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Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 2011
Sommaren 2011, mellan maj och oktober, besökte 4,3 miljoner utländska turister Finland. Antalet
resenärer ökademed hela 19 procent från föregående sommarsäsong. Under sommaren använde
de utländska resenärerna pengar för totalt över 1 200 miljoner euro i Finland, dvs. två procent
mer än sommaren innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för
turistfrämjandes gemensamma gränsintervjuundersökning.

Antal utländska resenärer i Finland sommarsäsongerna 2007-2011

ÅrHemvistland

Förändring 2010-2011,
procent (%)

2011
(1000 pass.)

2010
(1000 pass.)

2009
(1000 pass.)

2008
(1000 pass.)

2007
(1000 pass.)

+194 2653 5983 4113 4913 340Alla besökare

+271 7331 3691 1591 1801 048Ryssland

+48466316386339346Estland

-2412422468467454Sverige

+8263244225249236Tyskland

+18167142130143149Norge

-3126130128128134Storbritannien

Det största antalet resenärer kom från Ryssland. Över 1,7 miljoner ryska resenärer besökte Finland, dvs.
drygt 40 procent av det totala antalet resenärer. Näst mest resenärer kom från Estland, 466 000 personer.
Tredje mest resenärer kom från Sverige, 412 000 personer. Följande i ordningen var Tyskland, Norge och
Storbritannien. Antalet resenärer från övriga väsentligaste ursprungsländer ökade betydligt jämfört med
året innan, men antalet resenärer från Sverige och Storbritannien minskade något. Av de resenärer som
besökte Finland och som var bosatta i utlandet var fyra procent finska medborgare.

Sommaren 2011 var 54 procent av de utländska resenärerna på fritidsresa i Finland. Tretton procent av
resenärerna besökte släkt eller vänner. Ungefär en femtedel av resenärerna var på tjänsteresa i Finland.
Var tionde utländsk resenär var i Finland på genomresa.

Sommaren 2011 stannade de utländska turisterna i genomsnitt 4,5 nätter i Finland. Flest övernattningar i
Finland bokfördes för turister från Estland, Ryssland, Sverige och Tyskland. Av resorna till Finland var
40 procent resor utan övernattning. Dagsresor gjordes mest från Ryssland. Av alla utländska resenärer
som övernattade i Finland tog 45 procent in på hotell eller motell. Nästan en fjärdedel av resenärerna

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 21.3.2012

Transport och turism 2012



övernattade hos släkt eller vänner. Av tjänsteresenärerna övernattade något under 70 procent på hotell
eller motell, av fritidsresenärerna omkring hälften.

De utländska resenärerna använde i genomsnitt 287 euro under sitt Finlandsbesök sommaren 2011.
Totalkonsumtionen per besök minskade med 14 procent från sommaren innan. De utländska resenärerna
använde i genomsnitt tre euro per dag mindre än sommaren innan, dvs. i genomsnitt 52 euro.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland 1.5.–31.10.2011

Förändring 2010-2011,
procent (%)

Andel procent (%)Antal 1000 passagerareHuvudorsaken till resan

+1719800Arbetsresa

+1013533Besök hos vänner och släktingar

+22542 296Annan fritidsresa

+1311480Annan resa

+214156Flera orsaker

+191004 265Totalt

Tabellbilaga 2. Antal nätter i Finland av utländska resenärer 1.5.–31.10.2011

Andel procent (%)Antal 1000 pass.Antal nätter

401 709Ingen övernattning

15619En natt

11450Två nätter

8340Tre nätter

6245Fyra nätter

3143Fem nätter

280Sex nätter

3132Sju nätter

72938-14 nätter

28715-21 nätter

313122-60 nätter

136Mera än 60 nätter

1004 265Totalt

Tabellbilaga 3. De utländska besökarnas övernattningar i Finland, enligt bostadsland, 1.5.–31.10.2011

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter i genomsnittAndel dagsbesökare,
procent (%)

Bostadsland

19 1494,540Alla besökare

2 5391,568Ryssland

3 7628,128Estland

1 8214,427Sverige

1 8196,98Tyskland

4532,723Norge

7275,88Storbritannien
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Tabellbilaga 4. De utländska resenärernas inkvarteringsformer i Finland 1.5.–31.10.2011

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter
i medeltal

Andel,
procent (%)

Antal,
1000 pass.

Inkvarteringsform

3 9023,2451 153Hotell, motell

2605,0242Vandrarhem

6594,54115Campingområde

7277,0383Hyrd stuga

4 7217,124609Bekanta, släktingar

6 32624,99237Egen bostad eller stuga

1 90719,9493Arbetsgivarens bostad

6465,04107Annan inkvartering

..5115Flera inkvarteringsformer

..1002 556Totalt

...1 709Ingen övernattning

Tabellbilaga 5. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland 1.5.–31.10.2011

Andel,
procent

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Konsumtionsobjekt

5,263,92,715Förhandsavgifter exkl. paketresor

18,4225,99,653Inkvartering

19,8242,910,457Restauranger, caféer

4,858,52,514Bränsle

42,7523,522,4123Uppköp och livsmedel

3,441,11,810Taxiresor

5,669,13,016Annan konsumtion

100,01 224,752,3287Totalkonsumtion

Tabellbilaga 6. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland per bostadsland
1.5.–31.10.2011

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Bostadsland

1 22552287Alla besökare

40294232Ryssland

9923212Estland

8538206Sverige

10249388Tyskland

3150185Norge

4856378Storbritannien
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