
Gränsintervjuundersökning 2009
Sommar (1.5.-31.10.2009)

Turism från utlandet minskade under sommarperioden 2009
Sommaren 2009 besökte 3,4 miljoner utländska turister Finland, vilket var två procent färre än året innan. De
utländska besökarnas penninganvändning i Finland var nästan oförändrad. Per besökare var summan något under
280 euro och per dag omkring 50 euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjades
gemensamma gränsintervjuundersökning.

Tabell 1. Utländska besökare i Finland under sommarperioder 2006-2009
ÅrBostadsland

Förändring 2008-2009,
procent (%)

2009
(1000
pass.)

2008
(1000
pass.)

2007
(1000
pass.)

2006
(1000
pass.)

-23 4113 4913 3403 209Alla besökare
-21 1591 1801 048909Ryssland
0468467454460Sverige

14386339346345Estland
-10225249236247Tyskland

-9130143149146Norge
0128128134127Storbritannien

2791726762Japan
483805047Spanien

-275768693Förenta
Staterna

Flest utländska besökare, mer än 1,1 miljoner, kom från Ryssland. Detta är 34 procent av alla besökare. Följande
i ordningen var turisterna från Sverige, Estland, Tyskland, Norge och Storbritannien. De sex mest betydande
utgångsländerna hade samma storleksordning som under sommarsäsongen 2008. Av dessa länder ökade bara
turisterna från Estland jämfört med föregående sommar.

Av de utlänningar som besökte Finland var 50 procent på fritidsresa och 23 procent på tjänsteresa, medan 12
procent besökte släktingar och bekanta och 12 procent var på genomresa. Fritidsresorna ökade från tidigare,
medan andra typer av resor minskade från sommaren 2008.

De utländska turister som besökte Finland tillbringade i genomsnitt 4,5 och sammanlagt 15,3 miljoner nätter i
landet. Dagsbesökarnas andel var 39 procent av alla utlänningar. Flest övernattningar i Finland bokfördes för
turister från Estland, dvs. mer än 2,8 miljoner nätter. Det vanligaste inkvarteringssättet bland de turister som
övernattade i Finland var hotell (941 000 turister), men sammanlagt övernattade utlänningarna oftast hos släktingar
eller bekanta (4,3 miljoner nätter).

De utländska turister som besökte Finland spenderade i genomsnitt 277 euro per besök och 50,5 euro per dag.
Dessa medeltal är nästan oförändrade jämfört med föregående sommar. Under sommarsäsongen 2009 lämnade

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 24.3.2010
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utlänningarna totalt nästan 950 miljoner euro i Finland under besöken. Totalsummanminskade med fyra procent
från året innan. Turistinkomsterna var störst när det gäller de ryska besökarna, liksom föregående sommar,
nästan 280 miljoner euro.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland 1.5-31.10.2009
Förändring 2008-2009,
procent (%)

Procent
(%)

1000
passagerare

Huvudorsaken till resan

-423779Arbetsresa
-612402Besök hos vänner och släktingar
4501 693Annan fritidsresa

-513438Annan resa
-37399Flera orsaker

-21003 411Totalt

Tabellbilaga 2. Antal nätter de utländska besökarna tillbringade i Finland 1.5-31.10.2009
Procent
(%)

1000
passagerare

Antal nätter

391 314Ingen
övernattning

15501En natt
11375Två nätter
7239Tre nätter
6198Fyra nätter
3101Fem nätter
387Sex nätter
4121Sju nätter
72428-14 nätter
39915-21 nätter
310822-60 nätter
125Mera än 60 nätter

1003 411Totalt

Tabellbilaga 3. De utländska besökarnas övernattningar i Finland, enligt bostadsland, 1.5-31.10.2009
Nätter totalt
(1000
nätter)

Nätter i
genomsnitt

Andel dagsbesökare,
procent (%)

Bostadsland

15 2814,539Alla besökare
2 1061,866Ryssland
2 3905,130Sverige
2 8307,332Estland
1 9488,622Tyskland

3953,023Norge
4683,713Storbritannien
2462,729Japan
2673,238Spanien
2733,721Förenta

Staterna
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Tabellbilaga 4. De utländska besökarnas inkvarteringsformer i Finland 1.5-31.10.2009
Nätter totalt 
(1000
nätter)

Nätter 
i
medeltal

Andel, 
procent
(%)

Antal, 
1000
pass.

Inkvarteringsform

2 7052,745941Hotell, motell
3415,5246Vandrarhem
8346,55107Campingområde
5937,9364Hyrd stuga

4 3067,724506Bekanta, släktingar
3 47819,28160Egen bostad eller stuga
2 17220,55105Arbetsgivarens bostad

85310,8370Annan inkvartering
..5100Flera inkvarteringsformer
..1002 098Totalt
...1 314Ingen övernattning

Tabellbilaga 5. De utländska besökarnas penninganvändning i Finland 1.5-31.10.2009
Andel,
procent

Totalt,
miljoner
euro

Per
dag,
euro

Per
besök,
euro

Konsumtionsobjekt

4,643,82,313Förhandsavgifter utan paketresor
22,3211,011,362Inkvartering
21,7204,811,060Restauranger, caféer

4,946,32,514Bränsle
36,3343,118,4101Uppköp och livsmedel

3,734,91,910Taxiresor
6,460,83,318Annan konsumtion

100,0944,550,5277Totalkonsumtion

Tabellbilaga 6. De utländska besökarnas penninganvändning i Finland, per bostadsland, 1.5-31.10.2009
Totalt,
miljoner
euro

Per
dag,
euro

Per
besök,
euro

Bostadsland

944,550,5277Alla besökare
278,385,2240Ryssland
106,037,1227Sverige

69,221,5179Estland
85,039,1377Tyskland
35,267,1272Norge
45,376,0354Storbritannien
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