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Lisääntynyt tarjonta mahdollistaa kulutuskäyttäytymisen 
muutoksen

• Kasvisruoka ja kasviproteiinibuumi alkoi 
Suomessa 2015 lopussa, eikä näytä 
laantumisen merkkejä

• Nyhtökaura ja Härkis aloittivat aallon, joka 
toi mukanaan paljon erilaisia 
kasviproteiinituotteita  - suurin osa 
poistunut markkinoilta. Kauppa halusi olla 
mukana hypessä➔ ”mikä tahansa kelpasi”

• Sittemmin tarjonta lisääntynyt ja aikanaan 
nopeasti lanseeratut ”kehnot” tuotteet ovat 
poistuneet markkinoilta ja tilalle tulee 
uusia, entistä mietitympiä ja parempia 
tuotteita.

• Kasviproteiinituotteet ja maidon tapaan 
käytettävät kasvijuomat ovat ottaneet 
paikkansa päivittäistavarakaupassa ja ovat 
kategorioita muiden joukossa.

11.12.2020 www.makery.fi

Lähteet: GlobalData plc, Scenoprot- hanke (www.luke.fi/scenoprot), 
Kuvat: YLE, Tekniikka & Talous

Segment 2016, M € 2020, M € 2024, M € 16-20, %

Other 8,12 10,3 14,5 27 %

Seitan 1,18 1,51 2,14 28 %

Fungi (Mycoprotein) 1,24 1,65 2,28 33 %

Other 2,42 3,32 4,68 37 %

Tofu 4,34 6,11 8,39 41 %

Legume based 0,35 0,45 0,63 29 %

Other 0,91 1,17 1,48 29 %

Pea based 1,2 1,55 2,17 29 %

Total 19,76 26,06 36,27 32 %

http://www.luke.fi/scenoprot
https://yle.fi/uutiset/3-10277283
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/totta-se-on-some-keskustelut-ennakoivat-vegaanituotteiden-myynnin-kasvua-2-viikon-viiveella/45524a6b-30d2-309e-b074-217b735aa9b5
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Väestötasolla ruokavaliot muuttuvat hitaasti – ”somepöhinästä” huolimatta

11-Dec-20
Novel protein sources for food security (ScenoProt)
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Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa ruokavaliotasi?

Sekasyöjä, en ole kovin kiinnostunut edes kokeilemaan kasvisruokia kuin korkeintaan satunnaisesti

Sekasyöjä, kokeilen mielelläni myös kasvisruokia

Sekasyöjä, syön usein myös kasvisruokia, tai pidän kasvisruokapäiviä vähintään viikoittain

Pescovegetaristi, syön kasvikunnan tuotteiden lisäksi kalaa, maitotuotteita ja munia

Lakto-ovovegetaristi, syön kasvikunnan tuotteiden lisäksi maitotuotteita ja munia

Laktovegetaristi, syön kasvikunnan tuotteiden lisäksi maitotuotteita

Vegaani, syön vain kasvikunnan tuotteita

Muu ruokavalio

17 %

11 %

10%
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Vertailuja 2016 – 2020 – Kasviperäisen ravinnon lisäämisen ajurit
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Online 2019, n=500  

Terveyssyyt 25 %

Ympäristösyyt 15 %

Yleinen kiinnostus uusiin tuotteisiin 14 %

Eläinten oikeudet 8 %

Uusien kokemusten hakeminen 6 %

Vuonna 2016, kasvipohjaisen syömisen ajurit olivat henkilökohtaisia - ympäristö- ja eläinten hyvinvoinnilla ei ollut käytännössä mitään 
osaa kasvipohjaisen syömisen motiivina (2% ja 1 %), kun taas vuonna 2019 molemmat esiintyvät top-5:ssä. 

Syyt tähän ovat edelleen monitulkintaisia, mutta todennäköisimmin kasviproteiiniteollisuuden lisääntynyt julkinen keskustelu ja/tai 
markkinointi on vaikuttanut tähän. 

Henkilökohtainen terveys on edelleen keskeinen kasvipohjaisen syömisen ajuri.

Online 2016,  n=502

Maku 34 %

Terveellisyys 19 %

Proteiinin lisääminen 6 %

Tapa 6 %

Ei syytä/EOS 6 %

*valitse 1 *valitse 1-3
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Vertailuja 2016 – 2020 – Kasviperäisen ravinnon lisäämisen esteet

Online 2019, n=500

Hinta 45 %

Tiedon puute 33 %

En pidä mausta 27 %

En osaa käyttää niitä 21 %

Rakenne 19 %
*valitse 1-3
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Online 2016, n=502

Ei syytä 21 %

Hinta 16 %

En pidä mausta 12 %

En tunne/eivät ole tuttuja 12 %

En osaa sanoa 6 %
*valitse 1

Kasviperäisen syömisen lisäämisen esteenä ovat hinta ja maku, tai mielikuvat niistä. Tiedon puute ja epävarmuus kokemukesta ovat 
estäviä tekijöitä. Monet eivät kuitenkaan keksi varsinaisesti mitään ”syytä” olla lisäämättä kasviproteiinien osuutta ruokavaliossa. 

Periaatteessa syyt ovat pääosin samoja kaikissa tuoteryhmissä -
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Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti kotimaisiin kasviproteiinin lähteisiin

11-Dec-206
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Miten suhtaudut seuraaviin proteiinin lähteisiin?
Onlinetutkimus, n=510, Suomi, 2020

Positiivinen Neutraali Negatiivinen En tunne

Suomalaisten  suhtautuminen on 
erittäin positiivista mm. kauran, 
herneen ja härkäpavun suhteen. 

Vastustusta on kaikkiaan vähän –
voimakkainta vastustus on 
vehnäproteiinin (gluteeni) kohdalla

Mykoproteiinit, merilevä, hamppu ja 
sinilupiini ovat kuluttajille vielä melko 
tuntemattomia, mutta kuitenkin 
eurooppalaisittain melko kiinnostavia?
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online 2016 (n=502) online 2019 (n=500)

Valkoinen liha (kana, kalkkuna...) 45 % 45 %

Punainen liha (naudan-, sian-, lampaanliha...) 38 % 40 %

Kala 22 % 23 %

Kasvikset/kasviperäiset tuotteet 19 % 26 %

Maitotuotteet 33 % 30 %

Kananmunat 19 % 16 %

Viljatuotteet 8 % 9 %

En tiedä 3 % 2 %

Joku muu, mikä? 2 % 2 %

Vertailuja 2016 – 2019 – kasvisten merkitys kasvaa 
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Tärkeimmät proteiininlähteet (valitse1-2) 

Lihan kulttuurinen asema on edelleen vahva, mutta kuluttajat hyväksyvät kasviproteiinit yhä useammin vaihtoehdoksi ja 
kyseenalaistavat eläinperäisten ainesosien tarpeen siellä, missä se on kätevää ja tarjolla on riittävän hyviä vaihtoehtoja. 
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Nuoret uskovat syömisen muuttuvan tulevaisuudessa 
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8 Online- kysely (16-22 –vuotiaat 
nuoret), n=300, 2018

Aikomukset muuttuva teoiksi vain, jos uusien toimintamallien omaksuminen tehdään riittävän helpoksi ja houkuttelevaksi 
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Lopuksi 

Kasviproteiinit eivät ole ohimenevä trendi-ilmiö. Kysyntää on ja tarjonnan kasvaessa kotimaisuuden 
painoarvo kilpailuetuna näyttäytyy entistä tärkeämpänä.

Kuluttaja ei välttämättä osaa ”vaatia” sellaista, mitä ei tiedä olevan olemassa, vaan kaupan ja 
teollisuuden on tuotava markkinoille uusia tuotteita kuluttajien löydettäviksi – matala 
kokeilukynnys, helppo omaksuttavuus, kiinnostava konsepti ja huolellinen tuotekehitys 
mahdollistavat menestyvän tuotteen syntymisen. Älä unohda pakkausta!

Suurtalouskeittiöillä suuri potentaali ”opettaa” uusia ruokailemisen tapoja ja mahdollistaa usein 
matalan kynnyksen kokeilut uusilla raaka-aineilla/ruoilla. 

11.12.2020 www.makery.fi


