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Liite 13.4.2021 

Toimialakohtainen tilanne 

Ohjelmapalvelut: Lähes 80 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 80 prosenttia 
huhti-kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Peräti 44 prosenttia alan yrityksistä on 
konkurssiuhan alla lokakuuhun mennessä. 

Juhla- ja pitopalvelut: 94 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 50 prosenttia huhti-
kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Peräti 40 prosenttia alan yrityksistä on 
konkurssiuhan alla lokakuuhun mennessä. Kolme prosenttia on lopettanut toimintansa lokakuuhun 
mennessä. 

Pubit ja yökerhot: Yli 80 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 50 prosenttia huhti-
kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. 34 prosenttia alan yrityksistä on konkurssiuhan 
alla lokakuuhun mennessä. Kolme prosenttia on lopettanut toimintansa lokakuuhun mennessä. 

Ruokaravintolat: Lähes 70 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 50 prosenttia 
huhti-kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Vain kolmella prosentilla liikevaihto 
pysyy muuttumattomana tai kasvaa. 31 prosenttia alan yrityksistä on konkurssiuhan alla lokakuuhun 
mennessä. Kaksi prosenttia on lopettanut toimintansa lokakuuhun mennessä. 

Hotellit ja kylpylät: 75 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 50 prosenttia huhti-
kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. 29 prosenttia alan yrityksistä on konkurssiuhan 
alla lokakuuhun mennessä. Kolme prosenttia yrityksistä on lopettanut toimintansa lokakuuhun 
mennessä. 

Kahvilat: Lähes 60 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 50 prosenttia huhti-
kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Neljännes alan yrityksistä on konkurssiuhan 
alla lokakuuhun mennessä. Kuusi prosenttia on lopettanut toimintansa lokakuuhun mennessä. 

Pikaruokaravintolat: 38 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 50 prosenttia huhti-
kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. 14 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto pysyy 
muuttumattomana tai kasvaa. 19 prosenttia alan yrityksistä on konkurssiuhan alla lokakuuhun 
mennessä. Seitsemän prosenttia on lopettanut toimintansa lokakuuhun mennessä. 

Keilahallit: Yli 60 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 50 prosenttia huhti-
kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. 26 prosenttia alan yrityksistä on konkurssiuhan 
alla lokakuuhun mennessä. 

Opiskelija- ja henkilöstöravintolat: 70 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 50 
prosenttia huhti-kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Neljännes alan yrityksistä on 
konkurssiuhan alla lokakuuhun mennessä. 

Kongressit ja messut: 94 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 60 prosenttia huhti-
kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. 25 prosenttia alan yrityksistä on konkurssiuhan 
alla lokakuuhun mennessä. 
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Liikenneasemat: Yli 30 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 50 prosenttia huhti-
kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. 21 prosenttia alan yrityksistä on konkurssiuhan 
alla lokakuuhun mennessä ja 3 prosenttia lopettanut toimintansa. 

Leirintäalueet: 20 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 50 prosenttia huhti-
kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Viidenneksellä liikevaihto pysyy 
muuttumattomana. Viidennes alan yrityksistä on konkurssiuhan alla lokakuuhun mennessä. 

Huvi-, teema- ja elämyspuistot: 70 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 50 
prosenttia huhti-kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. 10 prosenttia alan yrityksistä 
on konkurssiuhan alla lokakuuhun mennessä. 

Festivaalit: Yli 80 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto vähenee vähintään 70 prosenttia huhti-
kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Yhdeksän prosenttia alan yrityksistä on 
konkurssiuhan alla lokakuuhun mennessä. 

Hiihtokeskukset: Yli 60 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto pysyy muut-tumattomana huhti-
kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Noin neljänneksellä liikevaihto vähenee 50–70 
prosenttia. Alan yrityksiä ei ole konkurssi- tai lopettamisuhan alla lokakuuhun mennessä.  

 

 

 


