
Gränsintervjuundersökning 2011

Turismen från utlandet till Finland ökade år 2011
År 2011 besökte 7,3 miljoner utländska resenärer Finland. Antalet ökade med 17 procent från
år 2010, dvs. med över en miljon besökare. Under året använde de utländska resenärerna pengar
för totalt 2,2 miljarder euro, dvs. omkring 180miljoner euro mer än året innan. Uppgifterna framgår
av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes gemensamma gränsintervjuundersökning.

Tabell 1. Antal utländska resenärer i Finland åren 2007-2011

ÅrHemvistland

Förändring 2010-2011,
procent (%)

2011
(1000 pass.)

2010
(1000 pass.)

2009
(1000 pass.)

2008
(1000 pass.)

2007
(1000 pass.)

177 2606 1825 6956 0725 736Alla besökare

273 2612 5612 1922 3312 070Ryssland

26708561583522561Estland

-4681712753765768Sverige

10399363332376350Tyskland

6278263267316312Storbritannien

11216195160187194Norge

37150109142105103Japan

1014513294120131Frankrike

3512189104114120Förenta Staterna

812011012311683Spanien

Den största gruppen resenärer var de ryska resenärerna. Av alla resenärer kom 45 procent från Ryssland,
dvs. totalt omkring 3,3 miljoner resenärer. Resorna från Ryssland till Finland ökade med 27 procent från
året innan. Näst mest resenärer kom från Estland. Antalet resenärer från Estland ökade med 26 procent
från året innan. Deras antal uppgick till totalt 708 000 år 2011 och deras andel av det totala antalet resenärer
var 10 procent. Antalet resenärer från Estland och deras andel av det totala antalet resenärer översteg nu
för första gången antalet svenska resenärer.

År 2011 var 53 procent av de utländska resenärerna i Finland på fritidsresa. Antalet fritidsresor ökade med
21 procent från året innan. Tolv procent av resenärerna besökte släkt eller vänner. Antalet ökade med 16
procent från året innan. Tjugoen procent av resenärerna var i Finland på tjänsteresa. Antalet tjänsteresor
ökade med 11 procent från året innan, men totalt har det skett en minskning av andelen tjänsteresenäer av
totalantalet resenärer under de senaste sex åren. Nio procent av resenärerna var i Finland på genomresa.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 13.6.2012
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Nästan hälften av alla utländska resenärer som övernattade i Finland år 2011 tog in på hotell eller motell.
Antalet hotellövernattningar ökade med 16 procent jämfört med föregående år. De utländska turisterna
stannade i genomsnitt 4,1 nätter i Finland. Av resorna till Finland var 42 procent resor utan övernattning.
Flest dagsresor gjordes från Ryssland; över två av tre resenärer från Ryssland övernattade inte i Finland.
Ändå bokfördes flest övernattningar i Finland totalt sett för resenärer från Estland och Ryssland.

De utländska resenärerna använde i genomsnitt 306 euro under sitt Finlandsbesök år 2011. Per besök
användes sju procent mindre pengar jämfört med året innan. Mest pengar per besök använde de kinesiska
resenärerna, i genomsnitt 670 euro. Per dag använde de utländska resenärerna i genomsnitt 60 euro. Detta
var två euro mindre än föregående år. Mest pengar per dag använde resenärer från Ryssland. De använde
i genomsnitt 111 euro per dag.

Antalet utländska arbetare på arbetsplatser i Finland ökade något år 2011
I gränsintervjuundersökningen frågar man om de intervjuade utländska resenärerna har en arbetsplats i
Finland. Frågan ställs om den intervjuade resenären permanent bor annanstans än i Finland och
huvudorsaken till Finlandsresan är tjänsteresa. I undersökningen intervjuas inte utländska resenärer som
bor över 12 månader i Finland. Resenärer som har en arbetsplats i Finland frågas dessutom hur många
gånger de har besökt Finland under de senaste 12 månaderna, hur många nätter de stannade i Finland
under denna resa, vilken typ av inkvartering de använde och hur mycket pengar de hade lagt ut under detta
besök.

Tabell 2. Antal utländska resenärer som rest till sin arbetsplats i Finland under åren 2007–2011
och antal resor de gjorde år 2011

ÅrHemvistland

2011
(1000 resor)

2011
(1000 personer)

2010
(1000 personer)

2009
(1000 personer)

2008
(1000 personer)

2007
(1000 personer)

207,241,139,243,635,943,6Alla besökare

141,120,912,820,817,920,6Estland

14,43,18,57,56,89,3Ryssland

8,30,82,81,80,71,1Sverige

6,81,84,01,20,51,5Tyskland

5,72,42,62,70,96,7Polen

30,812,08,59,79,04,4Andra länder

I Finland arbetade år 2011 ungefär 41 000 personer vars permanenta bosättningsland var ett annat än
Finland. Detta var omkring 2 000 personer fler än året innan. I Finland arbetade år 2011 omkring 21 000
personer vars permanenta bosättningsland var Estland, 3 100 arbetare från Ryssland och 2 400 arbetare
från Polen. Utländska resenärer besökte Finland sammanlagt 207 000 gånger på grund av att deras
arbetsplats var i Finland. Omkring två av tre besök, 141 000, var från Estland. Näst mest, 14 000 besök,
var från Ryssland.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland år 2011

Förändring 2010-2011,
procent (%)

Andel procent (%)Antal 1000 passagerareHuvudorsaken till resan

11211 522Arbetsresa

1612889Besök hos vänner och släktingar

21533 818Annan fritidsresa

1010756Annan resa

444275Flera orsaker

171007 260Totalt

Tabellbilaga 2. Antal nätter i Finland av utländska resenärer år 2011

Andel procent (%)Antal 1000 pass.Antal nätter

423 068Ingen övernattning

151 053En natt

10708Två nätter

8584Tre nätter

6408Fyra nätter

3227Fem nätter

2131Sex nätter

3253Sju nätter

64478-14 nätter

214115-21 nätter

318422-60 nätter

156Mera än 60 nätter

1007 260Totalt

Tabellbilaga 3. De utländska besökarnas övernattningar i Finland, enligt bostadsland, år 2011

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter i genomsnittAndel dagsbesökare,
procent (%)

Bostadsland

30 0634,142Alla besökare

4 4451,470Ryssland

5 1307,232Estland

2 5623,830Sverige

2 7196,88Tyskland

6052,819Norge

1 3965,09Britannien

1 0517,37Frankrike

7466,219Förenta Staterna

1 33711,28Spanien
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Tabellbilaga 4. De utländska resenärernas inkvarteringsformer i Finland år 2011

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter
i medeltal

Andel,
procent (%)

Antal,
1000 pass.

Inkvarteringsform

6 8193,1492 074Hotell, motell

4014,9266Vandrarhem

7084,73118Campingområde

1 1217,03136Hyrd stuga

8 0547,3241 017Bekanta, släktingar

8 74524,68337Egen bostad eller stuga

3 40422,34150Arbetsgivarens bostad

8114,93142Annan inkvartering

..4150Flera inkvarteringsformer

..1004 192Totalt

...3 068Ingen övernattning

Tabellbilaga 5. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland år 2011

Andel,
procent

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Konsumtionsobjekt

5,1114,03,116Förhandsavgifter exkl. paketresor

18,6414,111,157Inkvartering

19,4430,611,559Restauranger, caféer

3,578,72,111Bränsle

43,5966,125,9133Uppköp och livsmedel

4,191,82,513Taxiresor

5,7127,23,418Annan konsumtion

100,02 222,459,5306Totalkonsumtion

Tabellbilaga 6. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland år 2011, per bostadsland

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Bostadsland

2 22260306Alla besökare

858111263Ryssland

13623192Estland

13943204Sverige

16252405Tyskland

10462372Storbritannien

5263238Norge
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