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Myynti Suhdannenäkymät

Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen

Myynnin kasvu jatkuu loppuvuoden
MARA-ALA TAKAISIN KASVUSSA

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY

Matkailu- ja ravintola-ala  
yhteensä +3,4 %
Anniskeluravintolat   +3,9 %
ennakkoarvio

Pikaruokaravintolat  +6,0 %

Liikenneasemaravintolat +1,6 %

Henkilöstöravintolat –5,1 %

Hotellit +3,3 %

Myynnin määrän muutos  
tammi—maaliskuussa 2016

Hotelliyöpymiset 
tammi—huhtikuussa 2016

Kustannukset

Elintarvikkeiden tukkuhinnat  +0,5 %
helmikuu 2016

Alkoholijuomien tukkuhinnat +3,0 %
lokakuu 2015

Työvoimakustannukset    +1,0 %
tammi–maaliskuu 2016

Kaikki yöpymiset  +3,8 %
Kotimaiset +2,0 %

Ulkomaiset  +8,1 % 
 EU-maat  +7,4 %
 Skandinavia   +2,4 % 

 Aasia  +25,1 %
  Japani +10,9 %
  Kiina +35,6 %
 Venäjä  –16,5 %

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.

Kuluva vuosi
Matkailu- ja ravintola-alan yritysten myynnin kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä. Koko mara-toimialan myynti kasvoi hieman yli kolme prosenttia. 
Toukokuussa tehdyn suhdannetiedustelun mukaan yritysten suhdannenäkymät 
ponnistivat plussalle ensimmäistä kertaa neljään vuoteen, ja myynnin kasvun en-
nustetaan jatkuvan kohtuullisena myös loppuvuonna. Suurin osa yrityksistä uskoo 
kesämyynnin kasvavan. Kustannuskehitys oli vaimeaa ja kannattavuuden parantu-
minen jatkui.
 Suomen talous kasvoi alkuvuonna odotuksia enemmän. Kuluttajien ostovoima 
lisääntyi ja yksityinen kulutus kasvoi alkuvuonna. Kuluttajien luottamus oli vahvinta 
vuoteen.

 Anniskeluravintolat: Ruokamyynti kasvoi ennakkoarvion mukaan kuusi pro-
senttia. Anniskelumyynti puolestaan laski edelleen vajaan prosentin.

 Pikaruokaravintolat: Myynti kasvoi kuusi prosenttia. Pikaruokasektorin kas-
vu oli ravintolatoimialoista nopeinta. 

 Hotellit: Huonemyynti kasvoi hieman yli kolme prosenttia. Kasvua tuli sekä 
kotimaasta että ulkomailta. Venäläisten yöpymisten lasku painoi edelleen 
huonemyyntiä, mutta muista lähtömaista – etenkin Aasiasta – tulevien mat-
kailijoiden yöpymiset kasvoivat edelleen. 

 Henkilöstöravintolat: Myynnin lasku jatkui ensimmäisellä neljänneksellä voi-
makkaana.

 Liikenneasemat: Liikenneasemien ravintolamyynti kasvoi vajaat kaksi pro-
senttia. Kauppamyynti sen sijaan laski hieman yli viisi prosenttia.
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Alkoholilainsäädännön uudista mi-
nen tuo ravintoloille helpotuksia, 
mutta se ei riitä tavoitteeseen siir-
tää alkoholin kulutusta kotisohvil-
ta ravintoloihin. Ravintoloiden an-
niskelumyynnin alamäki jatkuu. 
Anniskelun arvonlisäveron alenta-
minen on paras keino siirtää kulu-
tusta takaisin ravintoloihin. Arvon-
lisäveroa kertyisi alemmallakin 
arvonlisäverokannalla enemmän 
kuin vähittäismyynnissä. 

Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen
MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY

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.

Toimintaympäristö 
 ALKOHOLILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS tulee voimaan ensi vuonna. 

Uudistus vähentää merkittävästi ravintoloiden byrokratiaa ja helpottaa 
asiakaspalvelua. Ravintolat saavat ulosmyyntioikeuden enintään 5,5 pro-
sentin vahvuisille oluille.

 ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS alkaa. EU-asetuksia tiukem-
paa kotimaista lainsäädäntöä puretaan. Se tuo helpotuksia ravintoloille.  

 Suomessa ja EU:ssa linjataan parhaillaan suhtautumista VÄLITYSTALOU-
TEEN.  Matkailu- ja ravintola-alan kannalta tasapuolisten kilpailuolosuh-
teiden rakentaminen on erittäin tärkeää.

LISÄTIETOJA             Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, ekonomisti Jouni Vihmo, puh. 050 520 1636
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A
asialaiset matkailijat mul-
listavat globaaleja matkai-
lumarkkinoita. Kilpailuti-

lanne Pohjoismaissakin muuttuu 
nopeasti. 
 Viime vuonna japanilaisten, kii-
nalaisten ja eteläkorealaisten yöpy-
miset Pohjoismaissa kasvoivat 24 
prosenttia 1,6 miljoonaan yöpy-
miseen.  Myös Suomessa kasvu oli 
kovaa. Kiinalaiset kiilasivat viime 
vuonna matkailutuloilla mitattuna 
Saksan ohi ja toivat maahan 132 
miljoonaa vientieuroa. Kasvua 

edellisvuoteen oli peräti 56 pro-
senttia. 
 Kovasta kasvusta huolimatta 
Suomen markkinaosuus Poh-
joismaihin tulevista aasialaisista 
matkailijoista on laskussa. Suomi 
säilytti osuutensa japanilaisten 
keskuudessa, mutta Kiinan nopea 
kasvu myös muissa Pohjoismaissa 
käänsi Suomen osuuden laskuun. 
Kiinalaisten matkailijoiden määrä 
kasvoi Norjassa lähes kaksi 
kertaa enemmän kuin Suomessa. 
Kiinalaisten matkailijoiden määrä 

ylitti jo vuonna 2013 japani-
laisten matkailijoiden määrän 
Pohjoismaissa. 
 Aasialaiset matkailijat miel-
tävät Pohjoismaat yhtenä alu-
eena. Esimerkiksi kiinalaisten 
matkailijoiden houkutteleminen 
riippuu siitä, pystyykö Suomi 
erottautumaan muista pohjoisista 
kilpailijoistaan. Kiinalaisten toi-
veet parhaiten täyttävällä Poh-
joismaalla on hyvät lähtökohdat 
edessä olevaan kisaan: seuraavak-
si tulevat intialaiset matkailijat. 

Kuka voittaa kisan 
AASIALAISISTA MATKAILIJOISTA? 

Tulevaisuuden näkymät
Yksityisen kulutuksen kasvuvauhti jatkuu kuluvana vuonna verrattain vahvana. 
Kasvu hidastuu vuoden loppua kohti hintojen nousun hidastaessa ostovoiman 
kasvua. Matkailu- ja ravintola-alan yritysten myynnin kasvu jatkuu kohtuullisena 
myös kuluvan vuoden loppupuoliskolla. Ulkomaisen matkailun ennakoidaan kas-
vavan EU-maista ja Aasiasta tulevien matkailijoiden vetämänä. Myös kotimaan 
matkailun kasvulle on taloudellisia edellytyksiä. 
 Ensi vuonna yksityinen kulutus kasvaa kuluvaa vuotta hitaammin eikä mara-
alalla välttämättä päästä kuluvan vuoden kasvun tasolle.   


