
Gränsintervjuundersökning 2010
Vinter 2009–2010 (1.11.2009–30.4.2010)

Antalet utländska besökare i Finland började öka under
vintern 2009–2010
Under vintersäsongen 2009–2010, dvs. från november till april, besökte omkring 2,4 miljoner
utländska resenärer Finland, vilket var en ökning med en procent från föregående vintersäsong.
Under vintern använde de utländska resenärerna pengar för totalt omkring 720 miljoner euro i
Finland, vilket var också en ökning med ungefär en procent jämfört med året innan. Uppgifterna
framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes gemensamma
gränsintervjuundersökning.

Antal utländska resenärer i Finland vintersäsongerna 2005/06-2009/10

ÅrHemvistland

Förändring
2008/09-2009/10,
procent (%)

2009/10
(1000 pass.)

2008/09
(1000 pass.)

2007/08
(1000 pass.)

2006/07
(1000 pass.)

2005/06
(1000 pass.)

+12 4192 3962 5592 3482 079Alla besökare

-41 0561 0971 103963814Ryssland

-5277292319308311Sverige

+35245181198205178Estland

-18133162204198158Storbritannien

+18123104129113120Tyskland

Det största antalet resenärer kom från Ryssland. Totalt 1,1 miljoner ryska resenärer besökte Finland, dvs.
närmare 45 procent av det totala antalet resenärer. Näst mest resenärer kom från Sverige, 277 000 resenärer.
Tredje mest resenärer kom från Estland, 245 000 resenärer. 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 sex procent finska medborgare.

Vintern 2009–2010 var 49 procent av de utländska resenärerna på fritidsresa i Finland. Tolv procent av
resenärerna besökte släkt eller vänner. Mer än en fjärdedel av resenärerna var på tjänsteresa i Finland.
Nästan var tionde utländsk resenär var i Finland på genomresa.

Vintern 2009–2010 stannade de utländska resenärerna i genomsnitt 3,3 nätter i Finland. Flest övernattningar
i Finland bokfördes för resenärer från Estland, Ryssland, och Sverige. Av resorna till Finland var 39

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 22.9.2010
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procent resor utan övernattning. Dagsresor gjordesmest från Ryssland. Närmare 60 procent av alla utländska
resenärer som övernattade i Finland tog in på hotell eller motell. Tjugofyra procent av resenärerna
övernattade hos släkt eller vänner. Av tjänsteresenärerna övernattade 80 procent på hotell eller motell, av
fritidsresenärerna något under 60 procent.

De utländska resenärerna använde i genomsnitt 299 euro under sitt Finlandsbesök vintern 2009–2010.
Totalkonsumtionen per besök var på samma nivå som föregående vinter. De utländska resenärerna använde
i genomsnitt två euro per dag mindre än vintern innan, dvs. i genomsnitt 70 euro.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland 1.11.2009–30.4.2010

Förändring 2008/09-2009/10,
procent (%)

Andel procent (%)Antal 1000 passagerareHuvudorsaken till resan

+728669Arbetsresa

+612280Besök hos vänner och släktingar

+2491 175Annan fritidsresa

-1310243Annan resa

-31253Flera orsaker

+11002 419Totalt

Tabellbilaga 2. Antal nätter i Finland av utländska resenärer 1.11.2009–30.4.2010

Andel procent (%)Antal 1000 pass.Antal nätter

39950Ingen övernattning

17402En natt

11264Två nätter

9214Tre nätter

6145Fyra nätter

498Fem nätter

243Sex nätter

5115Sju nätter

41098-14 nätter

13315-21 nätter

12722-60 nätter

119Mera än 60 nätter

1002 419Totalt

Tabellbilaga 3. De utländska besökarnas övernattningar i Finland, enligt bostadsland,
1.11.2009–30.4.2010

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter i genomsnittAndel dagsbesökare,
procent (%)

Bostadsland

7 8873,339Alla besökare

1 3011,262Ryssland

7562,735Sverige

1 3135,435Estland

4763,612Storbritannien
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Tabellbilaga 4. De utländska resenärernas inkvarteringsformer i Finland 1.11.2009–30.4.2010

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter
i medeltal

Andel,
procent (%)

Antal,
1000 pass.

Inkvarteringsform

2 4872,858849Hotell, motell

1063,3224Vandrarhem

..18Campingområde

5137,4458Hyrd stuga

3 1768,624347Bekanta, släktingar

93312,6569Egen bostad eller stuga

44513,3233Arbetsgivarens bostad

1884,5340Annan inkvartering

..340Flera inkvarteringsformer

..1001 469Totalt

...950Ingen övernattning

Tabellbilaga 5. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland 1.11.2009–30.4.2010

Andel,
procent

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Konsumtionsobjekt

6,547,04,619Förhandsavgifter exkl. paketresor

24,8178,917,474Inkvartering

20,4147,614,361Restauranger, caféer

3,122,42,29Bränsle

36,0260,225,3108Uppköp och livsmedel

4,935,33,415Taxiresor

4,331,03,013Annan konsumtion

100,0722,670,1299Totalkonsumtion

Tabellbilaga 6. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland per bostadsland
1.11.2009–30.4.2010

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Bostadsland

72370299Alla besökare

258109244Ryssland

6967248Sverige

4630188Estland

4167305Storbritannien

42.338Tyskland
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