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MaRan edustamien toimialojen tilanne toimialoittain 

 

Huvipuistot (N=10) 

70 prosenttia huvipuistoista arvioi menettävänsä vähintään 70 prosenttia liikevaihdostaan syys-
joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 40 prosenttia yrityksistä arvioi, että 
vähintään 80 prosenttia henkilökunnasta on lomautettu syys–joulukuussa verrattuna vastaavaan 
aikaan viime vuonna. 80 prosenttia huvipuistoista ei irtisano henkilöstöään. 30 prosenttia 
huvipuistoista on kuuden kuukauden kuluttua konkurssiuhan alla. 60 prosenttia yrityksistä on 
joutunut sopeuttamaan toimintaansa, mutta toiminta jatkuu kannattavuutta tavoitellen. 

Keilahallit (N=15) 

74 prosenttia keilahalleista arvioi menettävänsä 20–59 prosenttia liikevaihdostaan syys–joulukuussa 
verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 13 prosenttia yrityksistä arvioi, että 20–39 prosenttia 
henkilökunnasta on lomautettu syys–joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 27 
prosenttia yrityksistä on irtisanonut henkilöstöään ainakin jonkin verran. Yksikään keilahalli ei 
katso olevansa konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua. 80 prosenttia yrityksistä on joutunut 
sopeuttamaan toimintaansa, mutta toiminta jatkuu kannattavuutta tavoitellen. 

Kongressikeskukset ja messut (N=12) 

66 prosenttia kongressikeskuksista ja messuista arvioi menettävänsä vähintään 70 prosenttia 
liikevaihdostaan syys–joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 58 prosenttia 
yrityksistä arvioi, että vähintään 40 prosenttia henkilökunnasta on lomautettu syys–joulukuussa 
verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 25 prosenttia yrityksistä on irtisanonut henkilöstöään 
ainakin jonkin verran. 17 prosenttia kongressikeskuksista ja messuista katsoo olevansa 
konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua. 83 prosenttia yrityksistä on joutunut sopeuttamaan 
toimintaansa, mutta toiminta jatkuu kannattavuutta tavoitellen. 

Liikenneasemat (N=24) 

83 prosenttia liikenneasemista arvioi menettävänsä 20–49 prosenttia liikevaihdostaan syys–
joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 42 prosenttia yrityksistä arvioi, että 
henkilöstöä on lomautettu syys–joulukuussa jonkin verran, mutta enintään 19 prosenttia verrattuna 
vastaavaan aikaan viime vuonna. 21 prosenttia yrityksistä on irtisanonut henkilöstöään ainakin 
jonkin verran. 4 prosenttia liikenneasemista katsoo olevansa konkurssiuhan alla kuuden kuukauden 
kuluttua. 71 prosenttia yrityksistä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa, mutta toiminta jatkuu 
kannattavuutta tavoitellen. 

 



Hotellit, hostellit ja kylpylät (N=114) 

61 prosenttia hotelleista, hostelleista ja kylpylöistä arvioi menettävänsä vähintään 50 prosenttia 
liikevaihdostaan syys–joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 30 prosenttia 
yrityksistä arvioi, että vähintään 40 prosenttia henkilökunnasta on lomautettu syys–joulukuussa 
verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 24 prosenttia yrityksistä on irtisanonut henkilöstöään 
ainakin jonkin verran. 14 prosenttia hotelleista, hostelleista ja kylpylöistä katsoo olevansa 
konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua. 81 prosenttia yrityksistä on joutunut sopeuttamaan 
toimintaansa, mutta toiminta jatkuu kannattavuutta tavoitellen. 

Leirintäalueet (N=12) 

25 prosenttia leirintäalueista arvioi menettävänsä vähintään 60 prosenttia liikevaihdostaan syys–
joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 17 prosenttia yrityksistä arvioi, että 80–99 
prosenttia henkilökunnasta on lomautettu syys-joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime 
vuonna. Leirintäalueet eivät ole irtisanoneet henkilöstöään. Yksikään leirintäalue ei katso olevansa 
konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua. 75 prosenttia yrityksistä on joutunut sopeuttamaan 
toimintaansa, mutta toiminta jatkuu kannattavuutta tavoitellen. 

Ohjelmapalvelut (N=14) 

79 prosenttia ohjelmapalveluyrityksistä arvioi menettävänsä vähintään 80 prosenttia 
liikevaihdostaan syys–joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 72 prosenttia 
yrityksistä arvioi, että vähintään 60 prosenttia henkilökunnasta on lomautettu syys–joulukuussa 
verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Peräti 14 prosenttia arvioi, että toiminta on kokonaan 
suljettu. 28 prosenttia yrityksistä on irtisanonut henkilöstöään ainakin jonkin verran. 50 prosenttia 
ohjelmapalveluyrityksistä katsoo olevansa konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua. 36 
prosenttia yrityksistä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa, mutta toiminta jatkuu kannattavuutta 
tavoitellen. 

Ruokaravintolat (N=360) 

60 prosenttia ravintoloista arvioi menettävänsä vähintään 30–79 prosenttia liikevaihdostaan syys–
joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 29 prosenttia yrityksistä arvioi, että 10–79 
prosenttia henkilökunnasta on lomautettu syys–joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime 
vuonna. 16 prosenttia yrityksistä on irtisanonut henkilöstöään ainakin jonkin verran. 14 prosenttia 
ravintoloista katsoo olevansa konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua. 70 prosenttia 
yrityksistä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa, mutta toiminta jatkuu kannattavuutta tavoitellen. 

Kahvilat (N=93) 

76 prosenttia kahviloista arvioi menettävänsä vähintään 20–69 prosenttia liikevaihdostaan syys–
joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 31 prosenttia yrityksistä arvioi, että 10–59 
prosenttia henkilökunnasta on lomautettu syys–joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime 
vuonna. 87 prosenttia yrityksistä ei ole irtisanonut henkilöstöään. 16 prosenttia kahviloista katsoo 
olevansa konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua. 72 prosenttia yrityksistä on joutunut 
sopeuttamaan toimintaansa, mutta toiminta jatkuu kannattavuutta tavoitellen. 

 

 



Pubit ja yökerhot (N=79) 

46 prosenttia pubeista ja yökerhoista arvioi menettävänsä vähintään 30–79 prosenttia 
liikevaihdostaan syys–joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 21 prosenttia 
yrityksistä arvioi, että 10–59 prosenttia henkilökunnasta on lomautettu syys–joulukuussa verrattuna 
vastaavaan aikaan viime vuonna. 87 prosenttia pubeista ja yökerhoista ei ole irtisanonut 
henkilöstöään. 13 prosenttia pubeista ja yökerhoista katsoo olevansa konkurssiuhan alla kuuden 
kuukauden kuluttua. 58 prosenttia yrityksistä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa, mutta 
toiminta jatkuu kannattavuutta tavoitellen. 

Henkilöstö- ja opiskelijaravintolat (N=34) 

63 prosenttia henkilöstö- ja opiskelijaravintoloista arvioi menettävänsä 40–69 prosenttia 
liikevaihdostaan syys–joulukuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. 38 prosenttia 
yrityksistä arvioi, että 20–79 prosenttia henkilökunnasta on lomautettu syys–joulukuussa verrattuna 
vastaavaan aikaan viime vuonna. 74 prosenttia yrityksistä ei ole irtisanonut henkilöstöään. 21 
prosenttia henkilöstö- ja opiskelijaravintoloista katsoo olevansa konkurssiuhan alla kuuden 
kuukauden kuluttua. 76 prosenttia yrityksistä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa, mutta 
toiminta jatkuu kannattavuutta tavoitellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


