
Gränsintervjuundersökning 2009

Turism från utlandet till Finland minskade år 2009
År 2009 besökte 5,7 miljoner utländska turister Finland. Antalet minskade med sex procent från
år 2008. Under året använde de utländska resenärerna pengar för totalt något under 1,6 miljarder
euro i Finland. Detta var omkring 140 miljoner euro mindre än föregående år. Uppgifterna framgår
av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes gemensamma gränsintervjuundersökning.

Tabell 1. Antal utländska turister i Finland åren 2005-2009

ÅrHemvistland

Förändring 2008-2009,
procent (%)

2009
(1000 pass.)

2008
(1000 pass.)

2007
(1000 pass.)

2006
(1000 pass.)

2005
(1000 pass.)

-65 6956 0725 7365 3455 038Alla besökare

-62 1922 3312 0701 7371 684Ryssland

-2753765768779783Sverige

12583522561503457Estland

-12332376350369342Tyskland

-15267316312317233Storbritannien

-14160187194187197Norge

361421051038998Japan

6123116837988Spanien

-8104114120119126Förenta Staterna

Det största antalet turister kom från Ryssland. Totalt 2,2 miljoner ryska turister besökte Finland, dvs. en
dryg tredjedel av det totala antalet turister. Näst mest turister kom från Sverige, 753 000 turister. Tredje
mest turister kom från Estland, 583 000 turister. Antalet resenärer från Ryssland och Sverige minskade
jämfört med året innan, men antalet resenärer från Estland ökade. Av de resenärer som besökte Finland
och som var bosatta i utlandet var 6 procent finska medborgare.

År 2009 var 50 procent av de utländska resenärerna på fritidsresa i Finland. Tolv procent av resenärerna
besökte släktingar eller bekanta. En fjärdedel av resenärerna var på tjänsteresa i Finland. Tio procent av
resenärerna var i Finland på genomresa.

År 2009 stannade de utländska turisterna i genomsnitt 3,9 nätter i Finland. Flest övernattningar i Finland
bokfördes för turister från Ryssland, Estland, Sverige och Tyskland. Av resorna till Finland var 40 procent
resor utan övernattning. Dagsresor gjordes mest från Ryssland. Hälften av alla utländska turister som
övernattade i Finland tog in på hotell eller motell. Tjugofyra procent av resenärerna övernattade hos
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släktingar eller bekanta. Av tjänsteresenärerna övernattade 75 procent på hotell eller motell, av
fritidsresenärerna hälften.

De utländska turisterna använde i genomsnitt 278 euro under sitt Finlandsbesök år 2009. Totalkonsumtionen
per besök var sex euro mindre än året innan. De utländska resenärerna använde i genomsnitt två euro per
dag mer än året innan, dvs. i genomsnitt 57 euro.

Resandet till arbetsplatser belägna i Finland ökade ytterligare
I gränsintervjuundersökningen har man sedan år 2005 frågat om de intervjuade utländska resenärerna har
en arbetsplats i Finland. Frågan ställs om den intervjuade resenären permanent bor annanstans än i Finland
och huvudorsaken till Finlandsresan är tjänsteresa. I undersökningen intervjuas inte utländska resenärer
som bor över 12 månader i Finland. Resenärer som har en arbetsplats i Finland frågas dessutom hur många
gånger de har besökt Finland under de senaste 12 månaderna, hur många nätter de stannade i Finland
under denna resa, vilken typ av inkvartering de använde och hur mycket pengar de hade lagt ut under detta
besök.

Antalet personer som arbetar i Finland, men bor permanent i andra länder, har mer än fördubblats under
granskningsperioden 2005–2009. I Finland arbetade år 2009 nästan 44 000 personer vars permanenta
bosättningsland var annat än Finland. Detta var omkring 8 000 personer fler än året innan. I Finland
arbetade år 2009 omkring 21 000 personer vars permanenta bosättningsland var Estland, 7 500 arbetare
från Ryssland och 2 700 arbetare från Polen. Fjärde mest, 1 800 arbetare, kom från Sverige och femte
mest, 1 200 arbetare, från Tyskland. I andra länder än dessa fem bodde 9 700 personer som arbetar i
Finland.

Tabell 2. Antal utländska resenärer som rest till sin arbetsplats i Finland under åren 2005-2009 och
antal resor de gjorde år 2009

ÅrHemvistland

2009
(1000 resor)

2009
(1000 personer)

2008
(1000 personer)

2007
(1000 personer)

2006
(1000 personer)

2005
(1000 personer)

201,843,635,943,636,621,8Alla besökare

111,020,817,920,615,711,2Estland

32,07,56,89,312,35,8Ryssland

...1,80,71,10,80,3Sverige

6,02,70,96,70,90,4Polen

4,51,20,51,50,90,2Tyskland

30,09,79,04,45,94,0Andra länder

År 2009 besökte utländska resenärer Finland sammanlagt 200 000 gånger på grund av sin arbetsplats i
Finland. Drygt hälften, 110 000 besök, var från Estland. Näst mest, 32 000 besök, var från Ryssland.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland år 2009

Förändring 2008-2009,
procent (%)

Andel procent (%)Antal 1000 passagerareHuvudorsaken till resan

-9251 396Arbetsresa

-612659Besök hos vänner och släktingar

2502 821Annan fritidsresa

-1712665Annan resa

-453154Flera orsaker

-61005 695Totalt

Tabellbilaga 2. Antal nätter i Finland av utländska resenärer 1.5.-31.10.2009

Andel procent (%)Antal 1000 pass.Antal nätter

402 272Ingen övernattning

15843En natt

11646Två nätter

8428Tre nätter

6322Fyra nätter

3177Fem nätter

2130Sex nätter

4228Sju nätter

63548-14 nätter

213215-21 nätter

212522-60 nätter

137Mera än 60 nätter

1005 695Totalt

Tabellbilaga 3. De utländska besökarnas övernattningar i Finland, enligt bostadsland, år 2009

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter i genomsnittAndel dagsbesökare,
procent (%)

Bostadsland

22 0463,940Alla besökare

3 4561,664Ryssland

3 1264,235Sverige

3 4505,934Estland

2 9298,818Tyskland

4472,827Norge

9913,712Britannien

3842,726Japan

5434,430Spanien

4013,817Förenta Staterna
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Tabellbilaga 4. De utländska resenärernas inkvarteringsformer i Finland år 2009

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter
i medeltal

Andel,
procent (%)

Antal,
1000 pass.

Inkvarteringsform

5 1142,8501 704Hotell, motell

4285,1262Vandrarhem

9066,34121Campingområde

9236,74120Hyrd stuga

6 8807,624816Bekanta, släktingar

4 28016,47233Egen bostad eller stuga

2 51318,64134Arbetsgivarens bostad

1 0029,5392Annan inkvartering

..4140Flera inkvarteringsformer

..1003 423Totalt

...2 272Ingen övernattning

Tabellbilaga 5. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland år 2009

Andel,
procent

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Konsumtionsobjekt

4,468,92,512Förhandsavgifter exkl. paketresor

23,5371,713,465Inkvartering

20,7328,311,858Restauranger, caféer

3,657,72,110Bränsle

37,5592,921,4104Uppköp och livsmedel

4,164,52,311Taxiresor

6,298,43,517Annan konsumtion

100,01 582,357,0278Totalkonsumtion

Tabellbilaga 6. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland år 2009, per bostadsland

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Bostadsland

1 58257278Alla besökare

53595244Ryssland

15540206Sverige

9624165Estland

12438374Tyskland

9273343Storbritannien

4167254Norge
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