
Turismräkenskaper 2007

I Finland användes 11 miljarder euro inom turismen år 2007
Enligt Statistikcentralen användes i Finland totalt 11 miljarder euro inom turismen år 2007. Utländska turisters
andel av totalkonsumtionen inom turismen var 29 procent.

Den största posten när det gäller efterfrågan inom turismen utgörs av persontrafiktjänsterna. Dessa tjänster
användes för 3,4 miljarder euro. Restaurangtjänster användes för 1,7 miljarder euro och hotelltjänster för drygt
1,5 miljarder euro. Bränslen och inköp inom handeln hörde också till turisternas viktigaste utgiftsposter.

Finländska fritidsresenärers andel av totalkonsumtionen inom turismen i Finland utgjorde 50 procent,
resekostnaderna som arbetsgivaren betalar 18 procent och användningen av egna stugor 3 procent. De utländska
turisternas andel av turismkonsumtionen var 29 procent och motsvarade därmed uppskattningsvis 3,1 miljarder
euro.

Den totala konsumtionen inom turismen per produkt i Finland år 2007, totalt 10958 miljoner euro

Uppgifterna i turismräkenskaperna för åren 2006 och 2007 baserar sig på de preliminära uppgifterna i
nationalräkenskaperna som publicerades i januari 2009. Uppgifterna för åren 1995–2005 följer
nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller som publicerats tidigare. Som bäst revideras
nationalräkenskapernas tidsserier och därför har inte tillgångs- och användningstabellen gällande år 2006
publicerats som normalt. Turismräkenskapernas uppgifter för åren 2006–2007 är helt jämförbara med uppgifterna

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 3.4.2009
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i nationalräkenskaperna. Revideringen av nationalräkenskapernas tidsserier år 2010 inverkar också på
turismräkenskapernas tidsserie.

De centrala uppgifterna i turismräkenskaperna har publicerats i form av databastabeller på turismräkenskapernas
webbsida där de är tillgängliga i önskad format.
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Tabellbilaga

Nyckeltal för efterfrågan och utbud inom turismen
ÅrNyckeltal

2007*2006*
31262788Efterfrågan bland utländska turister totalt, miljoner euro

2927Efterfrågan bland utländska turister totalt, andel av total efterfrågan inom turismen %
55005293Finländarnas efterfrågan på fritidsturism totalt, miljoner euro

5052Finländarnas efterfrågan på fritidsturism totalt, andel av total efterfrågan inom turismen %
23322152Övrig efterfrågan inom turismen bland finländarna (ersatta tjänsteresor, egna stugor), miljoner euro

2121Övrig efterfrågan inom turismen bland finländarna (ersatta tjänsteresor, egna stugor), andel av total
efterfrågan inom turismen %

1095810233Total efterfrågan inom turismen i Finland, miljoner euro
36493410Förädlingsvärdet av efterfrågan inom turismen, miljoner euro, inkl. arbetsgivarkostnader
28962728Förädlingsvärdet av efterfrågan inom turismen, miljoner euro, exkl. arbetsgivarkostnader

156912145023BNP till baspris, miljoner euro
2.32.4Andelen förädlingsvärde inom turismen av BNP till baspris, %, inkl. arbetsgivarkostnader
1.81.9Andelen förädlingsvärde inom turismen av BNP till baspris, %, exkl. arbetsgivarkostnader
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