
Kotitalouksien taantuma syvenee
Matkailu- ja ravintola-alan ahdinko jatkuu

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten suhdannenäkymät ovat edelleen sel-
västi normaalia heikommalla tasolla. Myynti laski alkuvuonna ja kannat-
tavuus heikentyi edelleen. Henkilöstön määrä laski hieman. Tehtyjen työ-
tuntien määrä väheni selvästi. Kustannus- ja hintakehitys painui pitkästä 
aikaa lähelle yleistä hintakehitystä. Anniskeluravintolat – 2,4 %

Pikaruokailu  –0,9 %

Henkilöstöravintolat – 4,1 %

Hotellit – 0,4 %

myynnin määrän muutos
tammi-maaliskuussa 2014

•	 Anniskeluravintoloiden alkoholin myynnin lasku jyrkkeni alkuvuonna. 
Myynti laski lähes 7 prosentta. Myös ruokamyynti väheni.

•	 Henkilöstöravintoloiden myynnin lasku jatkui lähes yhtä jyrkkänä kuin 
viime vuonna.

•	 Pikaruokaravintoloiden myynti laski edelleen hieman. Toimipaikkojen 
määrän kasvu hidastui.

•	 Hotellimajoituksessa eurooppalaisten yöpymisten määrä laski edelleen. 
Venäläisten yöpymisten lasku kiihtyi. Myös kotimaisten yöpymisten 
määrä väheni.

Venäläisten matkailijoiden määrä ja rahankäyttö laskussa  

Venäläisille matkailijoille myönnettyjen viisumien määrä laski tammi-huh-
tikuussa 10 prosenttia. Samaan aikaan venäläisten rajanylitykset Kaakkois-
Suomen raja-asemilla vähenivät 7 prosenttia. Heidän tekemiensä tax free 
-ostosten määrä Suomessa väheni 30 prosenttia. 
 Venäläisten yöpymisten väheneminen hotelleissa jyrkkeni alkuvuoden, 
ja tammi- huhtikuussa laskua kertyi 10 prosenttia. Kaikissa majoitusliik-
keissä heidän yöpymistensä määrä väheni 7 prosenttia. Ruplan kurssi on 
edelleen matalalla tasolla eikä tue venäläisten matkailua. 
 Venäläiset matkailijat muodostavat 28 prosenttia Suomen ulkomaisista 
yöpymisistä ja 44 prosenttia ulkomaisesta matkailutulosta. Venäjä on eu-
romääräisesti mitattuna maailman viidenneksi suurin matkailun lähtömaa.             

Myynnin muutos

Mara-alan odotukset

lähde: tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto

Yöpymiset – 2,8 %
 kotimaiset – 3,5 %
 ulkomaiset – 1,3 %
    venäläiset – 10,4 %

Huoneiden käyttöaste – 1,5 %
Huoneen keskihinta – 0,3 %

kustannuksEt

Elintarvikkeiden  
tukkuhinnat + 1,6 %

Työvoimakustannukset + 2,7 %

HotEllit 
tammi-HuHtikuussa 2014

myynnin määrän vuosimuutos, % odotukset, saldoluku 



Matkailu- ja ravintola-alan tulevaisuuden odotukset kääntyi-
vät alkuvuonna laskuun muun palvelusektorin mukana. Las-
kusuhdanne jatkuu ainakin vuoden loppupuoliskolle. Myynti 
vähenee kuluvana vuonna. Yritysmyynnin alkuvuoden lasku 
jyrkkenee. Ulkomaisten ja kotimaisten matkailijoiden määrä 
Suomessa vähenee.  
 Raaka-aineiden nopea hintakehitys vaimenee ja noudat-
telee kuluvana pitkästä aikaa yleistä hintakehitystä. Kustan-
nustaso jää kuitenkin korkealle eikä kannattavuus ei parane. 
 Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta alan yritykset 
arvioi vat huhtikuussa tehdyn sesonkikyselyn mukaan kesä-
myynnin kehittyvän normaalisti. 
 Suomen talouden ennustetaan kääntyvän loppuvuonna 
hitaaseen vientivetoiseen kasvuun. Talouden ennustetaan 
kasvavan ensi vuonna. Talouskasvu jää lähivuosina hitaaksi. 
Yksityinen kulutuksen kehitys ei lähivuosina tue matkailu- ja 
ravintola-alan kysyntää.

  tulEvaiSuudEn nÄkYMÄt

työllistävien  

kotimarkkinoiden  

verotusta pitää  

keventää

LiSäTiETojA Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry  ekonomisti jouni Vihmo, puh. 050 520 1636

Toimintaympäristö ja lainsäädäntö

Edustuskulujen verovähennysoikeuden poisto ei tuo valtiovarainministeriön arvioi-
mia säästöjä. Pellervon Taloustutkimuksen selvityksen mukaan julkinen sektori me-
nettää kuluvana vuonna 17 miljoonaa euroa verotulojen vähentyessä ja työttömyys-
menojen kasvaessa. Työllisyys heikkenee 1 500 henkilöllä. Hallitus päätti kesäkuun 
minihallitusneuvotteluissa, että edustuskulujen verovähennysoikeus palautetaan 
vuoden 2015 alusta. 

alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus lykkääntyy seuraavalle vaalikaudelle. 
Laiton juhlapalvelutoiminta, jossa asiakkaiden sallitaan tuoda omat alkoholijuoman-
sa ravintolaan, on kasvanut voimakkaasti. Samaan aikaan häiden ja syntymäpäivien 
järjestäminen perinteisissä ravintoloissa on vähentynyt rajusti. Nykyisen lain mukaan 
alkoholiviranomaiset voivat valvoa vain anniskeluluvan saaneita ravintoloita. Laitto-
mien anniskeluluvattomien ravintoloiden saattaminen viranomaisvalvonnan piiriin ei 
voi odottaa seuraavaan vaalikauteen. Laiton ravintolatoiminta pitää saada kuriin jo 
tällä vaalikaudella.  

Suomen kokonaisveroaste nousee Euroopan kärkikastiin. Kärsijöitä ovat kotitalou-
det, työllistävät kotimarkkinat sekä Suomen veropohja. Suomi tarvitsee elinvoimai-
set kotimarkkinat. Verotusta pitää keventää työpaikkojen lisäämiseksi ja verotulojen 
kasvattamiseksi pidemmällä aikavälillä.  

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

Matkailu Suomessa vähenee  
kuluvana vuonna 

Kansainvälisen matkailun ennustetaan 
kasvavan kuluvana vuonna yli 5 prosent-
tia. Myös talouskriisistä toipuvan Euroo-
pan matkailu pääsee kriisiä edeltävälle 
kasvu-uralle. 
 Suomen matkailu jää kuluvana vuonna 
kansainvälisestä kasvusta venäläisten 
matkailijoiden vähenemisen vuoksi. Myös 
EU-maista tulevien matkailijoiden määrät 
laskivat alkuvuonna. Tilastokeskuksen 
mukaan kotimainen matkailu väheni alku-
vuonna 19 prosenttia ennen kaikkea Viron 
matkojen lisääntyessä edelleen.  


