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Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät prosentin toukokuussa

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin noin 1,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta
toukokuussa 2004. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin edellisvuoden
toukokuuhun verrattuna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät runsaan
prosentin ja ulkomaisten vajaan prosentin. Luvut ovat Tilastokeskuksen
majoitustilaston ennakkotietoja.

Ulkomaalaisten yöpymisvuorokausia tilastoitiin toukokuussa 288 000. Ruotsalaismatkustajat
olivat suurin ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmä 53 000 yöpymisvuorokaudella. Saksalaiset
olivat toisena 31 000 yöpymisellä. Edellisvuodesta ruotsalaisten yöpymiset vähenivät 12
prosenttia. Sitä vastoin saksalaisten yöpymiset lisääntyivät 8 prosenttia. Ranskalaisten
yöpymiset lisääntyivät 20 ja japanilaisten 11 prosenttia. Venäläisten yöpymiset vähenivät 22,
brittien ja hollantilaisten yöpymiset 9 prosenttia.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli toukokuussa 43,6 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 44,5
prosenttia. Maakunnista korkeimmat käyttöasteet mitattiin Uudellamaalla, 61,4 prosenttia ja
Pirkanmaalla, 53,3 prosenttia. Helsingin hotellihuoneiden käyttöaste oli 70,7 prosenttia.
Lähes yhtä korkeaan käyttöasteeseen päästiin myös Raumalla, 70,1 prosenttia.
Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli toukokuussa 79,38 euroa vuorokaudelta, kun se
vuotta aiemmin oli 83,62 euroa.

Tammi-toukokuussa 5,7 miljoonaa yöpymistä

Vuoden 2004 tammi-toukokuussa Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 5,7 miljoonaa
yöpymisvuorokautta. Yöpymiset lisääntyivät vajaat 2 prosenttia viime vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2 prosenttia. Sitä
vastoin ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät vajaan prosentin. Eniten vähenivät
venäläisten yöpymiset, 14 prosenttia. Ruotsalaisten, brittien ja saksalaisten yöpymiset
vähenivät 2-4 prosenttia. Ranskalaisten yöpymiset lisääntyivät 15 prosenttia ja italialaisten
14 prosenttia. Kiinalaisten yöpymiset lisääntyivät 41 prosenttia.

Tammi-toukokuussa yöpymisten määrä lisääntyi Satakunnassa 15 prosenttia sekä Itä-
Uudellamaalla ja Pirkanmaalla yli 7 prosenttia edellisvuodesta. Eniten yöpymiset vähenivät
Kainuussa ja Kymenlaaksossa, 11 prosenttia.

Majoitustilastossa on otettu käyttöön puuttuvan tiedon käsittelymenetelmä vuoden 2004 alussa.
Menetelmä parantaa tilaston ajallista ja alueellista vertailukelpoisuutta. Vuoden 2004 toukokuun
tilastossa vastaamatta jättäneiden liikkeiden osuus oli 18,7 prosenttia. Tilastollisin menetelmin
korvattujen puuttuvien tietojen osuus yöpymisten kokonaismäärästä oli 5,9 prosenttia. Toistaiseksi
vertailukelpoisia kuukausitietoja, joiden perusteella muutosta kuvaavat prosentit on laskettu, on
tuotettu ainoastaan vuoden 2003 tammi-toukokuulta.

Tilastokeskuksen majoitustilastoon sisältyvät majoitusliikkeet, joissa on vähintään kymmenen
huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa.
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Yöpymisten muutos tammi-toukokuussa 2004 / 2003, %
Yöpyneiden 10 tärkeintä lähtömaata, suluissa osuus yöpymisistä vuonna 2003
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Kotimaiset (73)
Ulkomaiset (27)

Ruotsi (14)
Saksa (12)
Venäjä (11)

Britannia (10)
Norja (5)

Yhdysvallat (5)
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Ranska (4)
Italia (4)

Japani (3)
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Lähde: Matkailutilasto 2004, toukokuu. Tilastokeskus
Lisätietoja hotelliyöpymisistä Internetissä osoitteessa statfin.stat.fi


