksilöllisiä merilevälajeja, jotka 

omaavat tarkoin määritellyt elinolosuhteet. Molemmat tavat kasvattaa merileviä ovat kestä-

vää kehitystä ja ekologisuutta tukevia, sillä silloin tuotanto kohdistuu kosmetiikkateollisuu-

delle ilman kajoamista luonnon kiertokulkuun eritoten aroille merialueille. (Eriksen-Stanley 

2013 65.)  

 

6 Merilevien tulevaisuuden näkymät kosmetiikan raaka-aineina 

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet merilevien potentiaalin osana tulevaisuuden kos-

meettista ihon hoitoa. Viime vuosien aikana kuluttajien mielenkiinnon kohteeksi on muodos-

tunut luonnosta peräisin olevien uudenlaisten bioaktiivisten yhdisteiden suosiminen kosmetii-

kan raaka-aineina. Verrattaessa synteettisesti tuotettuihin raaka-aineisiin, kuluttajat kokevat 

luonnosta peräisin olevat aktiiviaineet kattavimpina lähteinä hyödyllisten ja terveellisten vai-

kutusten aikaan saamiseksi ihollaan ja kehossaan. Merestä peräisin olevat rakenteellisesti mo-

nipuoliset ja biologisesti aktiiviset yhdisteet ovat osoittautuneet potentiaalisiksi raaka-ai-

neiksi kosmeettisia valmisteita kehitettäessä (Kim 2012, 2-3) ja niistä peräisin olevien raaka-

aineiden käyttö kosmetiikkateollisuudessa on nykypäivänä lisääntynyt laajaksi osoitetun hyö-

dyn, tieteellisesti kehittyneiden toimintatapojen sekä valmistustapoja tukevan ekologisuuden 

ja kestävän kehityksen myötä (Eriksen-Stanley 2013, 62). 

Merilevistä saatavilla antioksidanteilla, kuten florotanniineilla, on useita kosmeettiseen käyt-

töön soveltuvia ominaisuuksia. Antioksidanttisena, antibakteerisena, pigmenttihäiriöitä hel-

pottavana ja anti-aging -ominaisuutena niiden hyödyntäminen on nykyisin kuitenkin hyvin vä-

häistä. Syynä voi olla esimerkiksi antioksidanttivaikutusten määrittäminen lääketeollisuuden 

tutkimuksissa esimerkiksi eri syöpälajien hoitokokeiluissa. Tällöin kosmeettisen tekijät, kuten 

UV-säteilyn suojamekanismina vaikuttaminen, jäävät toissijaisiksi. (Brunt & Burgess 2018, 6.) 

Merilevistä eristetyillä florotanniineilla on havaittu sytotoksisuutta eli eläviä soluja vaurioitta-

via ominaisuuksia. Lisäksi useat kasvipohjaiset antioksidantit ovat aiheuttaneen allergisia re-

aktioita. Turvallisuusprofiilien määrittäminen in vivo-kokein on täten välttämätöntä ennen 

kuin määritellään raaka-aineen kaupallinen kannattavuus. (Brunt & Burgess 2018, 6.) 
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Kosmetiikkateollisuudessa vuosikymmeniä vallinnut tavanomainen kauneuskulttuuri on hiljat-

tain kohdistanut huomionsa kosmetiikan lisäarvon tuottamisen tärkeydelle. Uutta kosmetiikka 

luodaan ja uusia raaka-aineita eristetään, jotta niiden kosmetiikkakäyttö tuottaisi lisäarvoa 

kuluttajalle ja sisältäisi samalla terveyttä edistäviä ominaisuuksia. (Kamble 2013, 209.) Meri-

bioteknologian avulla voidaan hyödyntää mikrolevien kykyä toimia kosmetiikan raaka-aineiden 

tuotantolaitoksina. Yhtenä tällaisesta tulevaisuuden tuotantotavasta voidaan pitää esimerkiksi 

solunulkoisen polysakkaridin, eksopolysakkaridin (EPS), tuottoa mikrolevien pinnalla. Luon-

nossa kyseistä polysakkaridia muodostuu mikrolevän pinnalle biofilmiksi ääriolosuhteissa. EPS-

biofilmi koostuu monimutkaisista hiilihydraattirakenteista, joilla on todettu olevan välittömiä 

vaikutuksia ihon ulkonäköön anti-aging -kosmetiikkatuotteen ainesosana käytettynä. (Eriksen-

Stanley 2013, 65.) 

Nykypäivän kosmetiikkamarkkinoilla anti-aging- ja kuivan ihon tuotteet ovat kysytyimpiä kuin 

pigmenttihäiriöiselle iholle suunnatut tuotteet ja ne kattavat noin 2/3 kosmetiikan myynnistä 

maailmalla (Brunt & Burgess 2018, 7). Kemiallisten UV-suoja-aineiden välttely kuluttajien kes-

kuudessa on johtanut kosmetiikkatuottajat uusien raaka-aineiden äärelle ja pohtimaan kei-

noja formuloida luonnollisia, mutta samalla turvallisia ja tehokkaita UV-suojia. Mykosporiini-

aminohappojen tulevaisuus UV-suoja-aineina on herättänyt mielenkiintoa sekä lääkinnällisellä 

että kosmeettisella tuotantokentällä. (Farris 2014, 202.) Huolimatta lupaavista löydöksistä, 

merellistä ympäristön tulee lähestyä harkitsevasti ja kestävän kehityksen toteutumista tulee 

harkita tarkoin. Merilevien hyödyntäminen tulevaisuudessa uudenlaisena, biologisesti aktiivi-

sena kosmetiikan raaka-aineryhmänä vaikuttaa lupaavalta, vaikka tietopohja ja in vivo-kokei-

den numeerinen määrä on vielä suhteellisen pieni (Brunt & Burgess 2018, 9). 

 

7 Modernin yritysmarkkinoinnin pääpiirteet 

B2B- eli business to business -markkinointi on yritysten välistä markkinointia ja kaupankäyn-

tiä. Tehokas B2B-markkinointi luo edellytyksen yrityksen kasvulle. Nykypäivän yritysmarkki-

noinnin on oltava asiakaskeskeistä ja asiakasarvoa tuottavaa sekä sen tulee hyödyntää nyky-

teknologian mahdollisuuksia. (Kurvinen & Seppä 2016, 13-17.) Hyvällä yritysstrategialla tähdä-

tään erilaistavan asiakasarvon tuottamiseen ja oman alan kilpailuedun saavuttamiseen (Kurvi-

nen & Seppä 2016, 29-31). B2B-markkinoinnin tärkeimmät strategiset asiakasymmärryksen 

osa-alueet ovat tarjottavan palvelun tai tuotteen segmentointi, asemointi ja brändäys. Ky-

seisten yrityskuvaa rakentavien osa-alueiden tarkka määrittäminen on välttämätöntä, jotta 

tuotteen markkinointi onnistuu halutulla tavalla (Kurvinen & Seppä 2016, 39). 

Digitalisaation myötä tuottavuus ja asiakaskeskeisyys ovat helpommin saavutettavissa. B2B-

markkinoinnin nykypäivän ja tulevaisuuden suuntauksia ovat inbound-markkinointi ja Account-

Based Marketing. Houkutteleva inbound-markkinointi on vastakohta keskeytykseen 
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perustuvalle outbound-markkinoinnille. Ostokäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset ja 

markkinointilupamenettelyt ovat muokanneet markkinoinnin suuntaa vetovoimaan perustu-

vaan inbound-markkinointiin, jossa kohteeksi toivottu, tietoa hakeva asiakas päätyy omasta 

toimestaan häntä varten tuotetun markkinointisisällön pariin. Onnistuneen inbound-markki-

noinnin myötä huomion ansaitsemisesta päädytään suosittelevaan asiakkaaseen, joka on va-

paaehtoisesti suostunut markkinointiviestinnän vastaanottoon esimerkiksi sähköpostitse. Ac-

count-Based Marketing perustuu rajattuun kohdejoukkoon, mikä määräytyy liikevaihto- ja tu-

losperusteisesti. Tällöin kohderyhmäksi valikoidaan suuryrityksiä ja markkinointikustannusten 

toivotaan tuottavan maksimaalisia tuloksia. Suomessa kyseinen markkinointi tapa on vielä vie-

raampaa, sillä yritykset ovat täällä verrattaessa pienempiä kuin muualla maailmassa. (Kurvi-

nen & Seppä 2016, 186-187, 190.) 

Digitalisaation myötä yritysten on vaivatonta kasvattaa bränditunnettuuttaan verkkomainon-

nan avulla. Digitaalisien verkostojen kautta tapahtuva mainonta on osoittautunut suosituksi 

keinoksi tuoda yrityssanomaa esille. Kyseisiä verkkomainonnan keinoja ovat esimerkiksi 

Google Adwords- ja LinkedIn-mainonta. Nämä molemmat markkinoinnin keinot luetaan in-

bound-markkinointiin. Google Adwords-mainonnan avulla kohderyhmä tavoitetaan heidän 

omasta halustaan klikkauksien myötä. LinkedIn-mainonnassa markkinointi suunnataan tietyille 

toimialoille ja toimialan sisällä tietylle ammattiryhmälle. Korkean kohdennettavuuden myötä 

LinkedIn-markkinointi on usein myös kustannustehokasta. (Kurvinen & Seppä 2016, 185-186.) 

Google Adwords-mainonta perustuu hakukoneoptimointiin, jossa yritys on tuottanut tunnet-

tuutta tavoitellakseen kohdennettuja hakutermejä tarjoamalleen palvelulle tai tuotteelleen. 

Hakukone, kuten Google, optimoi tällöin korkealaatuisemmaksi arvioivansa sisällön ensim-

mäiseksi vastaamaan hakukentän kautta saatua pyyntöä. Tällöin markkinointisisällön tavoit-

tava kohde on potentiaalinen yhteistyökumppani, sillä hän on luonut tarpeen vieraillakseen 

yrityksen tarjoamalla sivustolla. (Kurvinen & Seppä 2016, 188.)  

Inbound-markkinointia tehostaakseen ja tunnettuutta kasvattaakseen yritys voi laajentaa nä-

kyvyyttänsä muitakin moderneja markkinointimenetelmiä hyväksikäyttäen, kuten esimerkiksi   

blogeilla, tutkimusraporteilla, infograafeilla, e-kirjoilla ja -oppailla, videoilla ja sosiaalisen 

median eri ulottuvuuksilla (Facebook, Twitter, YouTube). Blogeilla on mahdollista kasvattaa 

yrityksen verkkosivuston käyttömääriä jopa yli 50%. Blogikirjoitusten ansiosta yritys pääsee 

kohderyhmänsä lähelle inhimillisellä, mutta asiatietoisella tavalla. Blogien kautta verkkosivus-

toille ohjautuvat sekä potentiaaliset uudet että jo olemassa olevat asiakkaat sitoutetaan yh-

teistyöhön laadukkaan suunnittelun ja arvokkaan sisällön avulla. (Kurvinen & Seppä 2016, 204-

212.) 
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Infograafeilla yritys voi julkaista tuottamansa tutkimustiedon, esimerkiksi asiakas- ja markki-

natutkimusten analysoinnin ja tulosten julkaisemisen, visuaalisesti ja helposti sisäistettäväksi 

verrattaessa kirjallisten tutkimusmateriaalien tuottamiseen. Yritys voi myös käyttää infograa-

fia tiivistääkseen visionsa, strategiset tavoitteensa, arvonsa ja tulevaisuuden näkymänsä hel-

pommin lähestyttäväksi kokonaisuudeksi. Infograafit löytävätkin usein tiensä jaettuina kohde-

ryhmän sosiaalisessa mediassa esimerkiksi jälleenmyyjien omilla markkinointisivustoilla. Säh-

köisesti julkaistavat oppaat ja kirjat ovat yritykselle markkinointiväyliä, jos tarjottavan palve-

lun taustalle tarvitaan tuotetiedon tai isompien lanseerauksien tueksi. E-oppaat ovat e-kirjoja 

pituudeltaan lyhyempiä ja taitettuna visuaalisemmin. Molempien sisältöön voidaan myös lin-

kittää interaktiivisia osioita, jolloin merkityksellisyys ja arvo käyttäjälle säilytetään parem-

min. Vuorovaikutteisuus on välitettävissä esimerkiksi sisältöä tukevien videoiden ja kysely- ja 

kommentointiosioiden avulla. (Kurvinen & Seppä 2016, 204-212.) 

Kuvio 9: Algotherm-infograafi. Lähde: 

www.labogilbert.com 
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7.1 Markkinointi apteekeille ja apteekkiliiketoiminta Suomessa 

Apteekeille suunnattu B2B-markkinointi on segmentoitu toimialakohtaisesti. Segmentointia 

voi suorittaa myös esimerkiksi markkina-alueittain ja tarkentaa yritystietopohjaisesti. Tällöin 

kohdeyrityksen liiketoiminnan sisäistämiseen, kuten taloustietoihin ja tulevaisuuden näkymien 

määrittelyyn käytetään enemmän sisäisiä resursseja ennen yritysyhteistyön ehdottamista. 

(Kurvinen & Seppä 2016, 42.) Myös apteekkisegmentointi voidaan tarkentaa aluksi maantie-

teellisesti ja tarjota yhteistyötä lähellä oleville toimijoille, jotta apteekeille palveluaan 

markkinoiva yritys saa toimintansa alkuun. Kosmetiikan B2B-markkinointia apteekeille voidaan 

kohdentaa lisäksi toimipaikkoihin, jossa tiedetään kosmetiikan myynnin olevan vilkasta ja 

asiakaskunnan ostovoimaista.  

Yrityssegmentointia voidaan tehdä myös yrityskäyttäytymisen pohjalta, esimerkiksi yhteistyö-

kumppaneiksi segmentoidaan kansainvälistyviä yrityksiä tai yrityksiä, joiden hankintakriteerit 

johtavat syvällisempään yhteistyökumppanuuteen. Tällöin toimittajalta toivotaan hinnan ja 

tarjotun palvelun sekä yhteisten tavoitteiden asettamista pidemmällä tähtäimellä. Kohdeyri-

tyksen strategian mukaan voidaan erottaa neljä eri tarvesuuntausta: hintakeskeinen, laatu-

keskeinen, palvelukeskeinen ja kumppanuuskeskeinen. Näiden katsotaan olevan kohdeyrityk-

sen toimintatapoja suhteessa tarjottuun palveluun. Kohdeyritys on tällöin määritellyt strate-

giassaan tarpeensa, jotta heidän kilpailukykynsä omalla markkinakentällä säilyisi yhteistyön 

aikana. Esimerkiksi palvelukeskeisessä strategiassa kohdeyritys toivoo B2B-asiakkuutta tarjoa-

valta yritykseltä palvelua, missä toimitusvarmuus ja -aika sekä reagointikyky on nopeaa. (Kur-

vinen & Seppä 2016, 41-43.) Yritykset voivat myös yhdistellä eri tarvesuuntauksia keskenään 

muuttuvien markkinatilanteiden ja asiakaskäyttäytymisestä johtuvien syiden takia. 

Segmentoitaessa yritysmarkkinointia apteekeille on otettava huomioon apteekkialan erityis-

piirteet. Yrityksen, joka tarjoaa palveluaan apteekkimarkkinoille, tulee tuntea alan lainalai-

suudet saavuttaakseen kilpailuetua. Suomessa apteekkiliiketoiminta on luvanvaraista. Apteek-

kiluvan myöntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja lupa on henkilökohtai-

nen. Suomessa apteekkarin tulee olla Europan talousalueen jäsenmaan kansalainen ja laillis-

tettu proviisori. Fimea vastaa myös uusien apteekkien perustamisesta tarpeellisuuden ja si-

jaintitekijöiden mukaan. Apteekkarin nimissä voi kerrallaan olla yksi pääapteekki ja kolme si-

vuapteekkia. Apteekkiliiketoiminta on lakisääteistä ja toiminimen varaista, jolloin apteekkari 

vastaa siitä sekä taloudellisesti että ammatillisesti. Apteekin tulos verotetaan vuosittain ap-

teekkarin henkilökohtaisena tulona. Tärkein velvoite apteekkilupaan liittyen on lääkkeiden 

saatavuuden ja toimitusvarmuuden ylläpito. Vuoden 2017 lopussa Suomessa toimi yhteensä 

812 apteekkitoimipistettä. (Apteekkariliitto 2015.) Suomessa ainoa apteekkiketju on Yliopis-

ton apteekki, jonka omistaa Helsingin Yliopisto. Muut apteekit Suomessa ovat yksityisten toi-

minimiyrittäjien omistuksessa. Yhteisomistajuuteen tähtäävät apteekkiketjut yksityisten 
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toiminnanharjoittajien kesken ovat Suomessa kiellettyjä. (Hyssälä, Kärkkäinen, Ruskoaho & 

Pelkonen 2018, 24.) 

Apteekkien myynnin jakaumasta vuonna 2017 reseptilääkkeiden osuus oli noin 80,5% (alv 

10%), itsehoitolääkkeiden 13,8% (alv 10%) ja muun myynnin 5,7 % (alv 14% elintarvikkeet, re-

hut & lääkinnälliset laitteet ja alv 24% muut esim. kosmetiikka). (Hyssälä ym. 2018, 18.) Ap-

teekkien liikevaihtoon perustuva valtiolle maksettava apteekkivero tasaa erisuuruisten ap-

teekkien toiminnan kannattavuutta ja voi suurimmillaan olla 10 % apteekin lääkemyynnin lii-

kevaihdosta. Apteekkiveron myötä pienemmät apteekit saavat lääkemyynnistä suuremman 

katteen kuin isommat apteekit. Apteekkien kokoluokkaa mitataan reseptuurilla eli toimitettu-

jen reseptien määrällä kalenterivuotta kohden. Itsehoitolääkkeiden ulosmyyntihinta määräy-

tyy lääketaksan mukaan, jolloin lääkkeen hinta on kaikkialla Suomessa samana päivänä yhtä-

läinen pois lukien apteekkien lisäksi päivittäistavarakaupan puolella myytävät nikotiinivalmis-

teet. Reseptilääkkeiden hintaan vaikuttaa lisäksi lääkekorvausjärjestelmä. Arvonlisäverokan-

toihin (14% ja 24%) kuuluvat valmisteet ovat vapaan hinnoittelun piirissä ja ne voidaan hinnoi-

tella liiketaloudellisin perustein yrityksen toimintaa tukien. (Apteekkariliitto 2015; Hyssälä 

ym. 2018, 19.) Suomessa toimiville apteekeille on yleistä niiden yhteydessä toimivat erillisyh-

tiöt. Kyseiset erillisyhtiöt ovat usein osakeyhtiöitä, joiden kautta apteekkiliiketoiminta myy 

terveydenhoito- ja kosmetiikkatuotteita sekä elintarvikkeiksi luokiteltuja vitamiinivalmisteita. 

Erillisyhtiöiden määrä vuoden 2016 lopussa oli noin 250. (Hyssälä ym. 2018, 6.) 

B2B-markkinoinnin kohdentamisessa apteekkiin tulee kiinnittää huomio apteekkialan raken-

teelliseen jäykkyyteen ja ostajana toimivaan apteekkariin, joka vastaa hankinnoista ja niistä 

seuranneesta tuloksesta omalla toiminimellään. Apteekkariliitto ohjeistaa (2017, 5), että ap-

teekkien vapaankaupan tuotevalikoimaan päätyvien tuotteiden tulisi viestittää apteekkien 

ammattiosaamista. Apteekkeihin tarjottavat kosmetiikan tulee siis olla hyvin perusteltua sopi-

akseen toimialan puitteisiin. Ei lääkkeellisten tuotteiden valikoima tulee olla korkealaatuista 

ja omata tieteellistä perustaa. Myös apteekin henkilökunnan tulee tuntea tuotteet ja niiden 

vaatima neuvonta. (Suomen Apteekkariliitto 2017, 6.) 

Jotta B2B-markkinointi herättäisi kohdeapteekissa hyväksymisen tunteita ja tarjottava palvelu 

nähtäisiin lisäarvoa tuottavana, asiantuntemus on osattava viestiä asiakkaalle kohdennetulla 

tavalla. Asiakasta kiinnostaa vain oma etunsa ja mikäli lisäarvoa ei koeta, arvopohjainen 

myynti muuttuu hintakilpailuksi jo olemassa olevien palvelujen rinnalle ja kilpailijat sanelevat 

hinnoittelutason. (Kurvinen & Seppä 2016, 55-56.) Hyvät vuorovaikutustaidot ovat täten osa 

onnistunutta asiakaskokemusta. Yrityksen on tavoiteltava asiakaskeskeistä toimintamallia, 

jossa asiakkaan etu on prioriteeteissa ensimmäisenä. Yrityksen päätöksentekoprosessin pää-

määränä tulisi olla asiakasarvon tuottaminen, jotta tarjotun tuotteen ja siitä seuraavan myyn-

nin tulevaisuudennäkymät olisivat kannattavia (Kurvinen & Seppä 2016. 26-28.) 



 31 
 

 

Jakelukanavat ovat osa yritys- ja brändikuvaa ja niiden tulee maksimoida saatavuus, jolloin 

ostaminen on helppoa. Jakelukanavan valinnassa on otettava huomioon jälleenmyyjän tapa 

ostaa. (Kurvinen & Seppä 2016, 53-55.) Apteekkimarkkinoilla tämä usein tarkoittaa tuotteiden 

saatavuutta apteekkitukkujen kautta. Maahantuojan näkökulmasta katsottuna B2B-markki-

noinnin kohdistaminen jälleenmyyjäapteekeille vaatii välissä vielä tukkuliikkeen kautta aloite-

tun yhteistyön. Apteekit voivat myös ketjuuntua yhdistämällä tuotevalikoima- ja markkinoin-

tipäätösten tekoa apteekkiyhteistyön voimin omistajuussuhteita muuttamatta. Tällöin esimer-

kiksi nimetty yhteinen tuoteraati arvio B2B-markkinoinnin kautta ehdotetun tuotteen myyntiin 

ottamista edustamiinsa apteekkeihin. (Suomen Apteekkariliitto 2017, 12). Esimerkkejä yhteis-

työverkostoitumisesta ovat YTA eli Yhteistyöapteekit, Hyvän mielen apteekit, Oma Plus ap-

teekit ja Bonusapteekit. Verkostoitumisen etuna on yhteisten volyymihankintojen, markki-

nointikanavien, myymäläkonseptien, verkkokaupan sekä koulutus- ja palvelutoimintojen mah-

dollisuuksien kehittäminen. (Hyssälä ym. 2018, 24.) 

7.2 Apteekit kosmetiikan jälleenmyyjinä 

Lääkelaki (1987/395) määrittää apteekit lääkehuollon toimintayksiköiksi, joiden toimiala on 

huolehtia lääkkeiden vähittäismyynnistä, jakelusta ja mahdollisesta valmistamisesta sekä oh-

jeistaa lääkeneuvonnassa ja olla osa lääkintään liitettyä palvelutoimintaa. Arvopohjaltaan ap-

teekkitoiminta perustuu terveydenhuoltoon. Lääkkeiden lisäksi apteekeissa myydään myös 

terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita. Toiminimellä harjoitettavaa liiketoimintaa voi-

daan pitää lisäksi kaupallisena, jolloin tarkoitus on tuottaa myös voittoa. Apteekit kuuluvat 

nykyään osaksi asiakaslähtöistä prosessia, jossa tavoitteena on syventää asiakaskokemusta ja 

kiinnittää huomiota asiakkaan tarpeisiin. Apteekkitoiminnan tarkan säätelyn takia vapaankau-

pan liiketoiminta tulee olla kansanterveyttä tukevaa. (Hyssälä ym. 2018, 21.) 

Kosmetiikkamarkkinat ovat tutkimus- ja kehitystyön sekä kuluttajatietoisuuden yhtymäkoh-

dassa. Nykypäivän kuluttajien valveutuneisuus vaatii kosmetiikan jälleenmyyjiltä vankkaa tie-

totaitoa ja kykyä vastata myyntitilanteen haasteisiin, kuten esimerkiksi kysymyksiin kosme-

tiikkatuotteen raaka-aineista ja valmistusmetodeista. (Mason 2015, 28.) Myynnin on oltava 

asiantuntijuutta, jossa tarvekartoituksesta edetään ongelmanratkaisuun sekä edelleen kaupan 

päättämisen kautta suosittelevaan asiakkaaseen ja uusintaostoihin (Kurvinen & Seppä 2016, 

13). Mikäli myytävä tuote onnistuu luomaan itselleen vahvan aseman jälleenmyyjien keskuu-

dessa, heidän myyntipanostuksensa luo lisäarvoa ja tehostaa välillisesti myös maahantuojan 

markkinointia (Kurvinen & Seppä 2016, 37). Apteekeissa kosmetiikan myynti on yleistynyt 

viime vuosien aikana ja apteekkikosmetiikaksi luonnehdittujen tuotesarjojen määrä on kasva-

nut.  Perinteisten apteekkikosmetiikkasarjojen rinnalle on segmentoitunut useita apteekki-

markkinoille pyrkiviä tuotesarjoja, joista osa vain apteekeissa myytäviksi ja osa myös vähit-

täistavarakaupan puolelta saataviksi. 
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7.3 Brändin merkitys B2B-markkinoinnissa 

B2B-markkinoinnin menestymisen avaintekijä on erottuvan ja uniikin brändin luominen. Brän-

din tulee tukea yrityksen imagoa, luoda edellytykset maineen kasvulle ja antaa oikeanlaisen 

kuvan yritysidentiteetistä. Vahva brändi syntyy luottamuksen rakentamisesta ja siitä seuran-

neesta maineen ja mielikuvan muodostumisesta mahdollisille kohdeyrityksille. Digitalisaation 

myötä luotettavan yrityskuvan rakentaminen on tehty edulliseksi toteuttaa, mutta myös her-

kästi vaurioituvaksi. Digitaalisen ajan nopeus voi vaikeuttaa oikeanlaisen brändikuvan ja siitä 

muodostuvien mielikuvien syntyä sekä muokata totuutta. Yrityksen tulee siitä syystä ohjata 

toimintaansa yhtenäisellä sisäisellä johtamisella ja vakuuttavalla asiakaslupauksella. Brändin 

tulee herättää tunteita sekä olla persoonallinen ja kantaa ottava. (Kurvinen & Seppä 2016, 

47-49.) 

Brändin taustalla on aina tarina, minkä päämäärä on tukea yrityksen viestinnän ja asiakasar-

von toteutumista. Tarinan avulla yrityksen olemassa olon tarkoitus tuodaan kohderyhmien tie-

toisuuteen, jotta he samaistuisivat ja olisivat osa tarinaa. Tarinan avulla vahvan brändikuvan 

myötä tarjottavaa palvelua kohtaan syntyy muistijälki ja se herättää tunteita. Yritysmarkki-

noinnissa tarina voidaan räätälöidä uusasiakashankinnan keinoksi vakuuttaen kohderyhmä yri-

tyksen toiminnasta. (Kurvinen & Seppä 2016, 108-111.)     

Yrityksen tulee brändätä tuotteensa ja palvelunsa kilpailijoitaan houkuttavammalla tavalla 

sekä tarjota selkeämpää ja helpompaa ratkaisua kohderyhmänä olevan toimialan ongelmiin 

kuin kukaan on aiemmin tarjonnut. Jotta yhteistyötahot kiinnostuisivat yrityskumppanuu-

desta, tulee yrityksen pureutua kohdeasiakkaan liiketoiminnan haasteisiin, herättää mielen-

kiinto ja jättää muistijälki. Hyvän asiakaskokemuksen luominen on onnistunut, kun yritystoi-

mintojen kohtaaminen on tunnetasolla johtanut molemminpuoliseen vuorovaikutukseen asiak-

kaan markkinoidessa palveluasi yhdessä sitä tarjoavan yrityksen kanssa. Tällöin myös empa-

tiakyky ja asiakkaaseen samaistuminen ovat osa toimivaa B2B-markkinointia ja yrityskuvan 

erilaistamista. (Kurvinen & Seppä 2016, 101-105.) 

Yritystoiminnassa keskeisimmiksi erottuvuustekijöiksi voidaan määritellä muun muassa liike-

toimintamallin valitsemisen, tuotteen ja/tai palvelun alkuperän, hintatason sekä laadun ja 

palvelukanavien valinnan (Kurvinen & Seppä 2016, 47). Esimerkiksi kotimaisen perheyrityksen 

tuottamat palvelut, joiden ostaminen lähituottajalta on nopeaa, voivat useassa tapauksessa 

olla tärkeä erottuvuuden mittari jälleenmyyjille. Erottautuminen apteekkikosmetiikaksi ja 

tuotteen asemointi apteekkikosmetiikkasarjojen joukossa vaatii maahantuontiyritykseltä vah-

vaa tietotaitoa apteekeissa myytävän kosmetiikan luonteesta. On tärkeää tunnistaa sekä jäl-

leenmyyjien että ostajakunnan erityispiirteet ja ymmärtää kokonaisuutena apteekkiliiketoi-

mintaa. Tuotteen brändäys apteekkikosmetiikaksi vaatii taustalle ammattitaitoista osaamista 

ihon hoidosta, tuotekoostumuksista ja tuotteen soveltuvuudesta apteekkijälleenmyyntiin. 

Myös pakkauksen ulkonäöllä on suuri merkitys. 
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Bränditunnettuuden saavuttaminen on huomion ansaitsemista, jossa aktiivisen viestinnän kei-

noin on luotu yrityssanomasta kiinnostava ja arvomaailmaltaan kohderyhmää puhuttava ilmiö. 

Brändin tarkoitus on luoda uutta kerrottavaa, mikä herättää keskustelua ja mitä kohderyhmä 

haluaa viestiä tahoillaan eteenpäin. (Kurvinen & Seppä 2016, 85-88.) Nykypäivänä modernit 

markkinoinnin keinot pohjautuvat harkittuun sisältömarkkinoinnin tuottamiseen, minkä ta-

voitteena on kasvattaa uusasiakashankintojen lisäksi tunnettuutta, mainetta ja olemassa ole-

vien yhteistyökumppaneiden asiakasuskollisuutta. Sisältömarkkinointi on kohderyhmälle suun-

natun merkityksellisen ja arvokkaan tiedon jakamista, jolla pyritään pääsemään mahdollisim-

man varhaisessa vaiheessa vaikuttamaan kohderyhmään ja luomaan ratkaisun heidän ongel-

milleen. (Kurvinen & Seppä 2016, 181-184.) 

8 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

Apteekkeja pidetään yleisesti luotettavina ja asiantuntevina terveyden- ja hyvinvointituottei-

den jälleenmyyntipaikkoina. Tästä syystä myös kosmetiikan myynniltä odotetaan yhä enem-

män tieteellisiin arvoihin perustuvaa osaamista. Toteutetun kyselytutkimuksen perusteella 

apteekkien ammattilaiset toivovat lisää opastamista kosmetiikkatietouteen ja kosmetiikka-

myynnin toteuttamiseen. He kokevat kosmetiikan myynnin työpaikallaan epävarmuutta ai-

heuttavaksi tekijäksi, mikä voi johtua esimerkiksi kosmetiikan viime vuosien aikana nopeasta 

lisääntymisestä apteekeissa ja kuluttajien valveutuneesta tavasta tehdä kosmetiikkahankin-

toja etukäteen hankitun tiedon pohjalta. Myös myynnin osaaminen koetaan haasteelliseksi 

puutteellisen tietotaidon ja myynninjohtamisen takia. Markkinointiväitteiden varaan jätettävä 

myynti ei tällöin enää riitä kattamaan asiakaslupausta, jota apteekit haluavat toiminnallaan 

välittää ollakseen alansa asiantuntijoita. 

Apteekkien ammattilaiset perustavat tekemänsä työn lääkehoidon osaamiseen ja terveyden-

huollon asiakkaiden kohtaamiseen. Lääkeneuvonnan mukavuusalueelta siirtyminen kosmetiik-

kamyynnin epämukavuuteen tarvitsee muuttuakseen lisää raaka-aine- ja myyntikoulutusta. 

Farmasian alan faktoihin perustuva ammattiosaaminen heijastuu suoraan työntekoon ja siksi 

kosmetiikan myynnin haasteet ilmenevät usein myynnin välttämisenä johtuen kosmetiikkatie-

touden osaamattomuudesta. Tällöin tilanne saatetaan kokea omaa ammattiylpeyttä heikentä-

vänä hetkenä. Kyselytutkimuksen perusteella apteekkialan ammattilaiset odottavat Algot-

herm-kosmetiikkasarjan maahantuojalta perehdytystä raaka-aineisiin, tukea tarvekartoituk-

sen ja myynnin vaiheisiin sekä ihotyyppikohtaiseen tuotesuositteluun. He lisäksi haluavat ap-

teekeissa myytävien kosmetiikkatuotteiden täyttävän tietyt kriteerit. Vastausten perusteella 

voidaan todeta, että kosmetiikan lainalaisuuksien sisäistäminen ja myyntitapahtuman hallitse-

minen apteekeissa vaatii kokonaisvaltaisempaa kosmetiikkamyynnin johtamista. Kosmetiikan 

B2B-markkinointi apteekkeihin tulisi täten perustua paikkaansa pitävään ja totuudenmukai-

seen sisällöntuotantoon, mikä ohjaisi ostoprosessia ja tukisi jälleenmyyjiä arkipäivän työssä. 
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Kosmetiikan segmentointi ja brändäys apteekkikosmetiikaksi on imagotekijä, mikä kävi ilmi 

myös kyselyn avoimissa vastauksissa. Vastausten perusteella valitulta kosmetiikkasarjalta toi-

votaan vain apteekkijälleenmyyntiä ja myytäviltä kosmetiikkatuotteilta todennäköisesti kos-

metiikkamarkkinoinnin keinona käytetty dermokosmetiikka-määritelmä. Dermokosmetiikalla 

tarkoitetaan vain apteekeissa myytävää ihohoitokosmetiikkaa, ja kyseisillä tuotesarjoilla on 

usein lääkehoitoja tukevia kosmetiikkatuotelinjoja. Dermokosmetiikka-määritelmällä ei ole 

itsessään virallinen verrattaessa esimerkiksi vegaaniseen tai luonnonkosmetiikkaan, joiden tu-

lee täyttää tietyt ehdot tai sertifikaattimääritykset. Englanninkielinen termi cosmeceuticals, 

johon myös raaka-aineina käytettävät merilevät kategorisoidaan, voidaan rinnastaa dermokos-

metiikan määritelmään. 

Kyselyn myötä oli tarkoitus myös kartoittaa Algotherm-kosmetiikkasarjan tunnettuutta ja 

erottuvuutta vahvistavia tekijöitä, joita voitaisiin käyttää B2B-markkinointia tukevina kei-

noina. Koska tuotesarja on Suomen apteekkikosmetiikkamarkkinoilla uusi, maahantuojalle vä-

littyvät apteekin ammattilaisten näkemykset koetaan uusasiakashankintoja nähden tärkeiksi. 

Asemointi apteekkikosmetiikkasarjojen sisällä ja brändierottuvuustekijöiden määrittäminen 

suhteessa kilpailijoihin luo tuotesarjalle suositteluetua jälleenmyyjin keskuudessa. Algot-

herm-kosmetiikkasarjan brändikuvaa tulisikin vahvistaa raaka-ainesisältöä ja kestävää kehi-

tystä tukevia valmistusmenetelmiä korostamalla. Jotta kyseinen brändi erottuisi muista kil-

pailijoista tuotesarjaominaisuuksien lisäksi, apteekkilaisille voisi tarjota lisäarvopalveluna 

kosmetiikkamyyntiä tukevaa koulutusta. Myynninopastamiskeinoina voitaisiin hyödyntää nyky-

aikaisia menetelmiä esimerkiksi toteuttamalla e-oppaita, pitämällä interaktiivisia webinaa-

reja sekä lisäämällä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa asiantuntijuuden kautta. B2B-markki-

noinnin kautta syntyvä yritysyhteistyö tarjoaisi tällöin apteekeille jatkuvampaa kumppa-

nuutta, jossa syvennyttäisiin apteekkien toiveeseen kouluttaa henkilökuntaa kosmetiikan 

myynnin asiantuntijaosaamiseen. Uudenlaista palvelukokonaisuutta tarjoamalla sekä apteek-

kien ammattilaisten mielenkiintoa herättämällä kosmetiikan tieteellisen tiedon lisäksi tarjot-

tava myynnin opastus ratkaisisi jälleenmyyjien kokemat haasteet muuttuneessa apteekkimaa-

ilmassa. 

9 Pohdinta 

Ammattilaiset ja kuluttajat vaikuttuvat rehellisistä ja lahjomattoman tiedon lähteistä. Kos-

metiikan markkinoinnin perustana oleva tieteellinen tieto koetaan nykypäivänä välttämättö-

myydeksi, jotta tuotteiden markkinointi jälleenmyyntiin ja jälleenmyyjiltä kuluttajille mah-

dollistuu. Aiemmin tunteisiin ja mielikuviin vetoava markkinointi on vaihtunut hyödyn tuotta-

misen priorisointiin. Elämäntapojen ja arvojen korostaminen kosmetiikkatuotteita valitessa on 

määrittänyt myös kosmetiikan B2B-markkinointiin uusia suuntaviivoja. Jälleenmyyjien vakuut-

taminen ja tuotteiden paremmuuden osoittaminen on osoittautunut entistä haastavammaksi. 
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Apteekkien kosmetiikkamyynti on usein keskittynyt jo tunnettujen kosmetiikkabrändien va-

raan. Tähän vaikuttaa valtakunnalliset ja maailmanlaajuiset mainonnat lehdissä ja televisi-

ossa. On kuitenkin huomattava, että nykypäivänä myynti tulisi olla muutakin kuin tuotteen 

ojentamista asiakkaalle mainoksen perusteella. Uudenlainen palveluajatus on välitettävä hen-

kilöstölle, jotta kosmetiikan myynnistä saadaan aikaan palvelukokemus. Pelkkää tuote-esitte-

lijää ei enää kaivata ja asiantuntijuuskin tarvitsee pohjalleen lisäarvon tuottamista. B2B-

markkinoinnin tavoitteena onkin herättää kohdeyrityksessä tunteita, jotta visio yhteisestä 

edusta saavutettaisiin.  

Jotta Algotherm-brändi herättäisi mahdollisissa jälleenmyyjissä mielenkiintoa, tulee sen nä-

kyä sosiaalisessa mediassa. Tämän hetkiset sosiaalisen median keinot, kuten Facebook-sivut 

ja YouTube-kanava, tarjoavat kattavan näkyvyyden, mikäli niitä osataan hyödyntää. Sosiaali-

sessa mediassa läsnäolo esimerkiksi itsetuotettujen keskustelujen ja mielenkiintoisten päivi-

tysten myötä luo persoonallisuutta ja antaa yrityksestä ajantasaisen kuvan. Mikäli sosiaalinen 

media hiljenee, eikä ”tykkääjiä” ilmaannu, on jossain vikaa. Onnistunut inbound-markkinointi 

tuottaa onnistuneita liidejä eli vihjeitä potentiaalisista asiakkaista. Tällöin houkutteluun pe-

rustuvan markkinoinnin kohde haluaa, että hänelle myydään ja merkityksellinen sanoma on 

tavoittanut kuulijan. Jälleenmyyjien työn tueksi Algotherm-kosmetiikkasarjan maahantuoja 

voisi luoda esimerkiksi merileväpohjaiseen teoriaan ja myynnin edistämiseen painottuvan tii-

viin e-oppaan sekä havainnollistaa tuotesarjansa erottuvuutta asiantuntijavideoiden ja Face-

book-päivityksen kautta. 

Julkista keskustelua voi tavoitella myös blogien avulla, jotka antavat usein inhimillisemmän 

kuvan palvelua tuottavasta yrityksestä kuin jäykähköt internetsivut. Blogikirjoitusten myötä 

yritykselle mahdollistuu keino olla jopa mielipidejohtajan asemessa omalla sarallaan. Apteek-

kikosmetiikan parissa toimiessa tämä voisi tarkoittaa asiantuntijablogin perustamista, jossa 

keskustelukumppaneiksi pyydettäisiin alalla toimivia ammattilaisia. Samalla voitaisiin huoleh-

tia ja sitouttaa jo olemassa olevia yritysasiakkaita ja luoda mahdollisia suositteluyhteyksiä 

uusasiakashankintoja varten. Jotta yritysyhteistyössä päästäisiin tällaiseen kommunikointiin, 

tulee apteekkimarkkinoille pyrkivällä yrityksellä olla ymmärrys toimialan nykytilasta ja tule-

vaisuuden haasteista.  

B2B-markkinointiin vaikuttaa nykyään yhä enemmän ”kuluttajistuminen”, millä luonnehditaan 

kuluttajamarkkinointiin keskittyvien kohdeyritysten ostokäyttäytymistä. Ostopäätöksen te-

koon vaikuttaa kuluttajien kohdeyritykselle luomat tarpeet, ei niinkään yrityksen omaan arvi-

ointi kykyyn perustuvan tai impulsiivisia riskejä uusista hankinnoista tekevän ostotiimin rea-

gointiherkkyys. Ostopäätöstä voidaan harkita jopa kuukausia ja pahimmassa tapauksessa B2B-

kaupat jäävät silti tekemättä. Ostokäyttäytymisessä tapahtuvien muutosten takia B2B-markki-

nointi on saanut B2C-markkinoinnin (business-to-consumer) eli kuluttajamarkkinoinnin piir-

teitä.  
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Merilevistä saatu positiivinen näyttö kosmetiikan vaikuttavina raaka-aineita on luonut uuden-

laisen raaka-ainekategorian kosmetiikan tuottajien käyttöön. Merilevien hyödyntäminen tule-

vaisuudessa kosmetiikan ainesosina tukee kestävää kehitystä ja lisää vaikuttavuudeltaan po-

tentiaalisten raaka-ainevaihtoehtojen esiintuloa ja erottuvuutta luoden kilpailua totuttuja 

raaka-aineita, kuten esimerkiksi hyaluronihappoa tai kemiallisia UV-filttereitä, kohden. Ihon 

hyvinvointi koetaan osaksi valveutunutta itsensä huolehtimista ja tällöin myös arvomaailman 

suuntaukset johdattelevat kosmetiikkatuotevalintoja tekevien henkilöiden ostopäätöksiä. Ny-

kyaikaisessa B2B-markkinoinnissa kohderyhmän arki tulee tiedostaa ja luoda uutta ajateltavaa 

vanhojen toimintamallien rinnalle. Sisällöntuottaminen tulee kohdistua ongelmanratkaisuperi-

aatteeseen – olisipa kohteena yritys tai yrityksen palveluja käyttävä kuluttaja.  
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Liite 1: Algotherm-kosmetiikkasarjan merilevät tuotelinjoittain 

T 

U 

O 

T 

E 

L 

I 

N 

J 

A 

T 

ALGOEssential 
ihon puhdistus 

Chondrus Crispus (P) 

M 

E 

R 

I 

L 

E 

V 

Ä 

T 

Codium Tomentosum (V) 

Laminaria Ochroleuca (R) 

Porphyridium Cruentum (Pm) 

Spirulina Platensis (Sm) 

ALGOHydra 
kosteusköyhä iho 

Chondrus Crispus (P) 

Kappaphycus Alvarezii (P) 

ALGOSensi 
herkkä ja ärtyisä iho 

Alaria Esculenta (R) 

Laminaria Ochroleuca (R) 

Porphyridium Cruentum (Pm) 

ALGOClear 
rasvainen ja epäpuhdas iho 

Chondrus Crispus (P) 

Fucus Spiralis (R) 

Tetraselmis Chui (Vm) 

ALGOTime Control 
ikääntyvä iho +25 

Cyanidium Caldarium (Pm) 

Scenedesmus Obliquus (Vm) 

ALGOTime Expert 
ikääntyvä iho +35 

 
Algogene [4] -patentti 
Marine Life -tuotteissa 

Alaria Esculenta (R) 

Dictyopteris Membranacea (R) 

Ulva Lactuca (V) 

Undaria Pinnatifida (R) 

ALGOTime Perfect 
ikääntyvä iho +45 

Dictyopteris Membranacea (R) 

Phormidium Persicinum (Sm) 

ALGOBlanc 
pigmenttihäiriöinen iho 
Patentti: AlgoBlanc CX+ 

Dictyopteris Membranacea (R) 

Phormidium Persicinum (Sm) 

ALGORegard - silmänympärysiho Chlorella Vulgaris (V) 

ALGOMask 
naamiot eri ihotyypeille 

Alaria Esculenta (R) 

Dictyopteris Membranacea (R) 

Fucus Spiralis (R) 

Kappaphycus Alvarezii (P) 

ALGOSilhouette 
vartalon ihon muokkaus 

Alaria Esculenta (R) 

Chondrus Crispus (P) 

Fucus Vesiculosus (R) 

Palmaria Palmata (P) 

ALGOCéan 
vartalon iho 

Laminaria Digitata (R) 

Laminaria Ochroleuca (R) 
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Liite 2: Kyselytutkimuksen kysymys nro 1 
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Liite 3: Kyselytutkimuksen kysymys nro 2 
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Liite 4: Kyselytutkimuksen kysymys nro 3 

 


