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Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 2012
Sommaren 2012 besökte 4,4 miljoner utländska turister Finland mellan maj och oktober. Antalet
resenärer ökade med två procent från föregående sommarsäsong. Under sommaren använde
de utländska resenärerna pengar för totalt över 1300 miljoner euro i Finland, dvs. sju procent
mer än föregående sommar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för
turistfrämjandes gemensamma gränsintervjuundersökning.

Antal utländska resenärer i Finland sommarsäsongerna 2008-2012

ÅrHemvistland

Förändring
2011-2012,
procent (%)

2012
(1000 pass.)

2011
(1000 pass.)

2010
(1000 pass.)

2009
(1000 pass.)

2008
(1000 pass.)

+24 3544 2653 5983 4113 491Alla besökare

+91 8801 7331 3691 1591 180Ryssland

-2402412422468467Sverige

-14401466316386339Estland

-15223263244225249Tyskland

+8180167142130143Norge

+5713586717576Förenta Staterna

-6118126130128128Storbritannien

Det största antalet resenärer kom från Ryssland. Närmare 1,9 miljoner ryska resenärer besökte Finland,
dvs. 43 procent av det totala antalet resenärer. Näst mest resenärer kom från Sverige och tredje mest från
Estland, lite över 400 000 från bägge länderna. Följande länder i ordningen var Tyskland, Norge, Förenta
staterna och Storbritannien. Antalet resenärer från Ryssland och särskilt från Förenta staterna ökade jämfört
med året innan, medan antalet besökare från Estland och Tyskland visade en klar minskning. Av de
resenärer som besökte Finland och som var bosatta i utlandet var fyra procent finska medborgare.

Sommaren 2012 var 56 procent av de utländska resenärerna på fritidsresa i Finland. Elva procent av
resenärerna besökte släkt eller vänner. Ungefär en femtedel av resenärerna var på tjänsteresa i Finland.
Var tionde utländsk resenär var i Finland på genomresa.

Sommaren 2012 stannade de utländska turisterna i genomsnitt 4,3 nätter i Finland. Flest övernattningar i
Finland bokfördes för turister från Estland, Ryssland, Sverige och Tyskland. Av resorna till Finland innehöll

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.3.2013
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42 procent ingen övernattning överhuvudtaget. Dagsresor gjordes mest från Ryssland. Av alla utländska
resenärer som övernattade i Finland tog 48 procent in på hotell eller motell. Nästan en fjärdedel av
resenärerna övernattade hos släkt eller vänner. Av tjänsteresenärerna övernattade två tredjedelar på hotell
eller motell och av fritidsresenärerna över hälften.

De utländska resenärerna använde i genomsnitt 301 euro under sitt Finlandsbesök sommaren 2012.
Totalkonsumtionen per besök ökade med fem procent från sommaren innan. De utländska resenärerna
använde i genomsnitt fem euro per dag mer än sommaren innan, dvs. i genomsnitt 57 euro.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland 1.5.–31.10.2012

Förändring
2011-2012,
procent (%)

Andel
procent (%)

Antal
1000 pass.

Huvudorsaken till resan

+519838Arbetsresa

-1011479Besök hos vänner och släktingar

+6562 445Annan fritidsresa

-211469Annan resa

-213123Flera orsaker

+21004 354Totalt

Tabellbilaga 2. Antal nätter i Finland av utländska resenärer 1.5.–31.10.2012

Andel procent (%)Antal 1000 pass.Antal nätter

421 834Ingen övernattning

15662En natt

10439Två nätter

7311Tre nätter

5215Fyra nätter

3143Fem nätter

277Sex nätter

3126Sju nätter

72868-14 nätter

311115-21 nätter

210622-60 nätter

143Mera än 60 nätter

1004 354Totalt

Tabellbilaga 3. De utländska besökarnas övernattningar i Finland, enligt bostadsland, 1.5.–31.10.2012

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter i genomsnittAndel dagsbesökare,
procent (%)

Bostadsland

18 5864,342Alla besökare

2 2971,269Ryssland

2 1805,425Sverige

2 7346,829Estland

1 6657,514Tyskland

4832,736Norge

9737,221Förenta Staterna

6235,37Storbritannien
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Tabellbilaga 4. De utländska resenärernas inkvarteringsformer i Finland 1.5.–31.10.2012

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter
i medeltal

Andel,
procent (%)

Antal,
1000 pass.

Inkvarteringsform

3 6692,9481 198Hotell, motell

2864,2252Vandrarhem

7786,6495Campingområde

7207,0383Hyrd stuga

5 2758,223586Bekanta, släktingar

4 95022,88207Egen bostad eller stuga

1 84317,94102Arbetsgivarens bostad

1 06510,1495Annan inkvartering

..4102Flera inkvarteringsformer

..1002 520Totalt

...1 834Ingen övernattning

Tabellbilaga 5. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland 1.5.–31.10.2012

Andel,
procent

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Konsumtionsobjekt

6,382,93,619Förhandsavgifter exkl. paketresor

15,5203,18,947Inkvartering

19,4254,311,158Restauranger, caféer

4,761,02,714Bränsle

45,7598,026,1137Uppköp och livsmedel

3,342,91,910Taxiresor

5,166,32,915Annan konsumtion

100,01 308,557,0301Totalkonsumtion

Tabellbilaga 6. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland per bostadsland
1.5.–31.10.2012

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Bostadsland

1 30957301Alla besökare

449107239Ryssland

9135227Sverige

7725192Estland

8243367Tyskland

4466242Norge

6256463Förenta Staterna

5068425Storbritannien
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