
Liity jäseneksi!

”Kannustan liittymään MaRaan heti yrityksesi alkuvaiheessa. 
MaRasta yrityksesi saa neuvontaa ja taustatukea.”  
Akseli Herlevi, Naughty BRGR, Helsinki

MaRan jäsenyys kannattaa



edustaa matkailu -, majoitus- , ravintola-  ja vapaa- ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan yrityksiä • ajaa alan 
yrittäjien ja työnantajien etua • on neuvotellut työehtosopimukset seuraaville aloille: matkailu- , ravintola-  ja vapaa ajanpalveluala; 
huvi -, teema-  ja elämyspuistoala; hiihtokeskusala; ohjelmapalveluala • apunasi on kolmekymmentä asiantuntijaa • jäsenenä on 
2 700 yritystä, joiden liikevaihto on yli 85 % toimialan koko liikevaihdosta Suomessa. 

Jäsenmaksu maksaa itsensä usein jo ensimmäisen 
neuvontapuhelun myötä – voit kysyä neuvoa ennen 
kuin ongelma syntyy 
Alaan erikoistuneet lakimiehet palvelevat sinua 
liiketoimintaasi liittyvissä suurissa ja pienissä kysymyk-
sissä. Kattavat neuvontapalvelut sisältyvät jäsenmak-
suun. Saat meiltä myös asiantuntevat oikeudenkäynti-
palvelut edulliseen jäsenhintaan. 

Työehtosopimukset, lomakkeet ja ohjeet käytössäsi 
MaRan jäsensivuilla käytössäsi ovat muun muassa  
työehtosopimukset ja palkkataulukot • työsuhdeasioi-
den lomakkeet • omavalvontaohjeet • varaus - ja peruu-
tusehdot • ohjeet vuokrasopimuksen tekoon. 

Edistämme alan toimintaedellytyksiä 
MaRa ajaa alan yritysten etua. Vaikutamme lainsää-
däntöön alan yritysten hyväksi. 

Viestimme sinulle alan ajankohtaisista asioista, 
tiedät aina miten toimia
Kerran kuussa ilmestyvä MaRan sähköinen uutiskir-
je pitää sinut ajan tasalla tulevista lakimuutoksista, 
talous näkymistä ja vireillä olevista asioista ja tapahtu-
mista. Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä matkai-
lu-  ja ravintola- alan ammattilehti Vitriini kertoo alan 
tekijöistä, taustoista ja trendeistä. 

Matkailu-  ja Ravintolapalvelut MaRa ry on alan yritysten  

liitto, jolta saat kattavat jäsenpalvelut. Liittyminen on helppoa 

ja nopeaa, ja jäsenedut ovat heti käytössäsi. 

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY  
Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki  •  puhelin 09 6220 200  •  www.mara.fi  •  @wwwMaRafi

Päivitä tietosi kursseilla 
Tarjoamme alan asiantuntevinta koulutusta edulliseen 
jäsenhintaan yrittäjille ja esimiehille ympäri Suomea. 
Saat myös yrityskohtaista koulutusta oman yrityksesi 
tarpeisiin räätälöitynä.

Smartum tarjoaa MaRan jäsenille merkittävät 
alennukset
MaRan jäsenenä olet oikeutettu Smartumin alennet-
tuun palvelupalkkioon. Maksat palvelupalkkiota vain 
vastaanotetuista maksuvälineistä, ei muita kuluja. 

Jäsenmaksu
Jäsenmaksun suuruus perustuu palkkasummaan. 
Maksu on 0,1593 prosenttia edellisen vuoden 
palkoista (vuonna 2020). Minimimaksu vuodessa on 
450 euroa. Voit vähentää jäsenmaksun 
verotuksessa. Jäsenmaksusi suuruuden voit laskea 
jäsenmaksulaskurissa osoitteessa www.mara.fi/liity-
jaseneksi

LIITY NÄIN:
Täytä jäsenliittymislomake osoitteessa 

www.mara.fi/liity-jaseneksi

http://www.mara.fi/liity-jaseneksi 



