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Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen

Odotukset vähemmän negatiiviset 
Mara-alalle neljäs vaikea vuosi

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten alkuvuosi oli odotuksia parempi. Myynti 
kasvoi vajaan prosentin. 
 Positiivisesta alkuvuodesta huolimatta alan yritykset ennakoivat toukokuus-
sa tehdyn suhdannetiedustelun mukaan myynnin laskun jatkuvan. Huhtikuussa 
tehdyssä kyselyssä yritykset arvioivat kuitenkin kesämyynnin yltävän edellisen 
vuoden tasolle. 
 Kannattavuus heikkeni alkuvuonna vaimentuneesta kustannuskehityksestä 
huolimatta. 
 Kuluttajien ostovoima kasvoi alkuvuonna palkkasumman kasvusta ja vaime-
asta hintakehityksestä johtuen. Pankkien tarjoamilla asuntolainojen lyhennys-
vapailla näyttää myös olleen väliaikainen ostovoimaa tukeva vaikutus. Kulutta-
jien luottamus nousi korkeimmilleen neljään vuoteen. 

Matkailu- ja ravintola-ala  
yhteensä + 0,7 %
Anniskeluravintolat 1 + 1,5 %
Pikaruokaravintolat  + 3,7 %
Liikenneasemat – 2,4 %
Henkilöstöravintolat – 3,8 %

Hotellit – 0,5 %

Myynnin määrän muutos  
tammi—maaliskuussa 2015

 Anniskeluravintolat: 1 Anniskeluravintoloiden myynneistä ei saatu Valviralta 
luotettavaa ennakkoa. Ruokamyynnin voidaan arvioida kasvaneen ja annis-
kelumyynnin laskeneen edelleen.

 Pikaruokaravintolat: Pikaruokaravintoloiden myynti kääntyi kasvuun viime 
vuoden loppupuolella. Kasvu jatkui vahvana ensimmäisellä neljänneksellä.

 Hotellit: Kotimaisten yöpymisten määrä kasvoi alkuvuonna. Ulkomaisista 
yöpymisistä EU-maista ja Kiinasta tulevien yöpymisten määrä kasvoi alku-
vuonna. Suurimman yksittäisen matkailijaryhmän venäläisten yöpymisten 
väheneminen kuitenkin käänsi yöpymiset laskuun.

 Henkilöstöravintolat: Myynnin lasku jatkui ensimmäisellä neljänneksellä.

 Liikenneasemat: Liikenneasemien ravintolamyynti laski 2,1 prosenttia. Kaup-
pamyynti laski hieman ravintolamyyntiä enemmän, 2,4 prosenttia.

Kuluva vuosi

Hotelliyöpymiset 
tammi—huhtikuussa 2015

Myynnin muutos

Mara-alan odotukset

Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto

myynnin määrän vuosimuutos, % odotukset, saldoluku 

Kustannukset
Elintarvikkeiden tukku-
hinnat (helmikuu 2015) – 1,1 %
Vuokrat (2014) + 1,1 %
Työvoimakustannukset
(tammi–maaliskuu 2015)    + 1,5 %

Kaikki yöpymiset – 1,6 %
Kotimaiset + 2,8 %

Ulkomaiset – 10,9 % 
 EU-maat  + 6,2 %
 Skandinavia  + 4,6 % 

 Aasia  + 10,7 %
 Venäjä – 47,7 %

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osake yrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja 
valmistus keittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keila halleja, festivaaleja ja konsertti tapahtumia, ohjelmapalveluyrityksi  ä, 
luontomatkailuyrityksiä, hiihto keskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä.



LISÄTIETOJA:  

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY 

ekonomisti Jouni Vihmo, puh. 050 520 1636

Suomen viennin piristyminen kuluvana vuonna lisää myös kotimaista kysyntää 
vuoden loppupuolella. Yksityisen kulutuksen kasvu jää kuitenkin lähivuosina his-
toriallisen vaimeaksi. Matkailu- ja ravintola-alan toipuminen siirtyy ja myynnin 
ennustetaan laskevan kuluvana vuonna. Henkilöstön määrä vähenisi edelleen 
hieman. Inflaatio jää Suomessa euroaluetta pienemmäksi, mikä helpottaa fi-
nanssikriisin jälkeisen kilpailukyvyn menetyksen palauttamista palvelusektorilla.
 Ravintoloiden liikevaihdon ennakoidaan pysyttelevän kesällä ja alkusyksyllä 
edellisen vuoden tasolla. Anniskelumyynti laskisi, ruokamyynti kasvaisi. 
 Majoituksen liikevaihdon ennakoidaan laskevan. EU-maista tulevien yöpymis-
ten kasvun arvioidaan jatkuvan. Kotimaisten yöpymisten kasvu alkuvuonna voi 
ennakoida pientä piristymistä pitkään heikosti kehittyneeseen kotimaan matkai-
luun. Venäläisten matkailijoiden määrän ennustetaan Suomessa laskevan koko 
vuonna voimakkaasti. Ruplan kurssin lasku ja voimakas heilunta tasoittuivat 
alkukesän aikana. Venäjän talouden ennustetaan kuitenkin supistuvan kuluvana 
vuonna selvästi. Venäläisten yöpymisten väheneminen painaa yöpymiskehityk-
sen koko vuonna laskuun. 

Tulevaisuuden näkymät

SUOMEN MATKAILU JÄÄ MUIDEN POHJOISMAIDEN TAHDISTA 

Suomen hintataso on nous-
sut muuta euroaluetta selvästi 
ripeämmin koko finanssikriisin 
jälkeisen ajan. Hintojen nousu 
on ollut voimakasta etenkin 
palveluissa. 
 Palveluiden hintojen nousus-
ta on kertynyt yli 10 prosentin 
hintaero muuhun euroalueeseen 
verrattuna. Se on heikentänyt 
Suomen kilpailukykyä suhteessa 

TYÖLLISTÄVÄT KOTI-
MARKKINAT TARVITSEVAT 
YHTEISKUNTASOPIMUKSEN

Yksityinen kulutus kasvaa 
historiallisen hitaasti eikä 
riitä kotimarkkinoiden 
toipumiseen. Työllisyyden 
parantaminen Suomessa ei 
onnistu ilman kotimarkki-
noita. Suomen yksityisen 
sektorin työpaikoista koti-
markkinasektorilla on 70 
prosenttia. 
 Työllistävät kotimarkki-
nat tarvitsevat yhteiskunta-
sopimuksen myötä syntyvän 
miljardin euron ansiotulo-
veronkevennyksen tuoman 
ostovoiman kasvun. 

Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen
MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY

muihin euromaihin ja Pohjoismai-
hin. Se on myös nakertanut suoma-
laisten ostovoimaa. 
 Suomen matkailun hintataso 
on noussut muihin Pohjoismaisiin 
kilpailijoihin verrattuna selvästi.  
Hintakilpailukyvyn heikentymisen 
seurauksena Suomen matkailu on 
jäänyt muiden Pohjoismaiden tah-
dista finanssikriisistä 2009 alkaen 
etenkin majoituksessa. 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osake yrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja 
valmistus keittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keila halleja, festivaaleja ja konsertti tapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luonto-
matkailuyrityksiä, hiihto keskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä.


