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Kehitys ja tulevaisuus

Tässä artikkelissani pyrin lyhyesti käsit-
telemään tutkimukseni keskeisiä tuloksia
ja asetan pääpainon tapahtuneesta kehi-
tyksestä tekemiini johtopäätöksiin.' Täs-
sä yhteydessä on nähdäkseni myös tär-
keää synnyttää keskustelua alan tulevai-
suuden suuntaviivojen hahmottelusta,
sillä ravintolaelinkeino on Suomessa tänä
päivänä tärkeä sekä elinkeinopoliittisesti
että alkoholipoliittisesti.' Maamme annis-
keluravintolat työllistävät tällä hetkeltä
yli 30 000 henkeä, ja toisaalta anniskelu-
ravintolakulutus muodostaa Suomessa lä-
hes viidenneksen alkoholin kokonaiskulu-
tuksesta.
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Ravintolaelinkeino on kymmenen viime
vuoden aikana ollut nopeimmin kehitty-
viä elinkeinonaloja maassamme. Ravinto-
loiden lukumäärä on kasvanut vuosina
1967-1976 75,2 % ja asiakaspaikkojen
lukumäärä puolestaan 86,8 % (taulukko 1).

Ravintolaelinkeino on ollut siinä mie-
lessä poikkeuksellinen, ettei sen laajene-
minen kehitysalueillekaan ole tuottanut
vaikeuksia. Suuri osa uusista ravintolois-
ta on lisäksi sijoittunut maalaiskuntiin,
sillä kun vuonna 1967 maamme anniskelu-
ravintoloista 13,3 % sijaitsi maalaiskun-

lTämä artikkeli perustuu tekijän tutkimukseen
Suomen anniskeluravintoloiden kehitys vuosina
1967-1975. Alkoholipolüttisen tutkimuslaitoksen
tutkimusseloste no 108, 19??.

zTässä yhteydessä ravintolaelinkeinolla tarkoite-
taan alkoholilain alaisia anniskelupaikkoja ja annis-
kelulla alkoholilain alaista anniskelua. Keskiolut-
baarit eivät siis sisälly tarkasteluun.

nissa, vuonna 1975 vastaava luku oli 27,7
o/o.3

Anniskeluravintoloiden liikevaihdon
kehitys on ollut nopeaa. Esimerkiksi
bruttokansantuotteen tai vähittäiskau-
pan volyymin kehitykseen verrattuna
anniskeluravintoloiden liikevaihto on
kasvanut yli kaksi kertaa nopeammin
(kuvio 1).

Elinkeinon merkitys työIlistäjänä on
myös kasvanut tarkastelujakson aikana
(taulukko 1). Anniskeluravintoloiden hen-
kilökunnan osuus palveluelinkeinojen ko-
konaistyövoimasta oli vuonna L967 2,3 yo

ja vuonna L976 2,9 %. Työvoimaosuuden
kasvu ajoittuu kuitenkin lähinnä vuosiin
1967-1971, tämän jälkeen elinkeinon työ-
voimatarpeen kehitys on noudatellut suu-
rin piirtein palveluelinkeinojen yleistä
kehitystä.

Ravintoloiden alkoholin anniskelusta
saama bruttovoitto on kasvanut tarkaste-
lujakson aikana selvästi nopeammin kuin
anniskeluliikevaihto. Tämä on merkinnyt
bruttovoiton suhteellisen osuuden voima-
kasta kasvua (taulukko 1). Samalla tämä
on merkinnyt sitä, että ravintolaelinkei-
non osuus yhteiskunnan "kokonaisalko-
holitulosta" on kasvanut voimakkaasti.
Kun ravintoloiden alkoholitulot olivat
vuonna 1967 14,8 7o valtion alkoholitulois-
ta, niin vastaava luku oli vuonna 1976 jo
25,6 "/".0 Ravintoloiden myynnin alkoholi-

r Jaottelu kaupunkeihin ja maalaiskuntiin on suori-
tettu 1. l. 1975 vallinneen tilanteen mukaisesti.
a Jos valtion alkoholituloihin lasketaan myös lüke-
vaihtovero anniskelukorwauksista ja tarjoilupalk-
kioista, nämä luvut pienenevät jonkin verran. Näin
laskien esimerkiksi vuonna 1976 osuus oli 24,7 %.
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valtaisuudesta iohtuen anniskelukor-
vauspolitiikan alkoholi- ja elinkeinopo-
liittinen merkitys on Suomessa poikkeuk-
sellisen suuri. Esimerkiksi Ruotsissa ra-
vintoloiden alkoholista saamat bruttovoi-
tot vastaavat vain noin 10:tä % valtion
alkoholituloista, vaikka siellä alkoholin
anniskelun bruttovoittoprosentti on jon-
kin verran suurempi kuin Suomessa
(Restaurangbranschen 1975). Ero johtuu
siitä, että Ruotsissa anniskelun osuus
100-prosenttisen alkoholin kokonaiskulu-
tuksesta on suhteellisesti vähäisempi
kuin Suomessa, esimerkiksi vuonna 1973

6 %; Suomessa vastaava luku oli noin 20 %
(Sveriges officiella statistik 1973).

Taulukko I. Ravintolaelinkeinon kehityksen osoitti-
mia vuosina 1967 ja f976

1967 19?6 kasvu
/o

Suomen r auint olaelinkeinon ny kg tila

Ravintolaelinkeinon kokonaisliikevaih-
don reaaliarvo laski vuonna 1976 ensim-
mäisen kerran sitten vuoden 1958. Lasku
oli 3,1 o/o, mutta kun samanaikaisesti
asiakaspaikkojen määrä kasvoi edelliseen
vuoteen verrattuna 7,3 o/o, reaaliliikevaih-
to asiakaspaikkaa kohti Iaski peräti9,7 o/o.

Tämä merkitsi sitä, että vuosi 1976 oli
ravintolaelinkeinon ensimmäinen todelli-
nen lamavuosi. On kuitenkin huomattava,
etteivät laman vaikutukset ole ravinto-
Iaelinkeino.n piirissä sinänsä mitenkään
poikkeuksellisen ankaria, siIIä esimerkik-
si vähittäiskaupassa volyymin lasku on
ollut suunnilleen samaa luokkaa ellei
suurempikin (kuvio 1).

Ravintoloiden lukumääräisen kasvun
perusteella arvioituna näyttäisi siltä, että
ravintolaelinkeinon kasvu olisi viime vuo-
sina pysähtynyt lähes kokonaan. Vuosina
1967 -7 4 ravintoloiden lukumäärän keski-
määräinen nettolisäys oli 86 uutta ravin-
tolaa vuodessa, kun taas vuosina 1975 ja
19?6 nettolisäys on ollut 24 ia 14 ravinto-
laa.

I{utsio I. Ravintoloiden liikevaihdon, vähittäiskau-
pan myynnin ja bruttokansantuotteen volyymin
kehitys vuosina 1967-19?6

ravintoloid€n
liikevaihlo

ravintoloiden lukumäärät
asiakaspaikkojen lukumää-
rär
kokonaislükevaihto, Mmkz
anniskelulükevaihto, Mmkz
markkinahintaisen brutto-
kansantuotteen kasvu (käY-
pähintainen)
ravintolalükevaihdon re-
aaliarvon kehitys
ravintolahenkilökunnan lu-
kumäärä
ravintoloiden saama brut-
tovoitto alkoholimyynnistä,
Mmk
bruttovoiton reaaliarvon
kehitys
bruttovoitto/ anniskelulü-
kevaihto, %
bruttovoitto/ valtion alko-
holitulot, %

854 I 496 75,2

139 421 260 506 86,8
439,5 2 278,1 4L8,3
256,2 L 325,8 4t7,5

100

18 908

226

31 150

269,6

125,0

64,7

89,9

100

35,1

14,8

643,3 619,0

276 1?6,0

48,5

25,6

t Tässä yhteydessä olen käyttänyt Alkon vuosikir-
jassa ilmoitettuja ravintoloiden ja asiakaspaikkojen
lukumääriä, jotka eroavat jonkin verran monistees-
sani käyttämistäni, hieman eri tavalla lasketuista
luvuista (ks. tarkemmin Koskikallio 197?, s. 1-2).
z Ilman tarjoilupalkkioita.

Lähteet : Oy Alko Ab:n ravintolalükevaihtotilastot;
Oy Alko Ab:n vuosikirja 196? ja 19?6; Koskikallio
197?; Suomen tilastollinen vuosikirja 1967; Ttlasto-
katsauksia 7/L977.
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Lähteet: Koskikallio 1977; Suomen tilastollinen
vuosikirja 1967-1975; Tllastokatsauksia 7/19?7.



Nämä luvut eivät kuitenkaan kerro
koko totuutta, sillä ravintoloiden asiakas-
paikkojen lukumäärän kehityksen perus-
teella arvioituna ravintolakapasiteetin
kasvussa ei ole havaittavissa olennaista
Iaskua. Vuosina L967-74 asiakaspaikko-
jen keskimääräinen vuotuinen nettolisäys
oli 14 502 asiakaspaikkaa, vastaavat luvut
olivat vuosina 1975 ja 1976 L2 196 ja 17 805
asiakaspaikkaa. Käytännössä tämä mer-
kitsee sitä, että toisaalta uusien ravinto-
loiden keskikoko on viime vuosina kasva-
nut ja toisaalta jo olemassa olevien
anniskeluoikeuksien laajennuksia on
myönnetty varsin runsaasti.

Ravintolainvestointien elinkeinopoliit-
tista ja alkoholipoliittista merkitystä ar-
vioitaessa on tosin huomattava, ettei
asiakaspaikkojen lukumäärä ole paras
mahdollinen kehityksen kuvaaja, sillä
yhden asiakaspaikan perustamiskustan-
nukset vaihtelevat luonnollisesti suuresti
asiakaspaikan luonteesta rüppuen, ja toi-
saalta myös jonkin suuren ravintolan
kabinetin ja pienen "tehopubin" asiakas-
paikat eroavat suuresti anniskeluintensi-
teetiltään. Joka tapauksessa asiakaspaik-
kojen lukumäärän kehitys viime vuosina
osoittaa, ettei pelkkä anniskelulupien
määrän rajoittaminen ole yksinään kyllin
tehokas keino ravintolaelinkeinon sään-
telyssä.

Onko elinkeinon kehitAkse ss ö mennyt
joki,nuikaan?

Suomalaisen ravintolan "märkyydestä"
johtuu, että ravintolapolitiikka on Suo-
messa hyvin suurelta osin alkoholipoli-
tiikkaa. Koska alkoholi on Suomessa
yhteiskunnan sääntelemä tavara, myös
ravintolaelinkeino on näin ollen yhteis-
kunnan sääntelemä elinkeino. Se, miten
tämän seikan tulee heijastua ravintolapo-
litiikassa, on kiistakysymys.

Ravintolaelinkeino on siis Suomessa
ainakin periaatteessa elinkeinon haara,
jossa uuden yrityksen perustamisluvan
saanti määräytyy muidenkin kuin elin-
keinopoliittisten perusteiden mukaan.
Tästä on seurauksena, että alalla syntyy

helposti eriasteisia paikallisia monopoliti-
lanteita ja monopolia lähellä olevia tilan-
teita (oligopoli). Esimerkiksi 60-luvun
loppupuolella oli ravintolapalveluista yli-
kysyntää. Tähän aikaan ravintolakon-
kurssi tuntui miltei mahdottomalta.

7O-Iuvun puolivälin paikkeille tultaessa
alan kapasiteetti oli kasvanut voimak-
kaasti, samanaikaisesti kilpailutilanne
elinkeinon piirissä oli kokenut suuria
muutoksia. Ylikysyntä väheni voimak-
kaasti ja samalla ravintoloiden välinen
kilpailu voimistui. ?0-Iuvun alussa siirryt-
tiin myös vähitellen yhä vapaampaan
hinnoittetujärjestelmään. Tämä oli aina-
kin osittain sopusoinnussa muuttuneen
kilpailutilanteen kanssa, mutta toisaalta
voidaan ajatella, että sillä aiheutettün
myös aiheetonta etua varsinkin sellaisille
ravintoloille, joiden' monopoli tai oligo-
poli ei ollut vielä kadonnut. Sellaisia ra-
vintoloita oli ja on yhä vieläkin runsaasti'

Alkoholipoliittisista syistä luodut annis-
kelulupa- ja anniskelukorvausjärjestel-
mät antavat mahdollisuuden myös alan
elinkeinopoliittiseen sääntelyyn. Kuiten-
kin Alkon rooli sääntelijänä on miltei
yksinomaan alkoholipoliittinen; elinkei-
nopolitiikan ja alkoholipolitiikan keski-
näisiä kytkentöjä ei o1e nähdäkseni täysin
tiedostettu. Tämä on ravintolaelinkeinon
piirissä ollut omiaan hämärtämään vallit-
sevia alkoholipoliittisia tavoitteita. Tämä
on toisaalta ymmärrettävää, sillä vaikka
elinkeinopoliittisten intressien tulisi tällä
alalla olla alistussuhteessa alkoholipoli-
tiikkaan, niillä on luontainen taipumus
muuttua määrääväksi tekijäksi.l Toisin
sanoen, mitä tärkeämmäksi ala muuttuu
elinkeinopoliittisesti, sitä vaikeampi sitä
on hallita alkoholipoliittisin perustein.

Nykyisten ongelmien perussyynä on
nähdäkseni se, että ?0-luvun vaihteen
noususuhdanteessa ja vapaamielisessä
suhtautumisessa alkoholiin unohdettiin,
ettei varsinkaan sellaisen elinkeinon kuin

t Elinkeinopolüttisilla intresseillä tarkoitan tässä
yhteydessä ravintolaelinkeinon omia intressejä, en
kokonaistaloudellisia intressejä, jotka usein ovat
ristiriidassa edellä mainittujen kanssa.

5



ravintolaelinkeinon kehitystä voida suun-
nitella ottamatta myös huomioon tulevia
laskusuhdanteita. Toinen, läheisesti edel-
liseen liittyvä virhe oli matkailuun koh-
distuva ytioptimismi, joka synnytti tähän
maahan paljon kannattavuudeltaan ky-
seenalaisia investointeja. Eri asia sitten
on, onko realistista ajatella, että silloises-
sa tilanteessa olisi voitu menetellä myös
toisin. Alkoholipoliittisen mielipideilmas-
ton voimakas liberaalistuminen 60-luvun
lopulla synnytti tilanteen, jossa vyöryno-
maisesti liikkeelle lähtenyttä alkoholiolo-
jen uudistusaaltoa oli miltei mahdoton
pysäyttää riittävän nopeasti (Mäkelä
1976). Lisäksi maamme matkailuelinkei-
non yleinen kehitys muodostaa suhteelli-
sen itsenäisen, alkoholipoliittista suunnit-
telua vaikeuttavan tekijän.

Mitä olisi näin jälkiviisaasti ajatellen
pitänyt tehdä? Heti 7O-luvun vaihteen
jälkeen, jolloin ravintolaelinkeinon pahin
kapasiteetin vajaus oli poistettu, olisi
pitänyt kiristää anniskelukorvauspolitiik-
kaa esimerkiksi jonkinlaisen suhdanne-
veron avulla, sillä oli sekä kansantalou-
dellisesti että alkoholipoliittisesti arve-
luttavaa päästää anniskelusektori paisu-
maan yhtäkkiä. Päinvastoin pitämäIlä
tarjonta hieman kysyntää vähäisempänä
olisi alan kannattavuus säilynyt hyvänä
pienemmälläkin anniskelukorvausmargi-
naalilla ja osa anniskeluun kulutetuista
varoista olisi näin voitu leikata anniske-
lun suhdanneverolla kokonaistaloudelli-
sesti tuottavampiin tarkoituksiin, sillä
loppujen lopuksihan ravintolaelinkeinon
samoin kuin muidenkin palveluelinkeino-
jen tulevaisuus on kiinni tuotannollisten
investointien j atkuvuudesta.

Mikänyt eteen?

Tämän hetken tilannetta emme kuiten-
kaan pysty jossitteluilla muuksi muutta-
maan, joten tärkein tehtävä on nyt pohtia
sitä, miten tästä eteenpäin.

Tärkein tapahtuneesta kehityksestä
saatu opetus on nähdäkseni se, ettei
nousukautena toimittaisi ikään kuin seu-
raavaa laskukautta ei koskaan tulisikaan.
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Tämä on erittäin tärkeää ravintolaelin-
keinon kohdalla, koska se ensinnäkin on
niitä harvoja elinkeinoja, joita on edes
teoriassa mahdollisuus säännellä, ja koska
se toiseksi on erittäin altis suhdannevaih-
teluille. Toisin sanoen kehitystä olisi jo
puhtaasti kokonaistaloudellisista syistä
pyrittävä hillitsemään nousukausina si-
ten, että ala kestää myös laskukauden
ilman erityisiä tukitoimia. Tällainen ke-
hittämislinja on myös sopusoinnussa al-
koholipoliittisten seikkojen kanssa, sillä
huomattavasti helpompaa on hillitä alko-
holipoliittisia toimia kuin vetää takaisin
liiallisia lievennyksiä.

Ravintolaelinkeinon rakenteen ja kapa-
siteetin alkoholipoliittiseen suunnitteluun
tulisi myös kiinnittää viimeaikaista
enemmän huomiota, sillä alkoholikulttuu-
riltaan muuten suunnilleen samanlaisten
maiden (lähinnä Ruotsin ja Norjan) ravin-
toloiden myynnin rakenteeseen verrattu-
na Suomen ravintolat ovat poikkeukselli-
sen "märkiä".

Edellä hahmottelemieni kehityslinjojen
toteuttamiseksi käytännössä ehdotan
harkittavaksi seuraavia uudistuksia an-
niskelukorvausj ärj estelmään :

Ravintoloiden uutta tyyppiluokittelua
tai muuta vastaavanlaista järjestelmää
käyttäen maamme ravintolat tulisi jakaa
ryhmiin, joiden avulla anniskelukoryaus-
luokat määriteltäisiin, sillä nykyinen jär-
jestelmä ei ota kylliksi huomioon ravinto-
loiden välisiä suuria kustannuseroja. Luo-
kitteluun vaikuttaisivat mm. seuraavat
seikat: a) kustannusrakenne (etenkin ra-
vintolan työIlistävä vaikutus) ; b) myynnin
rakenne (voitaisiin harkita esim. "kui-
vuuslisää" ruokapaikoille sekä "märkyys-
sakkoa" märille paikoille).

Toiseksi voitaisiin pyrkiä muuttamaan
maamme ravintolarakennetta miedom-
paan suuntaan esimerkiksi myöntämällä
suurempia anniskelukorvauksia (vaikka'
pa tukkuhintojen avulla) niille ravinto-
loille, jotka luopuvat A-oikeuksista.

Mietoa B-oikeutta, joka oikeuttaa tar-
joilemaan olutta ja mietoja viinejä, olisi
käytettävä nykyistä huomattavasti laa-
jemmin. Siitä voisi tehdä eräänlaisenruo-



kapaikkoj en anniskeluoikeuden.
Yksi - tosin vaikeasti toteutettavissa

oleva - keino ravintolaelinkeinon hei-
kentyneen kannattavuuden parantami-
seksi olisi yritysten edustuskuluihin puut-
tuminen niiltä osin kuin ne koskevat
yritysten omien kurssi- ym. edustuspaik-
kojen rakentamista. Kansantaloudellises-
ti järkevämpää olisi keskittää koulutus-
ja edustustilaisuudät ym.hotetli- ja ravit-
semisalan yrityksiin, jotka ovat tällaiseen
toimintaan erikoistuneita. Tämä uudistus
vähentäisi luultavasti liiallisia edustusin-
vestointeja ja ehkä myös edustuskuluja.
Samalla tämä toimenpide parantaisi ra-
vintolainvestointien käyttöastetta. Peri-
aatteeksi voisi süs asettaa sen, että
muiden edustuskulujen verotusta pyrit-
täisiin tiukentamaan ravintolaedustuksen
verovapauden jäädessä ennalleen.

Perusperiaatteena elinkeinon kehittä-
misessä tulisi tällä hetkellä olla uusien
investointien vähentäminen mahdollisim-
man vähiin ja jo olemassa olevien yksiköi-
den käyttöasteen nostaminen.

Ravintolatiheys on Suomessa nyt jo
liiankin suuri. Suomen ravintolaelinkei-
non kehittämisen suuntaviivojen hakemi-
nen vieraista alkoholikulttuureista Kes-
ki- ia Etelä-Euroopasta on arveluttavaa,
mutta jos siihen halutaan pyrkiä, olisi
tässä edettävä varovasti, sillä näissä
asioissa suomalaisten oppimiskyky on

Alkoholipoli.tir,kka Vol. 43 : 3-7, I 97 I

tosin osoittautunut hyväksi, mutta toi-
saalta entisten piintyneiden alkoholin-
käyttötapoj en unohtamiskyky on puoles-
taan havaittu huonoksi.
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