
Skål International
• Pariisissa vuonna 1934 perustettu matkailualan 

ammattilaisten ja esimiesten verkosto

• N. 14.000 jäsentä, n. 100 maassa

• Suomessa 3 klubia: Helsinki, Turku ja Levi-Lapland

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa
• Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa on matkailu-, majoitus-, 

ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän 

hyvinvointipalvelualan yrittäjien ja työnantajien edunvalvoja ja 

työmarkkinajärjestö.

• 2.800 jäsentä, 7.700 toimipaikkaa

• Edustaa 85 % alan liikevaihdosta

• Työllistää 70.000 henkilöä

Ilkka Joukanen
Ravintoloitsija

Restile Oy

Varsinais-Suomen Matkailu- ja ravintolayrittäjät ry, puheenjohtaja,

MaRan hallituksen jäsen

Skål International Turku, puheenjohtaja,

Suomen International Councillor



Majoitus ja ravintola-alan haasteet Korona-

kriisin aikana – miten uuteen nousuun?

Kriisin vaiheita Suomessa

• Totuus alkoi valjeta helmikuussa, ensimmäiset tartunnat Lapissa

• Maaliskuussa alkoi matkojen ja tilaisuuksien peruuttaminen

• Huhtikuun alussa ravintolat suljettiin lailla

• Rajat suljettiin

• Kokoontumisen vapautta rajoitettiin

• Uusimaa eristettiin

• Huhtikuun lopulla alettiin pohtia rajoitusten aikaisempaa 

osittaista poistamista

• Melkoista ”sekoilua” erilaisten tukipakettien kanssa



Ravintola-ala
• Ainoa lailla kielletty toimiala

• Koko valtakunnan ravintolat suljettu huhti-toukokuuksi

• Ainoastaan ruuan ulosmyynti sallittu

• Tämänhetkiset tukipaketit huonosti soveltuvia

• Suuri tarve suoraan, kuluja kattavaan tukeen

• Toipuminen saattaa olla nopeaa, mikäli ei kohtuuttomia rajoituksia 

toimintaan kesäkuun alun jälkeen

• Liikevaihdon supistuminen MaRan ennusteen mukaan 30-60% kuluvana 

vuonna

• MaRa esittää ALV:n alentamista 12 kuukauden määräajaksi

• Ravintolaruuan ja anniskelun osalta 10 %:iin



Hotelli- ja kylpylätoimiala ja tapahtumat
• Liikevaihto pudotus huhti-toukokuussa 95 %

• 10 henkeä suuremmat kokoontumiset kielletty, kesä-heinäkuussa 500

• Käytännössä kaikki ryhmävaraukset peruttu kesän osalta

• Epävarmasta tulevaisuudesta johtuen ryhmävarauksia ei tällä hetkellä 

tehdä

• Yksittäisten maiden matkustuskiellot

• Lentoyhtiöiden tilanne

• Epävarmuus epidemian kehittymisestä ja rokotteen tulosta

• Suuret kiinteät kulut mm. vuokrat

• Kotimaisen individuaalimatkailun selvä lisääntyminen tulevaksi kesäksi

• Liikevaihdon supistuminen MaRan ennusteen mukaan 35-60% kuluvana 

vuonna

• MaRa esittää ALV:n alentamista 24 kuukauden määräajaksi

• henkilökuljetusten, liikuntapalvelujen, majoituspalvelujen sekä 

kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsylippujen osalta 5 %:iin


