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Pelkästään ravintolisien maa-
ilmanlaajuiset markkinat ovat 
valtava bisnes. Lähteistä riip-
puen ravintolisien myynti vuo-

sina 2016–2018 oli 105–120 miljardia 
euroa vuodessa. Homeopatiatuotteiden 
myynti oli maailmanlaajuisesti 4,9–6,8 
miljardia euroa vuonna 2017. Erilaisten 
lääketieteen ulkopuolisten hoitojen 
myynti oli vuonna 2018 yli 54 miljardia 
euroa. WHO:n perinnehoitojen raportin 
mukaan kiinalaisen perinnelääketieteen 
tuotteiden arvo oli Kiinassa 76 miljar-
dia euroa vuonna 2012 ja Yhdysvalloissa 
luontaistuotteiden myynti 13,5 miljardia 
euroa vuonna 2018.

Luettelo ei ole kattava, ja tilastois-
sa saattaa olla myös päällekkäisyyttä. 
Voidaan kuitenkin arvioida, että vuo-
sittainen erilaisten lääketieteen ulko-
puolisten terveystuotteiden ja palvelui-
den myynti on vuositasolla vähintään 
200–300 miljardia euroa. Lääketieteen 
ulkopuolisen terveysbisneksen suuruus 
on satumaisen mittava, kun otetaan 
huomioon tuotteiden olemattomat ke-
hitys- ja valmistuskustannukset.

Ravintolisät ovat elintarvikkeita. 
Siksi niitä ei tarvitse tutkia eikä niiden 
tehoa todistaa. Myyntiluvan saamiseksi 
ei tarvita kalliita tutkimuksia. Kukaan ei 
valvo etukäteen tuotteiden laatua. Kun 
ne sisältävät tavanomaisia vitamiine-
ja tai tunnettuja yhdisteitä, tuotteen 
markkinoille tuonti on lääkkeisiin ver-
rattuna minimaalinen kustannus. Niin-

pä ravintolisäyritysten toiminta onkin 
tavattoman kannattavaa.

Erikoistapauksena voi pitää homeo-
patiatuotteita. Homeopatia perustuu 
laimentamisen ideaan, jolloin tuottei-
ta laimennetaan jopa niin pitkälle, että 
lopputuotteessa ei ole enää ainuttakaan 
alkuperäisen ”vaikuttavan” aineen mo-
lekyyliä. Lopputuote on siis pääasiassa 
ravistettua vettä, jonka litrahinta on 
tuhansia euroja. Tätä vettä tiputetaan 
sokeripillereihin, joista saadaan homeo-
paattinen tuote.

Käytännössä ravintolisien ja vastaavi-
en tuotteiden valmistuksen ja myynnin 
keskeisin kustannus on niiden mark-
kinointi. Tämä näkyy monisivuisten 
mainosten tipahtamisena viikoittain 
postiluukkuun. Lähes jokaisessa sano-
malehdessä ja aikakauslehdessä on ra-
vintolisämainoksia.

Ehkä on paikallaan verrata tätä lii-
ketoimintaa lääketeollisuuden myyn-
tilukuihin. Riippuen lähteestä lääke-
teollisuuden myynnin arvo vuosina 
2017–2018 oli 851–1 092 miljardia euroa 
vuodessa. Lääkkeiden myyntivolyymi 
on toki suurempi kuin ei-lääketieteellis-
ten tuotteiden myynti, mutta lääketie-
teen ulkopuolinen terveysliiketoiminta 
on jo liki kolmannes koko lääketeolli-
suuden volyymistä. Kun huomioidaan 
sen vähäiset kehitys- ja tuotantokustan-
nukset, voidaan päätellä, että kyseinen 
liiketoiminta on poikkeuksellisen kan-
nattavaa.

Terveysuskomuksiin liittyvät tuot-
teet ja hoidot ovat samalla lailla 
liiketoimintaa kuin lääketeollisuus 
siinä mielessä, että tavoitteena on 
mahdollisimman suuri myynti ja 
voitto. Terveystuotteiden liiketoi-
minta on todella merkittävää ja 
kannattavaa.
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