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Mistä tässä markkinapotentiaalikatsauksessa on kyse?  
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Tämän katsauksen tarkoituksena on tarjota lisänäkemystä kasviperäisten proteiinien mahdollisuuksista niin Suomessa kuin vientimarkkinoillakin, sekä antaa 
osaltaan eväitä näiden mahdollisuuksien hyödyntämiselle ja lisäymmärryksen hankkimiselle. Raporttiin on koottu dataa, tietoa ja trendejä eri lähteistä, sekä 
koostettu analyysiä ScenoProt-hankkeen puitteissa tehdyistä eri tutkimuksista. Tämä katsaus kuvaa markkinoiden nykytilaa, sekä sen taustalla tuntuvia 
vaikuttimia.  Kasviperäisten proteiininlähteiden markkinaa tarkastellaan ensisijaisesti Suomessa, mutta perspektiivin vuoksi myös joillakin verrokkimarkkinoilla.  

  

Vaihtoehtoisten proteiinien jonkinasteinen buumi Suomessa ei ole todennäköisesti jäänyt huomaamatta keneltäkään alalla työskentelevältä. Sekä 
vähittäiskaupan toimijat, että teollisuus uutisoivat etenkin vuosina 2016-2017 vahvasti valikoimien kehityksestä ja kysynnän lisääntymisestä erilaisten 
eläinperäisiä tuotteita korvaavien kasviperäisten tuotteiden osalta. Yksittäisten uutisten ja nostojen perusteella ilmiö on helppo kuitata jälleen yhtenä 
ohimenevänä trendinä, mutta luonteensa ja laajuutensa vuoksi sen voi kuitenkin realistisesti ennustaa olevan voimakkaampi, pidemmän ajan suuntaus. Tämän 
ilmiön taustalla ovat globaalit muutokset ympäristössämme, varallisuuden lisääntyminen monissa kuluttajaryhmissä, erilaiset trendit ja kuluttajakäyttäytymisen 
muutokset, jotka ovat olleet näkyvissä Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa jo joitakin vuosia.  

  

Suomessa sekä kysyntä että tarjonta kasvavat tällä hetkellä merkittävästi, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lihansyönti tai meille perinteiset syömisen 
tavat kokonaan katoaisivat, eikä sellainen ole tätä raporttia koostettaessa ollut minkäänlainen hypoteesi. Pikemminkin niin, että syömisen tavat 
monipuolistuvat, luoden näin uusia toimintamahdollisuuksia ja markkinarakoja elintarvikealan toimijoille myös liha- ja maitoteollisuudessa. Kuluttajat etsivät 
entistä enemmän tapoja oman terveytensä edistämiseksi, samalla kun nykyisenkaltaisen ruoantuotannon ympäristölliset ja eettiset syyt herättävät yhä 
enemmän keskustelua. Onkin olennaista pyrkiä entistä varhemmin ymmärtämään kuluttajien motiiveja ruokavalinnoissaan, ja kohdentaa uudet 
tuotelanseeraukset vastaamaan näihin. 

  

Tämä raportti on laadittu osana Suomen Akatemian rahoittamaa, Luonnonvarakeskus Luken koordinoimaa ScenoProt-hanketta ja sen on koonnut hankkeen 
osatoteuttajana toimiva Makery Oy. Hankkeen tarkoituksena on tutkia ja todentaa erilaisten vaihtoehtoisten proteiinilähteiden hyödyntämisen mahdollisuuksia 
Suomessa ja suomalaisten yritysten näkökulmasta vientimarkkinoilla. Makery Oy on suomalainen, elintarvikealan kehittämiseen keskittyvä yritys.  

 



Globaalit elintarvikkeisiin ja kulutukseen vaikuttavat 
trendit  
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Euroopassa ruokainnovaatioihin vaikuttavia kuluttajatrendejä ovat 
mm. moniaistillisuus, luonnollisuus, helppous ja vaikutukset terveyteen 
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Lähde 1)  XTC world innovation Panorama 2016 

Euroopassa vuosina 
2015 ja 2016 tärkeimpiä 
ruokainnovaatioihin 
liittyviä trendejä olivat 
moniaistillisuus, 
hienostuneisuus, 
luonnollisuus ja 
helppokäyttöisyys (kuva 
2). 1 Kasviperäisyys 
trendinä oli selvästi 
nousussa vuonna 2016, 
vaikka sen osuus 
innovaatioihin liittyvänä 
trendinä on edelleen 
melko pieni.  

Elintarvikkeisiin liittyvät trendit voidaan jakaa esimerkiksi seuraavalla tavalla 
viiteen päätrendiin: mielihyvä, terveys, fyysinen, helppous ja etiikka. 
Päätrendien alle kuuluu useita alatrendejä, esimerkiksi mielihyvän alle 
kuuluvat hienostuneisuus, eksotiikka, moniaistillisuus ja hauskuus.1 

Kuva 1. Elintarvikkeisiin liittyvät trendit 

Kuva 2. Elintarvikkeisiin liittyvät trendit Euroopassa 



1. Clean Supreme 
Keskiössä olevia teemoja ovat lisäaineettomuus (clean label), luonnollisuus, luomu, tieto alkuperästä, 
tuotannon läpinäkyvyys ja GMO-vapaus 

2. Disruptive Green 
Kuluttajien vaihtelunhalu, kasvava kiinnostus flexitarismiin ja kasvisten käytön lisäämiseen näkyy lihalle 
ja maidolle vaihtoehtoisten tuotteiden kysynnän ja tarjonnan kasvuna  

3. Sweeter balance Ei lisättyä sokeria tai sokerin määrän vähentäminen, vaihtoehtoiset/luonnolliset makeuttajat 

4. Kitchen symphony 
Eri maiden ruokavalioiden & ruokakulttuurien yhdistäminen, uusien makumaailmojen ja raaka-
aineiden kokeilun lisääntyminen 

5. Body in tune 
Personoidut, omaan kokemukseen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen perustuvat valinnat, jotka myös 
ilmentävät omaa elämäntapaa ja vaikuttavat sosiaaliseen statuksen luontiin  

6. Plain Sophistication 
Uniikit raaka-aineet ja niiden sekoitukset, makuelämykset, alkuperän korostaminen, käsityömäisyys, 
erottuminen tyylikkäällä pakkauksella    

7. Encapsulating moments 
Tuotteiden positiointi käyttötilanteiden ja erityishetkien perusteella, kommunikoidaan vahvasti myös 
markkinoinnissa ja itse pakkauksessa 

8. Beyond pester power 
Lasten ja nuorten tietoisuuden kasvu vaikuttaa enemmän koko perheen ruokavalintoihin ja tätä 
tiedonjanoa kannattaa tyydyttää selkeällä ja ymmärrettävällä viestinnällä 

9. Blurring boundaries Kahden tai useamman trendin yhdistäminen ja rajojen rikkominen uutuustuotteiden kehityksessä 

10. Seeds for change 
Terveellisen mielikuvan omaavien siementen ja jyvien käytön lisääntyminen mielenkiintoisen 
rakenteen luojana ja maun lisääjänä    

Globaaleissa trendeissä korostuvat vastuullisuus, terveellisyys, 
vaihtelunhalu ja kiinnostus vaihtoehtoisiin proteiininlähteisiin 2  
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Lähde 2) Innova Market Insights, 2017 

Vaihtoehtoisissa 
proteiininlähteissä ja 
kasvipohjaisissa 
tuotteissa yhdistyvät 
useimmat näistä 
globaaleista trendeistä, 
puhutellen laajempaa 
käyttäjäkuntaa, mikä 
puolestaan selittää 
niiden suosion nopeaa 
kasvua.   



Vegaanisten tuotteiden lanseerausten määrä on kasvanut suhteessa 
kasvisruokien lanseerauksiin 
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Lähde 3) Mintel Global new products database, 2017 

Mintel, yritys, joka rekisteröi 
maailmanlaajuisesti vähittäiskaupassa 
tehtäviä uusia tuotelanseerauksia 
Global New Products Database 
(GNPD) tietokantaan, julkaisee 
säännöllisesti katsauksia eri 
teemoihin liittyvistä lanseerauksista. 
Mintelin tietokantaan keräämien 
tietojen mukaan vegaanisten 
tuotteiden lanseerausmäärät ovat 
viime vuosina kasvaneet merkittävästi 
(kuva 3).3  
 
Tätä selittää osin se, että tuotteille, 
jotka ovat olleet alun perinkin 
vegaanisia, mutta niillä ei ole ollut 
siitä mainintaa pakkauksessa, on 
lanseerattu uudelleen vegaaninen -
merkinnän kanssa.  
 Kuva 3. Kasvis- ja vegaani-merkinnöillä varustettujen tuotteiden osuus kaikista lanseeratuista juomista ja ruoista.3 



Kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuvat muutokset 
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Fleksitarismi kasvattaa suosiota – helppo tapa aloittaa kasvisten ja 
kasviproteiinien käytön lisääminen 
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Makeryn neljän maan (Saksa, UK, Ruotsi ja Suomi, N=500/maa, 8/2016) 
online-tutkimuksessa 43 % kaikista vastaajista suunnitteli muuttavansa 
ruokavaliotaan jollain tavalla seuraavan vuoden aikana. Yleisimpiä 
suunniteltuja muutoksia olivat kasvisten lisääminen, lihan käytön 
vähentäminen ja yleinen keventäminen. Makeryn onlinetutkimuksessa 
(N=305, 10/2017) suomalaisista 40 % oli lisännyt kasvisten käyttöä ja 30 % 
alkanut korvata lihan/kalan käyttöä kasvisvaihtoehdoilla viimeisen 12 kk:n 
aikana. 6  
 
Tuoksuihin ja aromeihin keskittynyt yritys V. Mane Fils SA (Mane), teki 
vuonna 2017 Euroopan laajuisen kyselyn, jossa tavoitteena oli tarkastella 
lihaa korvaavien tuotteiden käyttöä ja kuluttajien asenteita. Tutkimuksessa 
oli mukana yli 1700 18-65 -vuotiasta kuluttajaa Ranskasta, Saksasta ja Iso-
Britanniasta. Tutkituissa maissa flexitaristeja oli 24-36 % väestöstä. 
Neljännes vastaajista kertoi haluavansa vähentää lihan kulutustaan 
seuraavien viiden vuoden aikana ja sama määrä suunnittelee lisäävänsä 
kasviproteiinien käyttöä.7  
 
GlobalData plc on yhdysvaltalaistaustainen, maailmanlaajuisesti toimiva, 
mm. päivittäistavarakaupan markkinoita ja kuluttajakäyttäytymistä 
tarkasteleva yritys, jonka tutkimuksen mukaan kuluttajista 23 % on 
fleksitaristeja. 5  

Fleksaus, eli fleksitarismi tarkoittaa joustavaa tai osa-aikaista kasvissyöntiä. 
Kasvissyöjiin verrattuna fleksitaristit eivät ole ruokavalion suhteen yhtä 
ehdottomia, vaan he sallivat itselleen toisinaan myös lihan ja/tai kalan 
syömisen. Fleksitaristi kuitenkin pyrkii syömään kasvisvoittoisemmin ja 
vähentämään lihankulutusta, jolloin esimerkiksi arkisin syödään kasvisruokaa, 
mutta viikonloppuisin voidaan nauttia lihaa tai kalaa. Tavoitteena on syödä 
joustavasti ja huomioida ympäristöystävällisyys, terveellisyys ja taloudellisuus 
ruokavalinnoissa. 

Lähteet: 5) GlobalData 2017, 6) Makery Oy 2016 ja 2017, 7) Mane, 2017 



Kuluttajille on hyvin selvää, mitä aineksia he haluavat ruokavaliossaan 
välttää ja minkä ainesten käyttöä lisätä 
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GlobalData plc:n tutkimuksen 
mukaan merkittävimmät 
vältettävät ainesosat 
elintarvikkeissa ovat sokeri ja 
rasva. Myös keinotekoisia 
makeutusaineita halutaan 
välttää. 
 
Eniten halutaan lisätä 
kasviksia ja hedelmiä määrää 
ruokavaliossa , mutta myös 
kalaa, kuitua ja palkokasveja 

pyritään syömään enemmän.8 
 
 

Global: top 10 ingredients that consumers are trying to consume or avoid, 2016 

Kuva 4. Raaka-aineet, joiden syömistä pyritään joko rajoittamaan tai lisäämään. 8 

Lähde 8) GlobalData plc:n maailmanlaajuinen kuluttajatutkimus, 2016 Q3 , n=26 700 



Kuluttajille on tärkeää, mistä lähteestä he proteiininsa saavat – 
punaista lihaa ja prosessoituja lihatuotteita halutaan välttää 
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Vuonna 2016 toteutetussa maailmanlaajuisessa tutkimuksessa 
lähes puolet vastaajista (47 %) pyrki syömään proteiinia 
kohtuudella. Vajaa kolmannes (27 %) yritti syödä proteiinia  
mahdollisimman paljon ja 12 % vastaajista ei puolestaan 
kiinnittänyt lainkaan huomiota proteiinien kulutukseen.8 

Vuonna 2016 toteutetussa 
toisessa tutkimuksessa 
selvitettiin, mitä eri proteiinin-
lähteitä kuluttajat pyrkivät 
suosimaan ja mitä he 
puolestaan yrittivät välttää. 
Proteiininlähteistä haluttiin 
suosia etenkin kalaa/ 
mereneläviä, palkokasveja ja 
pähkinöitä sekä siemeniä. 
Prosessoituja lihatuotteita, 
punaista lihaa ja soijaa 
puolestaan haluttiin välttää, 
tai niiden syöntiä haluttiin 
ainakin rajoittaa.8  

Kuva 5. Kuluttajien suhtautuminen proteiinien kulutukseen. 8  

Kuva 6. Kuluttajien suhtautuminen eri proteiininlähteisiin. 8 Lähde 8) GlobalData plc:n maailmanlaajuinen kuluttajatutkimus, 2016 Q3 ja Q4, n=26 700 



Kasvipohjaisiin proteiininlähteisiin suhtaudutaan myönteisesti 
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Yli 60 % maailmanlaajuiseen 
kuluttajatutkimukseen 
vastanneista vastaajista piti 
mantelia, hasselpähkinöitä, 
palkokasveja, kananmunaa, 
maapähkinöitä, 
pellavansiemeniä, kreikkalaista 
jogurttia ja kikherneitä 
proteiininlähteinä, joilla on 
myönteisiä vaikutuksia heidän 
terveyteensä (kuva 7).8  

 
Hiilihydraateissa puolestaan 
tutut, nopeasti verensokeria 
nostavat hiilihydraatit, kuten 
vehnä, halutaan korvata 
kuitupitoisemmilla vaihto-
ehdoilla, kuten kasviksilla, 
täysjyvä-vaihtoehdoilla ja 
palkokasveilla (kuva 8).8  

Kuva 7. Kuluttajien käsitys eri proteiinilähteiden terveysvaikutuksista.8  Kuva 8. Kuluttajien suhtautuminen hiilihydraattien eri lähteisiin.8  

Lähde 8) GlobalData plc:n maailmanlaajuinen kuluttajatutkimus, 2017 Q1, n=26 700 



Vaihtoehtoisissa proteiininlähteissä soijalla on ollut pitkään valta-asema, 
uusia haastajia on kuitenkin näköpiirissä  
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Vaihtoehtoisten proteiinilähteiden markkinoiden arvioidaan 
kaksinkertaistuvan vuoteen 2024 mennessä ja kovimmissa 
ennusteissa niille ennustetaan kolmanneksen osuutta 
proteiinimarkkinoista 2050-luvulla. 10  
 
Soijapohjaiset tuotteet hallitsevat lihankorvikkeiden globaaleja 
markkinoita, vuonna 2016 niiden markkinaosuus kaikista maailman 
lihankorvikkeista oli lähes 68 %. Soijan jälkeen yleisimmät 
lihankorvikkeet olivat sieni- eli mykoproteiinipohjaiset tuotteet 
(markkinaosuus n. 18 %) ja vehnägluteenipohjaiset tuotteet 
(markkinaosuus n. 5 %). 9  
 
Tulevaisuudessa herneen ja kauran ennustetaan nousevan 
haastamaan soijaa. Näiden lisäksi myös lupiinilla, kvinoalla, 
kikherneellä, härkäpavulla, pellavan- ja hampunsiemenillä nähdään 
potentiaalia niiden hyvien ravitsemusarvojen takia (kuva 9). Niiden 
kaupallista arvoa saadaan lisättyä, kunhan saatavuutta ja hintaa 
saadaan houkuttelevammalle tasolle. Toistaiseksi näiden muiden 
proteiininlähteiden osuus on vielä pieni, vuonna 2016 niiden 
markkinaosuus lihankorvikkeiden globaaleista markkinoista oli 
yhteensä 9,5 %. 10  

Kuva 9. Nelikenttä eri kasviproteiinien ravitsemuksellisesta ja kaupallisesta arvosta. 9 

Lähteet: 9) Lux Research Inc, 2016              10) Technavio, 2017  



Suomessa syödään keskimäärin enemmän proteiineja kuin muissa 
eurooppalaisissa vertailumaissa 
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Kuva 10. Proteiinimarkkinoiden kokonaiskoko asukaslukuun suhteutettuna (g proteiinia/asukas/päivä) 11 

Lähde: 11) Euromonitor market data, 2017 



Lähde: 12) FAO, 2017  
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Proteiinien saanti on ollut kasvussa etenkin 2000-luvulla 
 

Vuosien 1947-2013 aikana 
proteiininkulutuksessa tapahtunut suurin 
muutos liittyy etenkin eläinperäisten 
proteiinien saannin lisääntymiseen (kuva 
11). Suomessa proteiinien saanti on 
lisääntynyt 2000-luvulla mahdollisesti 
vähähiilihydraattisen ruokavalion ja siitä 
virinneen proteiinikeskustelun myötä, 
mutta perinteisesti lihan  kulutuksen 
lisääntymiseen on vaikuttanut myös 

yleinen tulotason nousu. 12 
 
Sen sijaan kasviperäisistä lähteistä saatu 
proteiinimäärä on pysynyt melko 
tasaisena, eikä eri maiden välillä ole 
merkittäviä eroja. Vuonna 2013 kaikissa 
vertailumaissa noin 40 g päivittäisestä 
proteiinin saannista tuli kasviperäisistä 

proteiininlähteistä. 12 

Päivittäinen proteiinin saanti eläin- ja kasviperäisistä lähteistä 1947-2013 
Päivittäinen proteiininsaanti asukasta kohden (keskiarvo päivittäisestä saannista g/asukas/päivä). Saanti jaettu eläin- ja kasviperäisiin 
proteiininlähteisiin. Eläinperäisiin lähteisiin kuuluvat kaikki liha- ja maitotuotteet sekä kananmunat, kala ja merenelävät. 

    Päivittäinen proteiinin saanti 
    eläinperäisistä lähteistä 

    Päivittäinen proteiinin saanti 
    kasviperäisistä lähteistä 

Kuva 11. Päivittäinen proteiinin saanti eläin- ja kasviperäisistä lähteistä. 12 

    Päivittäinen proteiinin saanti 
    eläinperäisistä lähteistä 

    Päivittäinen proteiinin saanti 
    kasviperäisistä lähteistä 



Hankkeen puitteissa tehtyjä löydöksiä tuotteiden 
tunnettuudesta, käytöstä ja käytön esteistä 
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• Makeryn alkuvuonna 2016 tekemässä kvalitatiivisessa kuluttajatutkimuksessa suomalaiset kuluttajat tunsivat hyvin 
proteiinin lähteet ruokavaliossa. Myös kasvisperäiset proteiinilähteet olivat melko hyvin kuluttajien tiedossa, joskin 
sekasyöjät tunsivat kasvisperäisiä proteiinilähteitä kasvissyöjiä heikommin. Suurimpina kasvisperäisen proteiinin 
käyttämiseen houkuttelevina tekijöinä pidettiin terveellisyyttä, ekologisuutta ja eettisyyttä. Maku on elintarvikkeissa 
kuitenkin tärkein ajuri – mauton, saati epämiellyttävän makuinen tuote ei jatkossakaan löydä tietään kuluttajan 
ostoskoriin 

• Käytön esteinä pidettiin puolestaan tuotteiden tuntemattomuutta ja niiden oletettua kalleutta, vaikeaa valmistusta ja 
heikkoa saatavuutta. Tutkimusajankohdan jälkeen ainakin tunnettuus, saatavuus ja helppokäyttöisten valmisruokien ja 
ateriakomponenttien valikoimat ovat kohentuneet huomattavasti.  

– Tuotteiden parempi ja näkyvämpi sijoittelu kaupassa, houkuttelevampi hinnoittelu sekä mahdollisuus maistaa tuotetta voisivat 
madaltaa uusien käyttäjien kokeilemiskynnystä. Kasviperäisten tuotteiden uudet käyttäjät kaipaavat myös reseptejä ja ideoita, 
miten uusia tuotteita käytetään. 

• Kasviproteiinituotteiden markkinoinnissa kuluttajat haluaisivat korostettavan makua, laatua ja terveellisyyttä. Eettisyys 
on tärkeää, mutta lihansyönnin syyllistämistä pitäisi välttää 

Suomessa proteiinin lähteet tiedetään melko hyvin, mutta kaikkien eri 

lähteiden käyttö ei ole vielä kovin tuttua 13 
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Lähde 13) Makery Oy, 2016 



Syksyllä 2016 Makery toteutti onlinetutkimuksen Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Britanniassa. Jokaisesta maasta vastaajia oli noin 500. Kvantitatiivisen 
tutkimuksen löydösten mukaan hieman alle puolet vastaajista ilmoitti haluavansa tehdä muutoksia ruokavalioonsa. Ne, jotka halusivat tehdä muutoksia, 
ilmoittivat useimmiten haluavansa muuttaa ruokavalionsa ”terveellisemmäksi”, lisätä kasvisten käyttöä, tai vähentää lihan käyttöä. Suurinta 
muutoshalukkuus oli Britanniassa, vähäisintä Suomessa. Suurin huolenaihe ruokavaliossa oli edelleen rasvan määrä. Suomalaiset olivat muita 

kiinnostuneempia proteiinin määrästä ruoassaan (kuva 12). Yleisimmin tunnetut kasviproteiinin lähteet olivat pavut, soija ja muut palkokasvit. 6 

 

Noin neljännes kaikista vastaajista ei pystynyt nimeämään yhtään kasviperäistä proteiinin lähdettä. Eri kasviproteiinituotteiden tunnettuudessa oli 
suuria eroja, esimerkiksi tofun tunsivat lähes kaikki, mutta noin kolmasosa ei ollut koskaan kuullut vehnägluteenista valmistettavasta seitanista. Maku ja 
terveellisyys olivat tärkeimmät tekijät kasviproteiinituotteissa. Tässäkin tutkimuksessa suurimmiksi käytön esteiksi nousivat puolestaan kalliiksi koettu 

hinta, tottumattomuus ja tuotteiden tuntemattomuus (kuva 13).6 

Melkein puolet haluaa tehdä muutoksia ruokavalioonsa 
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Tiedon puute/ en osaa käyttää niitä

En pidä mausta

Tottumattomuus/ eivät ole tuttuja

Kallis hinta

Suomi (n=502) Ruotsi (n=505) Saksa (n=505) UK (n=503)

Kuva 12. Mihin ravintoaineisiin ruokavaliossa kiinnitetään huomiota. Kuva 13. Osuus vastaajista, joille seuraavat tekijät olivat erittäin 
tärkeitä syitä olla käyttämättä proteiinipitoisia kasvistuotteita 
nykyistä enempää.  
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Rasva Hiilihydraatit Proteiini Kuitu Vitamiinit Energia (kcal, kJ) Kivennäisaineet En kiinnitä
huomiota
erityisesti
mihinkään

Suomi (n=502) Ruotsi (n=505) Saksa (n=505) UK (n=503)

Lähde 6) Makery Oy, 2016  



• Makeryn syksyllä 2017 toteuttamassa konseptitutkimuksessa kysyttiin kolmeltasadalta 
suomalaiselta mielipiteitä kuudesta eri tuotekonseptista, joissa on käytetty vaihtoehtoisia 
proteiinilähteitä  

– Yksi tuotteista oli hyönteisiä sisältävä lihajaloste, loput viisi olivat kasviproteiineja 
sisältäviä tuotteita: kvinoavälipala, käyttövalmis pihvi, hernehummus, 
vihersmoothie ja  papu-siemenleipä 

• Tuotteiden ostokiinnostus vaihteli noin 25 % ja 50 % välillä, joka on kohtalaisen hyvä tulos 
uudentyyppisille tuotteille, jotka on arvioitu pelkän tuotekuvauksen perusteella. 
Kiinnostuneimpia oltiin tutun tuntuisista tuotteista kuten lusikoitavasta kvinoavälipalasta 
ja kasviproteiinia sisältävistä pihveistä. Hyönteismakkarasta oltiin vähiten kiinnostuneita.   

• Konsepteja pidettiin uusina ja erilaisina, terveellisinä ja kestävää kehitystä tukevina.  

• Tuotteissa arvostettiin arkea helpottavaa yksinkertaisuutta, tuttuutta ja kotimaisuutta. 
Eettisyys ja terveellisyys houkuttivat myös. Lihan käytön vähentämistä pidettiin myös 
hyvänä asiana.  

• Epäilyttävin asia tuotteissa oli yleensä joku ainesosa, kuten sienet tai pavut. Varsinkin 
hyönteiset aiheuttivat vastareaktioita, mutta toisaalta moni oli kiinnostunut nimenomaan 
kokeilemaan hyönteisten syömistä.  

• Kuluttajat kokeilevat uutuustuotteita innokkaasti ja mielellään (kuva 14). Jotta kuluttajat 
löytäisivät ne helpommin, näkyvyyteen kannattaa panostaa niin pakkauksessa kuin 
kaupan esillepanossa.   

Suomalaiset ovat kiinnostuneita uusista elintarvikkeista 
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26 % 

56 % 

17 % 
1 % 

Erittäin kiinnostunut, etsin
aktiivisesti uusia tuotteita ja voin
nähdä vaivaa saadakseni niitä
kokeiltavakseni

Jokseenkin kiinnostunut, kokeilen
mielelläni uusia tuotteita, jos niitä
on helposti saatavilla kaupassa,
jossa normaalisti asioin.

En kovinkaan kiinnostunut,
kokeilen uusia tuotteita lähinnä,
jos niihin liittyy jokin
erikoistarjous tai muu kampanja

En lainkaan kiinnostunut, käytän
vain tuttuja ja hyväksi
havaitsemiani tuotteita.

Kuva 14. Kuinka kiinnostuneita suomalaiset kuluttajat ovat yleisesti 
kokeilemaan uusia elintarvikkeita (n=305) 6 

Lähde: 6) Makery Oy, 2017 



• S-ryhmä 2/2017: ”Valmisruokien myynti ylipäänsä on noussut viime vuosina merkittävästi, mutta 
eniten kasvua ovat tuoteryhmässä tuoneet juuri kasvisruoat. Esimerkiksi S-ryhmä kertoo 
tuplanneensa viimeisen vuoden aikana kasvispihvien myynnin ja kasvispyöryköiden myynnin peräti 
kolminkertaistuneen.”  

• Kesko 3/2017: ”Päivittäistavarakaupassa vegebuumi on täyttä totta. Pakastekasvisruokien ja -
lisukkeiden myynti kasvoi 11 prosenttia. Härkistä myyntiin 660 000 eurolla ja nyhtökauraa 880 000 
eurolla.”  

• Kesko 6/2017: ”Kasviproteiinipohjaisten tuotteiden myynti on Keskon mukaan kasvanut vuoden 
takaiseen verrattuna 20 prosenttia. Kahdessa vuodessa myynti on kasvanut arviolta 50 prosenttia.” 

• Kesko 6/2017: ”Maitopohjaisia tuotteita, kuten maitoa, kermaa ja jogurtteja korvaaviin tuotteisiin 
on tullut huimaa kasvua. Juomia ostettiin 47 prosenttia enemmän, kasviskermoja 63 prosenttia ja 
kasvisjogurtteja 63 prosenttia enemmän.”  

• Lidl 7/2017: ”Kasviproteiinien myynti kaksinkertaistui viime vuonna – syynä mm. ”fleksaaminen” 

 

 
Lähde: 14) Vähittäiskaupan uutisointia aiheesta 2016-2017 

Vähittäiskauppa uutisoi kasvipohjaisten tuotteiden myyntimäärien 

kasvaneen vuonna 2017 selvästi edellisiin vuosiin verrattuna 14 
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• Kesko 6/2017: ”Näin kasviproteiinituotteiden myynti on kasvanut K-ruokakaupoissa vuodessa 
(volyymissa mitattuna)”:  
– Ei-maitopohjaiset juomat, myynninkehitys viime vuoteen verrattuna + 47 % 

– Ei-maitopohjaiset kermat, myynninkehitys viime vuoteen verrattuna + 63 % 

– Ei-maitopohjaiset jogurtit, myynninkehitys viime vuoteen verrattuna + 56 % 

– Ei-maitopohjaiset vanukkaat, myynninkehitys viime vuoteen verrattuna + 26 % 

– Tofut, myynninkehitys viime vuoteen verrattuna + 13 % 

– Kaikki vegaanipakasteet (esim. soijaleikkeet, falafelit, kasvispihvit), myynninkehitys viime vuoteen verrattuna + 41 % 

– Hummus- ja falafel -tuotteiden myynninkehitys + 305 % 

• Kesko 6/2017: "K-ruokakaupoissa vegaanisten maitojen osuus maitojen kokonaismyynnistä 
on vielä selvästi alle 10 prosenttia. Niiden myynti on kuitenkin kasvussa”. 

• S-ryhmä 6/2017: ”Kasvijuomia myydään noin 3 prosenttia maidon myynnistä. "Tämä on 
runsaat kahdeksan miljoonaa litraa vuodessa. Kotimaisten tuotteiden osuus kasvipohjaisten 
juomien myynnistä on tällä hetkellä vain kuusi prosenttia”. 

 

 

Sekä S- että K-ryhmän mukaan kasvipohjaisten juomien myyntimäärät 

ovat kasvussa, mutta vertailu maitoon ei ole mielekästä 14 
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Lähde: 14) Vähittäiskaupan uutisointia aiheesta vuosina 2016-2017 



 
• Kesko 2/2017: ”Aikaisemmin tarjolla oli kymmenestä kahteenkymmeneen kasvistuotetta, mutta 

nyt valikoimassa ollaan kohta lähempänä kahtasataa tuotetta, kertoo Pirkkalan Citymarketin 
kauppias Sami Sivonen”. 

• S-ryhmä 3/2017: ”Suosituimpia kasvistuotteita saa isojen kauppaketjujen kaikista myymälöistä. 
Uudet trendit näkyvät voimakkaimmin isoissa kaupungeissa, totta kai, mutta ilmiö on todellinen 
koko maassa”. 

• Kesko 6/2017: ”Vuosi sitten K-ruokakaupoissa käyttöön otetut vegehyllyt ovat levinneet jo 
ympäri Suomen. Vegehylly löytyy 200 kaupasta ja niiden määrä kasvaa tasaisesti. Vegehyllyyn 
kootaan kaupan kasviproteiinituotteet ja se vastaa voimakkaaseen kasvisruoan 
kuluttajakysyntään.” 

• S-Ryhmä 2/2018: ”Vege vetää edelleen ennätystahdissa”. Vegetuotteiden suosiminen on 
yleisintä 30-44-vuotiailla. Lähes 40 % vegetuotteita paljon ostavista on miehiä.  

• S-Ryhmä/Yle 7/2018. ”Kyllä ne taustatrendit, eettisyys, ekologisuus ja terveellisyys ovat 
selittävät tekijät muutoksessa. Samaan aikaan markkinoille on tullut hittituotteita, jotka ovat 
kasvattaneet ilmiötä ja vauhdittaneet sen kasvua” 

 

 

 

Vähittäiskauppa kehittää kasvipohjaisten tuotteiden valikoimia sekä 

tuotteiden esillepanoa koko maassa 14 
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Lähde: 14) Vähittäiskaupan uutisointia aiheesta vuosina 2016-2018 



Markkinoiden nykytilanteen tarkastelu Suomessa ja 
vertailumarkkinoilla 
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• Suuntausta kohti kasvipohjaisia tuotteita ohjaavat suurelta osin vuosina 1980-2000 syntyneet millenniaalit, jotka etsivät 
terveellistä, luonnonmukaista ja heidän etiikkansa mukaista ruokaa 15  

– Tämä näkyy lihan ja maitotuotteiden kulutuksen laskuna ja kysynnän kasvuna tuotteille, joilla on myönteinen vaikutus ympäristöön 
sekä kuluttajan omaan sosiaaliseen statukseen. Lähes kolmannes millenniaaleista (30 %), jotka muodostavat neljänneksen USA:n 
väestöstä,  kertovat käyttävänsä lihankorvikkeita päivittäin ja 50 % vähintään muutaman kerran viikossa.  

• Yli kolmannes (35 %) kaikista amerikkalaisista saa proteiinia enemmän muista lähteistä kuin punaisesta lihasta. 16   

– Lihavaihtoehtojen kulutus on erityisen suuri kotitalouksissa, joissa on lapsia. 

• 87 % amerikkalaisista syö jotain kasviproteiinia, ja lähes kaksi kolmesta (62 %) tekee niin kerran viikossa tai useammin. 17   

– Heistä, jotka käyttävät lihankorvikkeita, yli kaksi kolmasosaa (66%) sanoo, että he söisivät niitä enemmän, jos he tietäisivät, mikä olisi 
paras tapa valmistaa niitä.  

• Vuonna 2015 26 % USA:n kuluttajista kertoi vähentäneensä lihankulutusta viimeisen 12 kuukauden aikana. 16 

– Yli neljännes kuluttajista sanoo syövänsä ravintoloissa vaihtoehtoisia proteiininlähteitä.  

USA on pitkään ollut suunnannäyttäjä kasvipohjaisten, lihankaltaisten 
vaihtoehtojen kehittämisessä ja kaupallistamisessa 
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Lähteet: 15) Mintel, 2017   16) Mintel, 2017    17) California Walnut Board, 2017      



• Kasvipohjaisten proteiinien saatavuus Euroopassa on parantunut ja 
nykyään tuotteita alkaa olla saatavilla kaikilla eurooppalaisilla 
markkinoilla. Eri Euroopan maissa on myös noussut esille 
kestävämpiä/terveellisempiä ruokavalioita edistäviä poliittisia aloitteita. 

• Saksa on fleksitarismi- trendissä edelläkävijä, sillä saksalaiset kuluttajat 
ovat jatkaneet siirtymistä soijapohjaisiin tuotteisiin esimerkiksi juomissa 
ja jäätelöissä. Lisäksi Saksassa paikalliset tuottajat ovat sitoutuneet 
vahvasti pitämään yllä markkinoiden muutosta.  

• Isossa-Britanniassa hallitus on ottanut vahvan roolin lihan ja 
maitotuotteiden kulutuksen vähentämisen edistämisessä. Vähentämistä 
edistää myös laajempi kasvipohjaisten vaihtoehtojen valikoima ja 
tuotteiden parempi saatavuus. 

• Terveyteen, eläinten hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen liittyvät huolet 
ovat saaneet ruotsalaiset kuluttajat kiinnostumaan fleksitarismista, jonka 
seurauksena lihattomien tuotteiden kysyntä on kasvanut nopeasti. 
Uusien kasvipohjaisten tuotteiden kehittäminen lisää myös kasvua. 

 

Saksa ja Iso-Britannia kulkevat lihankulutuksen vähentämiseen ja 
kasviproteiinien käytön lisäämiseen liittyvien muutosten kärjessä 
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Lähde: 3) Mintel GNPD, 2017 

Saksan ja Iso-Britannian merkittävä asema ”vegebuumissa” näkyy myös 
vegaanisten tuotteiden lanseerauksissa. Maailmanlaajuisesti kaikista 
vuonna 2016 lanseeratuista vegaanisista tuotteista 18 % lanseerattiin 
Saksassa. Iso-Britannia oli puolestaan listalla kolmantena Saksan ja 

Yhdysvaltojen jälkeen (kuva 15). 3 

Kuva 15. Eri maiden osuudet vuonna 2016 lanseeratuista vegaanisista ruoista. 



Tuotteet Suomessa 

Lihanvalmisteiden kaltaisten kasvisvalmisteiden valikoima suomalaisessa vähittäiskaupassa on 
kehittynyt vuosina 2016-2017 merkittävästi. Jo pidempään saatavilla olleiden pakastetuotteiden 
rinnalle on tullut kasvava valikoima kylmästä myytäviä tuoretuotteita. Keskeisiä kotimaisia 
valmistajia ovat mm. Gold&Green Oy, Apetit ja Verso Food, mutta markkinoilla on ennen kaikkea 
runsaasti tuonti- ja välitystuotteita, jotka on valmistettu keski-Euroopassa tai Ruotsissa (makkaroita, 
pyöryköitä, pihvejä, ”leikkeitä”, sekä paloja). Valtaosa markkinoilla olevista tuotteista on soijaa, 
mutta myös herneet ja pavut, sekä vehnägluteeni ovat yhä useammin tuotteiden raaka-aineena.  
 

Monet kuluttajat suosivat kotimaisia tuotteita ja raaka-aineita, mikä haastaa jakeluketjuja etsimään 
yhä kattavammin kotimaisia verrokkeja tuontituotteiden rinnalle. Kotimaiselle tarjonnalle voi 
potentiaalia uskoa olevan vielä paljon.  
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2014 2015 2016 2017 2018 Muutos 2014-2018 % CAGR* 2014-2018 
Kylmähylly 2,51 2,55 2,58 2,61 2,65 5,49 % 1,34 % 
Pakaste 0,167 0,174 0,180 0,187 0,193 15,51 % 3,67 % 

Taulukko 1. Lihaa jäljittelevien tuotteiden arvo (M€) Suomen vähittäiskaupassa 2014-2018. 18 

2014 2015 2016 2017 2018 Muutos 2014-2018 % CAGR* 2014-2018 

Kylmähylly 0,149 0,150 0,151 0,153 0,154 3,44 % 0,68 % 

Pakaste 0,0084 0,0087 0,0089 0,0092 0,0094 12,67 % 2,31 % 

Taulukko 2. Lihaa jäljittelevien tuotteiden volyymi (Mkg) Suomen vähittäiskaupassa 2014-2018. 18 

*CAGR =Compound Annual Growth Rate, keskimääräinen vuosittainen kasvu 

Kuva 16. Esimerkkejä Suomen markkinoilla 
olevista kasviproteiinituotteista. 19 

Lähde: 18) GlobalData 2018, 2018 ennuste maaliskuulta        19) Vähittäiskauppojen nettisivut – Suomi   



Tuotteet Ruotsissa 
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Suomeen verrattuna kasviproteiinipohjaisia ”lihankorvikkeita” on markkinoilla laajalla 
valikoimalla ja laajalti myös ruotsalaisella valmistuksella. Myös vähittäiskaupan suurimmat 
ketjut, kuten ICA ja Coop, ovat ottaneet omien brändiensä alle kasviproteiinituotteita eri 
hintapisteillä. Private labelien ohella näkyvimpiä toimijoita markkinoilla ovat mm. Hälsan’s kök, 
Anamma ja Oumph! Ruotsissa kauppojen tuotevalikoima valmisruoassa ja ateriakomponenteissa 
painottuu muun Euroopan tapaan pakasteisiin Suomea vahvemmin, joten omaa tarjontaa siellä 
on enimmäkseen pakasteissa. Tämä on huomionarvoinen näkökulma Suomesta länsinaapuriin 
tuotteita vietäessä.  

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 Muutos 2014-2018 % CAGR* 2014-2018 
Kylmähylly 1,43 1,48 1,55 1,60 1,65 14,86 % 2,82 % 
Pakaste 1,80 1,90 2,02 2,13 2,22 23,19 % 4,24 % 

Taulukko 4. Lihaa jäljittelevien tuotteiden volyymi (Mkg) Ruotsin vähittäiskaupassa 2014-2018. 18 

2014 2015 2016 2017 2018 Muutos 2014-2018 % CAGR* 2014-2018 
Kylmähylly 11,76 11,87 12,31 12,50 13,04 10,92 % 2,63 % 
Pakaste 15,59 16,19 17,10 17,78 18,84 20,83 % 4,84 % 

Taulukko 3. Lihaa jäljittelevien tuotteiden arvo (M€) Ruotsin vähittäiskaupassa 2014-2018. 18 

*CAGR =Compound Annual Growth Rate, keskimääräinen vuosittainen kasvu 

Kuva 17. Esimerkkejä Ruotsin markkinoilla olevista 
kasviproteiinituotteista. 20 Lähde: 18) GlobalData 2018, 2018 ennuste maaliskuulta  20) Vähittäiskauppojen nettisivut – Ruotsi 



Tuotteet Saksassa 
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2014 2015 2016 2017 2018 Muutos 2014-2018 % CAGR* 2014-2018 
Kylmähylly 91,45 97,01 103,08 108,77 114,42 25,12 % 5,76 % 
Pakaste 49,75 51,00 51,79 52,80 53,76 8,06 % 1,96 % 

2014 2015 2016 2017 2018 Muutos 2014-2018 % CAGR* 2014-2018 

Kylmähylly 17,28 18,28 19,15 20,04 20,96 21,35 % 4,96 % 

Pakaste 8,24 8,36 8,43 8,52 8,62 4,60 % 1,13 % 

Saksa on Euroopan ja maailman mittakaavassa kasviproteiineja hyödyntävien 
ateriakomponenttien ja valmisruokien kärkimaita tuotevalikoiman laajuutta arvioitaessa. 
Fleksitarianismi on Saksassa suosittua ja vahvoista lihaperinteistä huolimatta merkittävä osa 
kuluttajista näyttää keventävän ruokavaliokokonaisuuttaan esim. viikoittaisilla 
kasvisruokapäivillä. Suurella markkinalla myös kilpailu on luonnollisesti kovaa: Tavalla tai toisella 
erikoistuminen on välttämätöntä, sillä ns. perustuotteet tässä kategoriassa löytyvät kyllä jo 
kauppojen hyllyistä hyvällä valikoimalla.  
 

Kasvua myynnissä on erityisesti tuoretuotteissa, ei niinkään pakasteissa. Saksassa toimii myös 
Euroopan ensimmäinen, kokonaan vegaanisiin tuotteisiin keskittyvä Veganz- supermarketketju, 
joka tuo maahan tuotteita yli 30 maasta ja 260 toimittajalta. 

Taulukko 6. Lihaa jäljittelevien tuotteiden volyymi (Mkg) Saksan vähittäiskaupassa 2014-2018. 18 

Taulukko 5. Lihaa jäljittelevien tuotteiden arvo (M€) Saksan vähittäiskaupassa 2014-2018. 18 

*CAGR =Compound Annual Growth Rate, keskimääräinen vuosittainen kasvu 

Kuva 18. Esimerkkejä Saksan markkinoilla olevista 
kasviproteiinituotteista. 21 

Lähde: 18) GlobalData 2018, 2018 ennuste maaliskuulta  21) Vähittäiskauppojen nettisivut – Saksa 

 



Tuotteet Iso-Britanniassa  

Iso-Britannialla on pitkä kulttuurien monipuolisuuden historia, mikä osaltaan on vaikuttanut 
siihen, että kasvisruoan valmistuksellakin on siellä pitkät ja luontevat perinteet. Erilaisia 
kasviperäisiä, lihan kaltaisia tuotteita on markkinoilla paljon ja laajalla valikoimalla, niin 
kotimaasta kuin ulkomailta tuotunakin. Suurempi osa markkinoilla olevasta valikoimasta 
löytyy pakasteosastolta. Taannoinen punnan heikkeneminen vaikuttaa arvon kehityksessä 
viime vuosien osalta, mutta on viitteiden perusteella kääntymässä taas nousuun.  
 

Iso-Britannia on Saksan ja Yhdysvaltojen ohella yksi ”lihankorvikkeiden” kärkimarkkinoista ja 
toisaalta alkuperämaista. Valikoima on monipuolinen. Quorn (mykoproteiini) on Iso-
Britanniassa ehkä näkyvämpi kuin muilla eurooppalaisilla markkinoilla.  
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2014 2015 2016 2017 2018 Muutos 2014-2018 % CAGR* 2014-2018 
Kylmähylly 119,92 137,22 127,03 122,14 121,04 0,93 % 0,46 % 
Pakaste 119,66 137,72 126,52 121,09 121,45 1,50 % 0,50 % 

2014 2015 2016 2017 2018 Muutos 2014-2018 % CAGR* 2014-2018 

Kylmähylly 14,01 14,19 14,28 14,40 14,51 3,57 % 0,7 % 

Pakaste 28,61 29,57 30,52 31,48 32,34 13,03 % 2,41 % 

Taulukko 8. Lihaa jäljittelevien tuotteiden volyymi (Mkg) Iso-Britannian vähittäiskaupassa 2014-2018. 18 

Taulukko 7. Lihaa jäljittelevien tuotteiden arvo (M€) Iso-Britannian vähittäiskaupassa 2014-2018. 18 

*CAGR =Compound Annual Growth Rate, keskimääräinen vuosittainen kasvu 

Kuva 19. Esimerkkejä Ison-Britannian markkinoilla olevista 
kasviproteiinituotteista. 22 

Lähde: 18) GlobalData 2018, 2018 ennuste maaliskuulta  22) Vähittäiskauppojen nettisivut – UK 



Kasvisruokien suosion kasvu vähittäiskaupassa ei kerro 
koko totuutta 

Kasvisruokien menekki kasvaa, mutta se ei toistaiseksi 
ainakaan Suomessa ole vaikuttanut näkyvästi lihan 
kulutukseen – lihan kulutus kokonaisuudessaan on edelleen 
kasvussa. Sianlihaa syödään aiempaa vähemmän ja kulutus 
näyttää siirtyneen siitä erityisesti siipikarjanlihaan. 
Naudanlihan kulutus on viime vuosina ollut suhteellisen 
tasaista.  

 

Syitä ilmiölle voi olla useita, mm. ruoan kokonaiskulutuksen 
kasvu yleisesti, lihajalosteiden ja -valmisteiden vaihtaminen 
kokolihaan vaikuttavat. Erityisesti joukkoruokailussa näkyvä 
yksi syy tähän ilmiöön lienee myös se, että lisukkeita (peruna, 
pasta, riisi) syödään entistä vähemmän ja niitä korvataan 
tuoreiden kasvisten lisäksi myös lihatuotteilla. 25 
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Kuva 20. Lihan kulutus Suomessa vuosina 2013-2017.26  
Lähde 25) Sodexo Oy:n asiakastiedote 2017 26)  Luonnovnarakeskus Luke 



Päätelmät Suomen markkinatilanteesta ja kasvipohjaisten 
tuotteiden markkinapotentiaalista  
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Markkinoiden kiinnostus on hyödynnettävissä monin keinoin 
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Elintarvikealan yritykset  ja vähittäiskauppa voivat monin tavoin vastata kiinnostukseen vähentää eläinperäisten tuotteiden 
käyttöä ja tehdä kasvipohjaisten tuotteiden käytön lisäämisestä ja kasvisruokavalioiden noudattamisesta helpompaa. Keinot 
voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 

  Tuotevalikoiman laajentaminen/kehittäminen 
 

  Kiinnostus kasvipohjaisia proteiineja sisältäviin tuotteisiin kohtaan kasvaa nopeasti, joten siihen vastaaminen nopeasti luo  
  kilpailuetua markkinoilla: 

 

• Kasvavaan kysyntään vastaaminen monipuolisemmalla valikoimalla 
• Kansainvälisten kilpailijoiden benchmarkkaus, konseptien ”parastaminen” 
• Nykyisten lihaproteiinia sisältävien, kuluttajille tuttujen tuotteiden uudelleensuunnittelu niin, että niiden proteiinia 

korvataan kasviproteiinilla osittain tai täysin 
• Hyödynnetään kuluttajien kiinnostusta proteiineja kohtaan lisäämällä kasviproteiinien käyttöä täydennysproteiinina 
• Entistä mielenkiintoisempien makujen, rakenteiden tai ainesosien esittely nykyisissä kasvipohjaisissa tuotteissa – lihan 

”korvaaminen” tai imitointi ei ole ainoa tapa kehittää uusia tuotteita 
• Kuluttajaetujen selkeämpi kommunikointi pakkauksien viestien ja markkinointiviestinnän kautta  
• Kohtuuhintaisten tuotteiden kehittäminen (kasvipohjaisten raaka-aineiden hintaetu suhteessa eläinperäisiin) 



Tiedon lisääminen ja käyttöön opastaminen madaltavat kynnystä 
omaksua uusia tuotteita käyttöön 
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Suurimpia haasteita uusien tuotteiden, sekä ennen kaikkea uusien raaka-aineiden markkinoille tuomiseen on kuluttajien 
luottamuksen voittaminen. Tämä vaatii paljon viestintää eri tavoin mm. tuotteiden käyttötavoista ja -yhteyksistä, sekä 
tuotteen alkuperästä ja hyödyistä.  

Kuluttajien aktivointi 
 

Yritykset ja vähittäiskauppa voivat aktivoida kuluttajia syömään monipuolisia, enemmän kasviksia sisältäviä elintarvikkeita: 
 

• Mainoskampanjat, joissa korostetaan kasvipohjaisen tuotteiden ja ruokavalion etuja kuluttajiin vetoavilla näkökulmilla  
• Yritysten ja vähittäiskaupan yhteistyö esim. tuotesijoittelujen ja promootion suunnittelussa  
• Kansallisten kampanjoiden suunnittelu/tukeminen   
• Sosiaalisen median kampanjat  
• Monipuolisemman reseptiikan kehittäminen uusille kasvistuotteille, sekä näistä viestintä esim. somekanavissa 
• Tuotteiden tutuksi tekeminen henkilöstöravintoloiden kautta 
• Ravintoloissa kasvisvaihtoehdot samanarvoisiksi lihavaihtoehtojen kanssa 
• Ruoka- ja kokkiohjelmissa monipuolisten proteiininlähteiden käyttö 



Toimialan kehittämisen on oltava monenkeskeistä 
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Suurien, koko kansaa koskevien toimintamallien kehittäminen ympäristöystävällisempään suuntaan vaatii koko 
toimialalta yhteistyötä. Perinteisiin proteiineihin erikoistuneidenkaan yritysten ei ole syytä jäädä tai jättäytyä tästä 
yhteistyöstä pois, vaan on löydettävä toimivia, kaikille lisäarvoa tuottavia malleja niin, että mukana muutoksessa voivat 
olla niin alkutuotanto, erilaiset jalostajat, jakelukanavat, kuin valtio ja kansalaisjärjestötkin. 

 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen  
 
 Yritykset voivat saavuttaa laajemman vaikutuksen tekemällä yhteistyötä viranomaisten, ministeriöiden, 
 oppilaitosten, tutkimuslaitoksien, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa:  
 

• Yrityksien ja vähittäiskaupan asiantuntemuksen tuominen tukemaan kansallista päätöksentekoa 
• Kansallisten terveys- ja ravitsemussuositusten huomiointi tuotevalikoimissa ja markkinoinnissa 
• Osallistuminen kampanjoihin yms, jotka lisäävät kuluttajien tietoisuutta ja edistävät terveellisiä valintoja 
• Yrityksien ja oppilaitoksien yhteistyön lisääminen tulevaisuuden osaajien saannin varmistamiseksi 
• Osallistuminen akateemisen tutkimukseen ja tutkimushankkeisiin, joilla kehitetään jotain uutta koko toimialalla 
• Uusien konseptien ja tuotteiden suunnittelussa kotimarkkinana pidetään Eurooppaa, jonka valloittamista tuetaan 

kansallisella vientiohjelmalla     
 



Tuotteiden kehittäminen erilaisiin käyttötarkoituksiin ja -tilanteisiin on 
markkinoiden kasvun näkökulmasta kriittistä  
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NATURLI HAKKET 100% plant based 
”minced meat”, Denmark 23 

 
 

Vaihtoehtoisia proteiininlähteitä 
sisältävien tuotteiden ja 
tuotevalikoimien kehittäminen 
ja laajentaminen erilaisiin 
käyttötarkoituksiin ja -tilanteisiin 
lisää niiden kokeilua ja kasvattaa 
tunnettuutta uusissa 
kohderyhmissä.  

Lähde:   5) Global data, 2017           23.) Naturli Foods  

 

Kuva 21. Esimerkkejä uusista, eri käyttötarkoituksiin sopivista kasvipohjaisista tuotteista. 5   



Tulevaisuus: ”Korvikkeesta” tasavertaiseksi vaihtoehdoksi 
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Ennen: kasvissyöjille 

 

Tulevaisuudessa: kaikille?  

 

Nyt: Fleksitaristeille 

 

Lähde 24)  Innova Market Insights, 2016 

Kuva 22. Kasviproteiinipohjaisten tuotteiden kehityspolku pienen kohderyhmän tuotteesta koko kansan tuotteeksi. 24   

Perinteisesti kasvisruokailu, sekä 
kasvisvaihtoehdot on mielletty vain 
erityisryhmiä varten oleviksi. Länsimainen 
kuluttajakäyttäytyminen vaikuttaa kuitenkin 
suuntautuvan niin, että yhä useampi 
”peruskuluttaja” valitsee liha- tai 
kasvispohjaisen aterian tai raaka-aineen entistä 
monipuolisemmin, painottaen ruokavalionsa 
kokonaiskestävyyttä ja –terveellisyyttä 
yksittäisten valintojen ja tiukasti rajattujen 
”muottien” sijaan.  
 
Tämän myötä myös kasvisten, ja erityisesti 
kasviperäisten proteiinien ja niitä hyödyntävien  
valmisteiden potentiaalinen käyttäjäkunta 
laajenee merkittävästi. Samalla kasviperäiset 
vaihtoehdot siirtyvät myös jakeluketjussa 
marginaalista kohti valtavirtaa.  



Yhteenveto: Miten markkinapotentiaalista saa kiinni?  
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Kasvavalla markkinoilla kilpailee suuri joukko toimijoita, joten kilpailijoista on kyettävä erottumaan. Erottumisen ytimessä on ymmärrys kuluttajan 
motiiveista – mitä tarpeita kuluttaja oikeastaan haluaa täyttää tutustuessaan uusiin tuotteisiin?  Kaikki alkaa huolellisesta konseptoinnista.  

 
Ydinkysymykset: Millaiselle kuluttajalle 
tuotetta kehitetään ja mikä häntä 
motivoi? Mitkä trendit vaikuttavat? 

 

Mm. Oma hyvinvointi, yhteiskuntavastuu, 
ympäristöystävällisyys ovat tyypillisiä 
syitä, jotka ajavat monia kuluttajia 
kasviperäisten tuotteiden pariin, joissakin 
tapauksissa  vaihtelunhalu tai mielihyvä 
riittävät. Mitä useampi vaikutin saadaan 
tuotteeseen kytkettyä, sen laajemman 
kuluttajapohjan se todennäköisesti saa. 
 

Tuotteen ominaisuuksien lisäksi on jo 
tuotekehityksen alkuvaiheessa mietittävä 
myös pakkausratkaisu, sekä –design. 
Hyväkään tuote ei myy ilman myyvää 
pakkausta. 
 

Kohderyhmän tavoitettavuutta palveleva 
jakelukanava on tärkeä: Suomessa 
vähittäiskaupan kanavat ovat keskittyneet 
ja tuotteiden saaminen jakeluun voi olla 
hankalaa, joten myös lähimarkkinat, joilla 
myös kuluttajamäärät ovat kotimaata 
suurempia, on syytä pitää mielessä.  
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15.) Mintel: The Protein Report, Meat Alternatives US, 2017. Market Research Report available from: 
http://reports.mintel.com/display/793029/?__cc=1  

16.) Mintel: Americans like meat-free days, 2017. Available from: http://www.ingredientsnetwork.com/mintel-americans-like-
meatfree-days-news044963.html  

17.) California Walnut Board. New Study Reveals Americans Are Open to Following Plant-Based Diets 2017. Available from: 
http://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-reveals-americansare-open-to-following-plant-based-diets-
300465802.html  

18.) GlobalData plc -tietokanta, 2017 

19.) Vähittäiskauppojen nettisivut – Suomi  

 S-ryhmä https://www.foodie.fi/products   

 K-ryhmä https://www.k-ruoka.fi/kauppa  

20.) Vähittäiskauppojen nettisivut – Ruotsi  

 ICA Sverige https://www.ica.se/handla-online/  

 COOP Sverige https://www.coop.se/handla-online  
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21.) Vähittäiskauppojen nettisivut – Saksa 

https://www.real.de/lebensmittelshop/search?q=vegetar:relevance:category:1&page=1&update=1511252004778 

https://www.edeka24.de/Lebensmittel/Weitere-Artikel/Fleischalternativen/  

https://www.edeka-lebensmittel.de/lebensmittel/?BrowseStartLimit=0&aoff=s&ItemSorting=2  

https://shop.rewe.de/productList?objectsPerPage=80&search=Vegetarisch&sorting=NAME_ASC 

https://www.edeka-
lebensmittel.de/?ActionCall=WebActionArticleSearch&BranchId=0&customer_class=9&multishop_id=0&Params%5BSearch
Param%5D=vegetarisch  

 

22.) Vähittäiskauppojen nettisivut – UK  

https://www.tesco.com/groceries/en-GB/shop/frozen-food/frozen-vegetarian-and-meat-free/all 

https://www.tesco.com/groceries/en-GB/shop/fresh-food/vegetarian-gluten-and-dairy-free/vegetarian-food  

https://www.sainsburys.co.uk/shop/gb/groceries  

https://groceries.asda.com/search/vegetarian  
 

23.) Naturli Foods http://naturli-foods.dk/sortiment/naturli-hakket.aspx 

24.) Innova Market Insights, 2016. HI Europe Trend Report Highlighting Key Trends in NPD.  

25.) Sodexo Oy:n asiakastiedote 2017 

26.) Luonnonvarakeskus Luke, Ravintotase: http://stat.luke.fi/ravintotase 
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• Kuva 1. Elintarvikkeisiin liittyvät trendit 
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• Kuva 3. Kasvis- ja vegaani-merkinnöillä varustettujen tuotteiden osuus kaikista lanseeratuista juomista ja ruoista. 

• Kuva 4. Raaka-aineet, joiden syömistä pyritään joko rajoittamaan tai lisäämään. 

• Kuva 5. Kuluttajien suhtautuminen proteiinien kulutukseen 

• Kuva 6. Kuluttajien suhtautuminen eri proteiininlähteisiin. 

• Kuva 7. Kuluttajien käsitys eri proteiinilähteiden terveysvaikutuksista. 

• Kuva 8. Kuluttajien suhtautuminen hiilihydraattien eri lähteisiin. 

• Kuva 9. Nelikenttä eri kasviproteiinien ravitsemuksellisesta ja kaupallisesta arvosta. 

• Kuva 10. Proteiinimarkkinoiden kokonaiskoko asukaslukuun suhteutettuna (g proteiinia/asukas/päivä) 
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• Kuva 12. Mihin ravintoaineisiin ruokavaliossa kiinnitetään huomiota. 

• Kuva 13. Osuus vastaajista, joille seuraavat tekijät olivat erittäin tärkeitä syitä olla käyttämättä proteiinipitoisia kasvistuotteita nykyistä enempää. 

• Kuva 14. Kuinka kiinnostuneita suomalaiset kuluttajat ovat yleisesti kokeilemaan uusia elintarvikkeita (n=305) 
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• Kuva 20. Lihan kulutus Suomessa vuosina 2013-2017.  

• Kuva 21 Esimerkkejä uusista, eri käyttötarkoituksiin sopivista kasvipohjaisista tuotteista. 

• Kuva 22. Kasviproteiinipohjaisten tuotteiden kehityspolku pienen kohderyhmän tuotteesta koko kansan tuotteeksi.  
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