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Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, 
prosenttia ( 2018e - 2020e = ennakkotiedot, 2021*-2022*= ennuste

Lähde: Tilastokeskus 15.3.2021 (ennakko), Tulli. 
*BKT:n ennuste keskiarvo  OP 26.1, Nordea 27.1, Etla 15.3., PTT 23.3, Danske 7.4

- Vuonna 2020 viennin arvo 

väheni 11,9 prosenttia ja tuonnin 

arvo 9,9 prosenttia 

edellisvuodesta.

- Vuoden 2021 helmikuussa 

viennin arvo kasvoi 8 prosenttia 

ja tuonnin arvo väheni 1,5 

prosenttia

(Tulli 2021).

BKT:n prosenttimuutos edellisvuodesta 

VM 8.2.2021

- Suomen talouden arvioidaan 

kasvavan noin 10 prosenttia 

vuosina 2019–2030, kun 

Ruotsin, Norjan ja Tanskan 

bruttokansantuotteen kasvuksi 

arvioidaan samana aikana yli 

20 prosenttia. Ruotsin ja 

Norjan kaulaa Suomeen 

selittää varsinkin 

nettomaahanmuuton tuoma 

työikäisen väestön selvä 

kasvu. 
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Majoitus- ja ravitsemistoiminnan myynnin määrän ja 
Suomen BKT:n määrän vuosimuutos 2007-2022

Vuosimuutos, % 

e =  ennakkotieto
a = skenaario 12.4.2021, bkt on 
ennustelaitosten arvioiden keskiarvo

Majoitus- ja 
ravitsemistoiminta 

2018 = +2,2 %
2019e = +3,0 %
2020e = -29 %
2021a = +10 %
2022a = +20 %

BKT:n muutos
2018e = +1,3 %
2019e = +1,1 %
2020e = -2,8 %
2021a = +2,7 %
2022a = +2,8 %

- Majoitus- ja ravitsemistoiminnan yritysten liikevaihto oli vuonna 2019 
ennakkotiedon mukaan n. 7,65  mrd. euroa

- Paluu vuoden 2019 tasolle vaatii esim. seuraavan liikevaihtokehityksen (v. 
2020 on ennakkotieto): 
2020e                           2021a                            2022a                         2023a 
5,4 mrd (-29%)           6,0 mrd (+10%)          7,2 mrd (+20%)          7,7 mrd (+7 %)

=> Liikevaihto palautuisi tällä kehityskululla vuoden 2019 tasolle vuonna 2023

Lähde: MaRa 12.4.2021, Tilastokeskus 15.3.2021 *BKT:n ennuste keskiarvo  OP 26.1, Nordea 27.1, Etla 15.3., PTT 23.3, Danske 7.4.
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3. Kuinka paljon arvioit yrityksesi liikevaihdon laskevan vuoden 2021 huhti-kesäkuussa verrattuna vuoden 2019 huhti-kesäkuuhun? 

(HUOM! Vuosi 2019)

Vastaajien määrä: 913
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7. Miten näet yrityksesi tilanteen kuuden kuukauden kuluttua tästä hetkestä?

Vastaajien määrä: 919
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• Ravintolarajoitukset 

– Rajoitusten lieventäminen on jäänyt hallituskriisin jalkoihin. 

– Eduskunta ja sen valiokunnat ovat asettaneet useissa lausunnoissaan 
ja mietinnöissään poliittisesti velvoittavat edellytykset rajoitustoimille: 
niitä on purettava heti, kun ne eivät ole välttämättömiä ja 
oikeasuhtaisia, myös ravintolatyyppikohtainen ja alueellinen tarkastelu 
on välttämätöntä.

– Muun muassa Uudellamaalla olevat tiukat rajoitukset eivät ole 
eduskunnan tahdon mukaisia.

– Tavoitteena on, että kesäkuussa rajoituksia ei enää olisi. 

– Erittäin tärkeää huolehtia hygieniatoimista ja mm. MaRan 
jäsenravintoloille antamasta suosituksesta, että jokainen asiakas 
käyttää maskia aina ravintolassa liikkuessaan.

Rajoitustoimien lieventämisestä ja purkamisesta
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• Matkustusrajoitukset

– Eduskunta on vastauksessaan 19.3.2021 edellyttänyt, että hallitus 
ryhtyy välittömiin toimiin luodakseen maahantuloon menettelyn, joka 
estää yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja samalla huomioi 
kasvavat liikennemäärät rajaliikenteessä. Tällaiseen 
ennakkotodistuksiin perustuvan mallin käyttöönoton jälkeen pakolliset 
terveystarkastukset voitaisiin selkeästi kohdistaa henkilöihin, joilla ei 
ole osoittaa riittäviä todistuksia negatiivisesta covid-19 testituloksesta, 
annetusta rokotuksesta tai covid-19 taudin sairastamisesta. 

– Eduskunnan vastaus sitoo hallitusta, mutta asiassa ei ole toistaiseksi 
tapahtunut mitään.

Rajoitustoimien lieventämisestä ja purkamisesta
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• Yleisötilaisuudet

– Lähikontaktia koskevaa säännöstä muutettaisiin niin, että kahden metrin 
etäisyys toiseen koskisi vain sisätiloja.

– Myös kongresseja, messuja ja muita ammattimaitisesti järjestettyjä 
tilaisuuksia on pystyttävä järjestämään sisätiloissa mahdollisimman pian.

– Poikkeus lähikontakteja koskevaan säännökseen sisätilojen osalta, jos 
toiminnan harjoittaja edellyttää todistusta saadusta koronarokotuksesta, 
sairastetusta taudista tai tuoreesta negatiivisesta testituloksesta taikka 
edellyttää maskin käyttöä sisätiloissa.

– Ravintolat ja huvipuistot eivät halua rokotepassin käyttöä sisäänpääsyssä 
 hidastaa pikemmin kuin nopeuttaa palvelujen kysynnän kasvua.

– Sisätiloissa järjestettävien tilaisuuksien osalta sallittu asiakasmäärä tulee 
suhteuttaa tilan kokoon samalla tavalla kuin ravintoloiden osalta.

Rajoitustoimien lieventämisestä ja purkamisesta
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• Kustannustuki III maksussa. 30 prosentin omavastuuraja kiinteille 
joustamattomille kuluille leikkaa merkittävästi yritysten saaman 
tuen määrää.

• Ravintoloiden ja asiakastilojen sulkemiskorvaus tulossa maksuun 
12.5.2021. Merkittävästi parempi kuin kustannustukijärjestelmä.

• Tarvitaan kustannustuki IV ja myös V.

• Tapahtumatakuu on ulotettava koskemaan myös jatkuvaluontoisia 
tapahtumia kuten messuja, kongresseja ja muita vastaavia 
tapahtumia.

Yritysten tukemisesta
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*Maksettujen tukien osuus liikevaihdon menetyksestä v. 2020: 

TOL 56 ravitsemistoiminta ja TOL 55 majoitustoiminta 

Lähde: Tilastokeskus 28.4.2021, MaRa
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**Liikevaihdon menetys (milj. euroa) edellisvuoteen nähden, maksetut yritystuet (milj. euroa) sekä yritystukien osuus (%) menetyksestä

*Vuonna 2020 suhdanneheikentymän vuoksi maksetut tuet. Sisältää Business Finlandin, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen (ravintolakorvaus), sekä 
Valtiokonttorin (kustannustuet) maksamat tuet.
**Ennakkotietojen mukaan v. 2020 ravitsemistoiminnan liikevaihto väheni noin 1,4 mrd. euroa ja majoituksen vastaavasti noin 800 milj. euroa  vuoteen 2019 verrattuna.   

Vuonna 2020 maksetut tuet kattoivat 

liikevaihdon menetyksestä

- Ravitsemistoiminnassa n. 11 

prosenttia

- Majoitustoiminnassa n. 5 prosenttia163
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