
Gränsintervjuundersökning 2012

Turismen från utlandet till Finland ökade år 2012
År 2012 besökte 7,6 miljoner utländska resenärer Finland. Antalet resenärer ökademed 5 procent
från år 2011, dvs. med närmare 400 000 besökare. Under året använde de utländska resenärerna
totalt 2,3 miljarder euro i Finland, vilket var omkring 70 miljoner euro, dvs. 3 procent, mer än året
innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes gemensamma
gränsintervjuundersökning.

Antal utländska resenärer i Finland åren 2008-2012

ÅrHemvistland

Förändring 2011-2012,
procent (%)

2012
(1000 pass.)

2011
(1000 pass.)

2010
(1000 pass.)

2009
(1000 pass.)

2008
(1000 pass.)

57 6367 2606 1825 6956 072Alla besökare

103 5783 2612 5612 1922 331Ryssland

7758708561583522Estland

3702681712753765Sverige

–14342399363332376Tyskland

–2273278263267316Storbritannien

9235216195160187Norge

4417412189104114Förenta Staterna

–5143150109142105Japan

–1212714513294120Frankrike

Den största gruppen resenärer var de ryska resenärerna. Av alla resenärer kom 47 procent, dvs. totalt
omkring 3,6 miljoner resenärer, från Ryssland. Resorna från Ryssland till Finland ökade med 10 procent
från året innan. Näst mest resenärer kom från Estland. Antalet resenärer från Estland ökade med 7 procent
från året innan. Deras antal uppgick till totalt 758 000 år 2012 och deras andel av det totala antalet resenärer
var 10 procent. För andra året i rad besökte fler resenärer Finland från Estland än från Sverige.

År 2012 var 55 procent av de utländska resenärerna på fritidsresa i Finland. Antalet fritidsresor ökade med
10 procent från året innan. Tio procent av resenärerna besökte släkt eller vänner. Antalet minskade med
12 procent från året innan. Tjugoen procent av resenärerna var i Finland på tjänsteresa. Antalet tjänsteresor
ökade med 8 procent från året innan, men allt som allt har andelen tjänsteresenärer av det totala antalet
resenärer minskat under de senaste fem åren. Nio procent av resenärerna var i Finland på genomresa.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.5.2013
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Hälften av alla utländska resenärer som övernattade i Finland år 2012 tog in på hotell eller motell. Antalet
utländska resenärer som övernattade på hotell ökademed 2 procent från året innan. De utländska resenärerna
stannade i genomsnitt 4,1 nätter i Finland. Av resorna till Finland var 45 procent resor utan övernattning.
Flest dagsresor gjordes från Ryssland; fler än två av tre resenärer bosatta i 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 300 euro under sitt Finlandsbesök år 2012. Per besök
användes två procent mindre pengar jämfört med året innan. Mest pengar per besök använde de polska
resenärerna, i genomsnitt 638 euro. Per dag använde de utländska resenärerna i genomsnitt 59 euro. Denna
summa var så gott som lika stor som året innan. Mest pengar per dag använde resenärerna bosatta i Japan
och Ryssland. Resenärerna från Japan använde i genomsnitt 126 euro per dag och de ryska resenärerna
120 euro per dag.

Antalet utländska arbetare på arbetsplatser i Finland ökade klart år 2012
I gränsintervjuundersökningen frågade man om de intervjuade utländska resenärerna hade en arbetsplats
i Finland. Frågan ställdes om den intervjuade resenären permanent bodde annanstans än i Finland och
huvudorsaken till Finlandsresan var tjänsteresa. I undersökningen intervjuades inte utländska resenärer
som bodde över 12 månader i Finland. Resenärer som hade en arbetsplats i Finland frågades dessutom
hur många gånger de hade 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.

Antal utländska resenärer som rest till sin arbetsplats i Finland under åren 2008–2012 och antal
resor de gjorde år 2012

ÅrHemvistland

2012
(1000 resor)

2012
(1000 personer)

2011
(1000 personer)

2010
(1000 personer)

2009
(1000 personer)

2008
(1000 personer)

317,258,941,139,243,635,9Alla besökare

234,830,020,912,820,817,9Estland

12,86,52,42,62,70,9Polen

18,15,50,82,81,80,7Sverige

17,84,73,18,57,56,8Ryssland

33,712,313,912,510,99,5Andra länder

Enligt uppgifterna i gränsintervjuundersökningen arbetade i Finland år 2012 ungefär 59 000 personer vars
permanenta bosättningsland var annat än Finland. Detta var över 40 procent fler än året innan. I Finland
arbetade år 2012 omkring 30 000 personer vars permanenta bosättningsland var Estland, 6 500 arbetare
från Polen, 5 500 arbetare från Sverige och 4 700 arbetare från Ryssland. Utländska resenärer besökte
Finland sammanlagt 317 000 gånger på grund av att deras arbetsplats var i Finland. Omkring tre fjärdedelar,
dvs. 235 000 besök, var från Estland. Omkring 18 000 besök gjordes från både Sverige och Ryssland.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland år 2012

Förändring 2011-2012,
procent (%)

Andel procent (%)Antal 1000 passagerareHuvudorsaken till resan

8211 639Arbetsresa

–1210779Besök hos vänner och släktingar

10554 201Annan fritidsresa

911822Annan resa

–293195Flera orsaker

51007 636Totalt

Tabellbilaga 2. Antal nätter i Finland av utländska resenärer år 2012

Andel procent (%)Antal 1000 pass.Antal nätter

453 410Ingen övernattning

141 083En natt

10746Två nätter

7541Tre nätter

5391Fyra nätter

3234Fem nätter

2147Sex nätter

3248Sju nätter

64548-14 nätter

215715-21 nätter

214622-60 nätter

180Mera än 60 nätter

1007 636Totalt

Tabellbilaga 3. De utländska besökarnas övernattningar i Finland, enligt bostadsland, år 2012

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter i genomsnittAndel dagsbesökare,
procent (%)

Bostadsland

31 0484,145Alla besökare

3 8271,170Ryssland

5 0696,730Estland

2 9574,230Sverige

2 4907,313Tyskland

1 3234,89Britannien

6192,633Norge

1 2737,317Förenta Staterna

4553,219Japan

1 1519,012Frankrike
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Tabellbilaga 4. De utländska resenärernas inkvarteringsformer i Finland år 2012

Nätter totalt
(1000 nätter)

Nätter
i medeltal

Andel,
procent (%)

Antal,
1000 pass.

Inkvarteringsform

6 5712,9502 112Hotell, motell

4294,0282Vandrarhem

9047,03106Campingområde

1 1687,13136Hyrd stuga

8 3428,222942Bekanta, släktingar

8 28521,19374Egen bostad eller stuga

3 70419,34187Arbetsgivarens bostad

1 64410,53135Annan inkvartering

..4153Flera inkvarteringsformer

..1004 227Totalt

...3 410Ingen övernattning

Tabellbilaga 5. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland år 2012

Andel,
procent

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Konsumtionsobjekt

6,0136,83,518Förhandsavgifter exkl. paketresor

15,9364,29,448Inkvartering

19,0434,911,257Restauranger, caféer

3,580,12,110Bränsle

46,51 066,027,6140Uppköp och livsmedel

3,681,52,111Taxiresor

5,6128,93,317Annan konsumtion

100,02 292,459,3300Totalkonsumtion

Tabellbilaga 6. De utländska resenärernas penninganvändning i Finland år 2012, per bostadsland

Totalt,
miljoner euro

Per dag,
euro

Per besök,
euro

Bostadsland

2 29259300Alla besökare

888120248Ryssland

14425190Estland

15643222Sverige

12845374Tyskland

10063367Storbritannien

5868247Norge
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