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Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 2010
Sommaren 2010, mellan maj och oktober, besökte 3,6 miljoner utländska resenärer Finland,
vilket var en ökningmed fem procent från föregående sommarsäsong. Under sommaren använde
de utländska resenärerna pengar för totalt omkring 1 200 miljoner euro i Finland, vilket var rentav
en ökning med en fjärdedel jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens
och Centralen för turistfrämjandes gemensamma gränsintervjuundersökning.

Antal utländska resenärer i Finland sommarsäsongerna 2006-2010

ÅrHemvistland

Förändring 2009-2010,
procent (%)

2010
(1000 pass.)

2009
(1000 pass.)

2008
(1000 pass.)

2007
(1000 pass.)

2006
(1000 pass.)

+53 5983 4113 4913 3403 209Alla besökare

+181 3691 1591 1801 048909Ryssland

-10422468467454460Sverige

-18316386339346345Estland

+8244225249236247Tyskland

+9142130143149146Norge

+2130128128134127Storbritannien

Det största antalet resenärer kom från Ryssland. Närmare 1,4 miljoner ryska resenärer besökte Finland,
dvs. något under 40 procent av det totala antalet resenärer. Näst mest resenärer kom från Sverige, 422 000
personer. Tredje mest resenärer kom från Estland, 316 000 personer. Följande i ordningen var Tyskland,
Norge och Storbritannien. Antalet resenärer från dessa länder samt Ryssland ökade jämfört med året innan,
men antalet resenärer från Sverige och Estland minskade. Av de resenärer som besökte Finland och som
var bosatta i utlandet var fem procent finska medborgare.

Sommaren 2010 var 52 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.
Nästan var tionde utländsk resenär var i Finland på genomresa.

Sommaren 2010 stannade de utländska resenärerna i genomsnitt exakt fem nätter i Finland. Flest
övernattningar i Finland bokfördes för resenärer från Ryssland, Sverige, Tyskland och Estland. Av resorna
till Finland var 38 procent resor utan övernattning. Dagsresor gjordes mest från Ryssland. Av alla utländska
resenärer som övernattade i Finland tog 44 procent in på hotell eller motell. En fjärdedel av resenärerna
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övernattade hos släkt eller vänner. Av tjänsteresenärerna övernattade omkring 70 procent på hotell eller
motell, av fritidsresenärerna något under 50 procent.

De utländska resenärerna använde i genomsnitt 334 euro under sitt Finlandsbesök sommaren 2010.
Totalkonsumtionen per besök ökade med en femtedel från sommaren innan. De utländska resenärerna
använde i genomsnitt fem euro per dag mer än sommaren innan, dvs. i genomsnitt 55 euro.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland 1.5.–31.10.2010

Förändring 2009-2010,
procent (%)

Andel procent (%)Antal 1000 passagerareHuvudorsaken till resan

-1219687Arbetsresa

+2013483Besök hos vänner och släktingar

+11521 875Annan fritidsresa

-312424Annan resa

+304129Flera orsaker

+51003 598Totalt

Tabellbilaga 2. Antal nätter i Finland av utländska resenärer 1.5.–31.10.2010

Andel procent (%)Antal 1000 pass.Antal nätter

381 382Ingen övernattning

14502En natt

11395Två nätter

8289Tre nätter

5190Fyra nätter

3121Fem nätter

392Sex nätter

3118Sju nätter

72568-14 nätter

39215-21 nätter

311922-60 nätter

143Mera än 60 nätter

1003 598Totalt

Tabellbilaga 3. De utländska besökarnas övernattningar i Finland, enligt bostadsland, 1.5.–31.10.2010

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter i genomsnittAndel dagsbesökare,
procent (%)

Bostadsland

18 0605,038Alla besökare

2 2551,664Ryssland

2 1645,128Sverige

1 8425,843Estland

1 9177,918Tyskland

6124,325Norge

9157,08Storbritannien
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Tabellbilaga 4. De utländska resenärernas inkvarteringsformer i Finland 1.5.–31.10.2010

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter
i medeltal

Andel,
procent (%)

Antal,
1000 pass.

Inkvarteringsform

3 4303,344972Hotell, motell

2564,1252Vandrarhem

8205,45119Campingområde

7788,6367Hyrd stuga

5 2858,725545Bekanta, släktingar

4 12120,48186Egen bostad eller stuga

2 91138,7373Arbetsgivarens bostad

4594,3486Annan inkvartering

..5117Flera inkvarteringsformer

..1002 216Totalt

...1 382Ingen övernattning

Tabellbilaga 5. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland 1.5.–31.10.2010

Andel,
procent

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Konsumtionsobjekt

4,958,72,716Förhandsavgifter exkl. paketresor

24,1289,513,480Inkvartering

19,7236,210,966Restauranger, caféer

4,250,32,314Bränsle

38,4461,121,3128Uppköp och livsmedel

2,732,01,59Taxiresor

6,172,63,420Annan konsumtion

100,01 200,455,4334Totalkonsumtion

Tabellbilaga 6. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland per bostadsland
1.5.–31.10.2010

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Bostadsland

1 20055334Alla besökare

366101267Ryssland

9938234Sverige

5124162Estland

10448425Tyskland

5269368Norge

4947381Storbritannien
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