
Gränsintervjuundersökning 2012
Vinter 2011–2012 (1.11.2011–30.4.2012)

Turismen från Ryssland till Finland ökade under vintern
2011–2012
Under vintersäsongen 2011–2012, dvs. från november till april, besökte 3,3 miljoner utländska
resenärer Finland. Antalet resenärer ökade med 13 procent från föregående vintersäsong. En
stor del av tillväxten härrörde från resenärer som bor i Ryssland. Under vintern använde de
utländska resenärerna pengar för totalt 982 miljoner euro i Finland, dvs. lika mycket som året
innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes gemensamma
gränsintervjuundersökning.

Antal utländska resenärer i Finland vintersäsongerna 2007/08-2011/12

ÅrHemvistland

Förändring
2010/11-2011/12,
procent (%)

2011/12
(1000 pass.)

2010/11
(1000 pass.)

2009/10
(1000 pass.)

2008/09
(1000 pass.)

2007/08
(1000 pass.)

+133 2662 8942 4192 3962 559Alla besökare

+171 7021 4511 0561 0971 103Ryssland

+45338232245181198Estland

+4288277277292319Sverige

0149149133162204Storbritannien

-2126128123104129Tyskland

Flest resenärer kom från Ryssland, varifrån 1,7 miljoner personer besökte Finland. De ryska besökarna
var 17 procent fler än föregående vinter och deras andel var över hälften av alla besökare. Näst mest
resenärer kom från Estland, något under 340 000 personer. Tredje mest resenärer kom från Sverige, något
under 290 000 personer. Antalet estniska resenärer var klart större än föregående vinter och antalet svenska
resenärer ökade något. Av de resenärer som besökte Finland och som var bosatta utomlands var 5 procent
finska medborgare.

Vintern 2011–2012 var över hälften av de utländska resenärerna på fritidsresa i Finland. Nio procent av
resenärerna besökte släkt eller vänner. Tjugofyra procent av resenärerna var på tjänsteresa i Finland. Åtta
procent av resenärerna var i Finland på genomresa.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 19.9.2012
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Utländska resenärer stannade i genomsnitt 3,5 nätter i Finland vintern 2011–2012. Av resorna till Finland
var 48 procent resor utan övernattning. Mest dagsresor gjorde resenärer bosatta i Ryssland. Av dem
övernattade över 70 procent inte i Finland. Av alla utländska resenärer som övernattade i Finland tog 55
procent in på hotell eller motell. En femtedel av resenärerna övernattade hos släkt eller vänner. Av
tjänsteresenärerna övernattade sju av tio på hotell eller motell, av fritidsresenärerna över 60 procent.

De utländska resenärerna använde i genomsnitt 301 euro i Finland vintern 2011–2012. Totalkonsumtionen
per besök var 40 euro mindre än föregående vinter. De utländska resenärerna använde i genomsnitt 11
procent mindre per dag än året innan, dvs. i genomsnitt 67 euro.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland 1.11.2011–30.4.2012

Förändring 2010/11-2011/12,
procent (%)

Andel procent (%)Antal 1000 passagerareHuvudorsaken till resan

+924794Arbetsresa

-209280Besök hos vänner och släktingar

+24541 765Annan fritidsresa

+2610339Annan resa

-26387Flera orsaker

+131003 266Totalt

Tabellbilaga 2. Antal nätter i Finland av utländska resenärer 1.11.2011–30.4.2012

Andel procent (%)Antal 1000 pass.Antal nätter

481 554Ingen övernattning

13423En natt

9307Två nätter

7235Tre nätter

6185Fyra nätter

386Fem nätter

263Sex nätter

4125Sju nätter

51698-14 nätter

25115-21 nätter

14622-60 nätter

123Mera än 60 nätter

1003 266Totalt

Tabellbilaga 3. De utländska besökarnas övernattningar i Finland, enligt bostadsland,
1.11.2011–30.4.2012

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter i genomsnittAndel dagsbesökare,
procent (%)

Bostadsland

11 3913,548Alla besökare

1 6000,972Ryssland

2 2456,635Estland

7812,733Sverige

6424,310Storbritannien

8797,011Tyskland
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Tabellbilaga 4. De utländska resenärernas inkvarteringsformer i Finland 1.11.2011–30.4.2012

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter
i medeltal

Andel,
procent (%)

Antal,
1000 pass.

Inkvarteringsform

3 0543,155941Hotell, motell

1904,5232Vandrarhem

....111Campingområde

4276,8356Hyrd stuga

2 2826,420335Bekanta, släktingar

3 30819,610165Egen bostad eller stuga

1 70218,8586Arbetsgivarens bostad

3807,7238Annan inkvartering

..348Flera inkvarteringsformer

..1001 712Totalt

...1 554Ingen övernattning

Tabellbilaga 5. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland 1.11.2011–30.4.2012

Andel,
procent

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Konsumtionsobjekt

5,856,63,917Förhandsavgifter exkl. paketresor

16,0156,910,748Inkvartering

17,9176,212,054Restauranger, caféer

2,120,81,46Bränsle

48,2473,332,3145Uppköp och livsmedel

4,443,02,913Taxiresor

5,655,43,817Annan konsumtion

100,0982,267,0301Totalkonsumtion

Tabellbilaga 6. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland per bostadsland
1.11.2011–30.4.2012

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Bostadsland

98267301Alla besökare

445135261Ryssland

6023176Estland

6258217Sverige

5063333Storbritannien

5151407Tyskland
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