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Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry: Jatkoaikojen poistaminen näivettäisi  

yöravintolatoiminnan 
 

Ravintoloiden jatkoaikojen poistaminen merkitsisi vakavaa iskua yöravintolatoiminnalle. Alkoho-

lin kulutus siirtyisi yhä enemmän pois ravintoloista. Nuoriso jatkaisi juhlimista kotona aamuyön 

tunteina. Ravintola-alalta häviäisi lähes 3 000 työpaikkaa ja valtio menettäisi vuositasolla verotulo-

ja lähes 80 miljoonaa euroa. Ravintoloiden lisäksi kärsijöitä olisivat maaseudun hotellit, muusikot 

ja taksiautoilijat. 

 

MaRa on selvittänyt ravintoloiden jatkoaikojen poistamisen vaikutuksia. Selvityksen lähtökohtana on, 

että anniskelu ravintoloissa loppuisi nykyisen kello 03.30 sijaan 01.30. Kahden suurimman yökerhoyri-

tyksen kanta-asiakkailta kysyttiin, miten tämä vaikuttaisi heidän käymiseensä ravintoloissa. Lähes 50 

prosenttia ilmoitti käyvänsä vähemmän ravintoloissa, jos ne menisivät aiemmin kiinni. Yli 55 prosenttia 

ilmoitti siirtyvänsä jatkamaan juhlimista kotona. Kolme neljäsosaa asiakkaista vastustaa ravintoloiden 

sulkemista nykyistä aiemmin.  

 

Jatkoaikojen poistamisen seurauksena noin 150 ravintolaa joutuisi lopettamaan toimintansa. Tämän ja 

kysynnän heikentymisen vuoksi noin 2 700 henkilöä menettäisi työpaikkansa. Ylivoimainen enemmistö 

heistä olisi nuoria, alle 25-vuotiaita. Yöravintoloiden myynti laskisi vuositasolla yli 200 miljoonaa euroa, 

mikä aiheuttaisi valtiolle lähes 80 miljoonan euron verotulojen menetyksen. Työllisyys ja verotulot eivät 

korvautuisi muutoin, sillä ravintolassa nautittu alkoholi työllistää ja tuo verotuloja enemmän kuin muualta 

hankittu. 

 

– Selvityksemme osoittaa oikeaksi sen, että asiakkaat eivät tulisi ravintoloihin aikaisemmin. Osa jättäisi 

tulematta ja osa jatkaisi bilettämistä kotona. Tämä merkitsisi järjestyshäiriöiden lisääntymistä asuintalois-

sa. Kun ravintoloiden kannattavuus heikkenisi, vähenisi myös elävän musiikin käyttö. Moni maaseudun 

hotelli elää perjantai- ja lauantai-illan ravintolamyynnillä. Jatkoaikojen poistaminen merkitsisi myös ho-

tellitoiminnan loppumista joissakin maaseutukunnissa, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.  

 

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kyl-
pylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, 
teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun 
markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on noin 6 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyrityk-
set työllistävät noin 60 000 henkilöä. Jäsenyritysten liikevaihto on yli 5,5 miljardia euroa.   


