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Tutkimuksen taustaa

• Ravintolapalveluiden alv:n laskeminen 22 prosentista 13 prosenttiin alensi 
laskennallisesti ravintolassa nautitun ruoan hintoja 7,4 prosentilla. Take away –
ruoan alv:n nousu 12 prosentista 13 prosenttiin aiheutti sen hintaan 0,9 
prosentin korotuspaineen. Keskimäärin alv:n muutokset heinäkuun alussa 
alensivat laskennallisesti  ravintolaruoan hintoja 6,6 prosentilla.

• Tutkimuskokonaisuus (05/2010 – 12/2011) ”Ravintolapalveluiden hintatutkimus 
– arvonlisäveron alennus ja sen vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen” jakautuu 
kahteen osahankkeeseen.

• Osahanke 1 selvittää ravintolapalveluiden alv:n alennuksen siirtymistä hintoihin. 
Alustavat tulokset liittyvät ensimmäiseen osahankkeeseen.

• Osahanke 2 tarkastelee kodin ulkopuolista ruokailua osana kuluttajien 
ruokailukäytäntöjen pitempiaikaista muutosta. 

• Kuluttajatutkimuskeskus (KTK) toimii tutkimuksen vastuullisena toteuttajana. 
KTK:n lisäksi tutkimusta rahoittaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry (MaRa). 

• Tutkimuksen ohjausryhmässä on KTK:n ja MaRan lisäksi edustettuina VM, 
VATT, Kuluttajaliitto, Ravintolakoulu Perho ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

• KTK:ssa tutkimusta toteuttavat erikoistutkijat Ari Peltoniemi ja Johanna 
Varjonen.



Alustavia tuloksia

• Ravintolapalveluiden hintakehitys alv:n alennuksen 

jälkeen: kaikki ravintolat, MaRan jäsenravintolat, 

muut ravintolat.

• Hintakehityksen tarkastelu ravintolatyypeittäin: kaikki 

ravintolat, MaRan jäsenravintolat, muut ravintolat.  



Hintaseurannan toteuttaminen

• Ravintolapalveluiden hintatietoja kerättiin aluehallintovirastojen 
tarkastajien ja KTK:n toimesta toukokuun lopulla (vk 21) ja 
syyskuun alussa (vk 35). 

• Verolliset hintatiedot kerättiin yhteensä 392 ravintolasta ja 
vertailukelpoisia hintahavaintoja oli yhteensä 2058 kpl. 

• Ravintolat on jaettu kahdeksaan ravintolatyyppiin.

• Ravintola-annokset (keskimäärin 5 per ravintola) on valittu siten, 
että ne ovat ominaisia kullekin ravintolatyypille. Ravintola-
annokset ovat molemmissa hintakeräyksissä täysin tai 
mahdollisimman samanlaisia.

• Painotusta varten ravintolapalvelut jaettiin 4 ryhmään. Ryhmien 
painorakenne on muodostettu kuluttajahintaindeksin (2005 = 
100) luokittelua soveltaen. 



Hintojen painot: Tilastokeskuksen 
kuluttajahintaindeksi

Tuoteryhmä Paino, o/oo Paino, %
Ravintola- ja kahvilaruoka 21,48 45,1

Pikaruoka 6,43 13,5

Alkoholittomat juomat ravintolassa 8,13 17,1

Henkilöstöravintolat 11,60 24,3

Ravintolapalvelut yhteensä 47,6 100,0



Hintojen muutos

Kaikki ravintolat

392 kpl

*N = 2058

MaRa

215 kpl

*N = 1210

Muut

177 kpl

*N = 848-4,1 %

-1,8 %

-5,7 %

* Vertailukelpoisten hintahavaintojen määrä



Ravintolatyypit

Ruokaravintola 68

Henkilöstöravintolat 73

Ketjuihin kuuluva kahvila 41

Ketjuihin kuulumaton paikallinen kahvila 50

Liikenneasemaravintola 31

Ketjupizzeria 34

Ketjuihin kuulumaton paikallinen pizzeria/kebap/etninen ym. 51

Pikaruokaravintola 44

Yhteensä, kpl 392



Hintamuutokset (%) ravintolatyypeittäin (ilman 
painoja)

Ravintolatyyppi lkm Kaikki, % MaRa, %  Muut, %
Ruokaravintola 68 -4,6 -5,7 -2,3

Henkilöstöravintolat 73 -4,2 -5,1 -1,7

Ketjuihin kuuluva kahvila 41 -5,1 -6,7 -3,0

Ketjuihin kuulumaton paikallinen kahvila 50 -1,3 -4,3 -0,7

Liikenneasemaravintola 31 -4,8 -6,7 -1,8

Ketjupizzeria 34 -4,7 -5,9 -1,6

Ketjuihin kuulumaton paikallinen pizzeria/kebap/etninen ym. 51 -0,2 -3,3 0,2

Pikaruokaravintola 44 -4,5 -4,6 -4,4



Johtopäätökset
• Kokonaisuutena alv:n alennus siirtyi melko hyvin 

ravintolapalveluiden hintoihin.

• Laskennalliseen hinnanalennusvaraan (6,6 %) verrattuna 
kaikissa hintaseurannassa olleissa ravintoloissa hinnat 
alentuivat 62 prosenttisesti, MaRan jäsenravintoloissa 86 
prosenttisesti ja muissa ravintoloissa 27 prosenttisesti.

• Ravintolatyypeittäin tarkasteltuna ketjuihin kuuluvat kahvilat 
sekä liikenneasemaravintolat veivät muutoksen hintoihin 
parhaiten.

• Hinnat laskivat ainakin jonkin verran kaikissa ravintolatyypeissä 
lukuun ottamatta muut-ryhmän (järjestäytymättömät) ketjuun 
kuulumattomia pizzerioita (sisältää myös kebap-ravintoloita ja 
etnisiä ravintoloita).

• Aktiivisella veromuutoksen tiedottamisella ja hintakehityksen 
seurannalla näyttäisi olleen myönteinen vaikutus alv:n 
alennuksen siirtymisessä hintoihin.



Esimerkkejä eri ravintolatyyppien tuotteista
Tuote-

no Tuoteryhmä  RUOKARAVINTOLA (a la carte ym.)

1 111 Naudanliharuoka/sianliharuoka

2 111 Kanaruoka

3 111 Kalaruoka

4 111 Pääruokasalaatti

5 114 Virvoitusjuoma

6 115 Kahvi

7 115 Erikoiskahvi, latte/cappuccino

8 116 Jälkiruoka

HENKILÖSTÖRAVINTOLA

9 111 Peruslounasateria (lounaspaketti)

10 111 Lounaskeitto/lounassalaatti

11 112 Suolainen kahvileipä

12 113 Makea kahvileipä

13 115 Kahvi

14 116 Jälkiruoka

LIIKENNEASEMARAVINTOLA

33 111 Peruslounasateria (lounaspaketti)

34 111 Lounaskeitto/lounassalaatti

35 112 Suolainen kahvileipä

36 113 Makea kahvileipä

37 114 Virvoitusjuoma

38 115 Kahvi

39 115 Erikoiskahvi, latte/cappucino



Hintakeräysten ravintolat alueittain

Ravintoloiden lkm
Helsinki 47

Espoo 23

Vantaa 24

Kouvola 19

Lahti 22

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteensä 135
Turku 26

Lounais-Suomen aluehallintovirasto yhteensä 26
Tampere 30

Jyväskylä 29

Vaasa 25

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto yhteensä 84
Mikkeli 17

Kuopio 23

Joensuu 17

Itä-Suomen aluehallintovirasto yhteensä 57
Oulu 23

Kajaani 20

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto yhteensä 43
Rovaniemi 27

Lapin aluehallintovirasto yhteensä 27
Maarianhamina 20

Ahvenanmaan valtionvirasto  yhteensä 20

Kaikki Avit yhteensä 392



Osahanke 1:n lopputulokset maaliskuussa

• Hintojen muutos eri aluehallintovirastojen alueilla

• Hintojen muutos erilaisissa ravintola-annoksissa

• Take away -hintojen muuttuminen

• Hintamuutos seurannassa mukana olleissa 
anniskeluravintoloissa, kun hintamuutosta painotetaan 
ruokamyynnillä

• Hintakeräysten ulkopuolinen analyysi

• - ravintolapalveluiden hintojen pidemmän aikavälin kehitys 
(Tilastokeskus)

• - ravintola-alan myynnin, palkkojen, työllisyyden, raaka-
aineiden, vuokrien ym. kehitys (Tilastokeskus, MaRa)

• - ravintolapalveluiden alv-kanta EU:n alueella



Tutkimuksen osahanke 2 ”Kodin 
ulkopuolinen ruokailu osana kuluttajien 
ruokailukäytäntöjen pitempiaikaista 
muutosta”

• Toteutetaan pääosin vuoden 2011 aikana.

• Alustavia tuloksia vuoden 2011 keväällä ja lopulliset 

tulokset vuoden 2011 joulukuussa.


