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Ruotsalaismatkailun merkitys ja rakenne 

Suomessa



Ruotsi on Suomen 4. suurin matkailumarkkina 
yöpymisillä mitattuna



… ja toiseksi suurin matkailutuloilla mitattuna

Tulot M€ Muutos

1 Venäjä 632 1

2 Ruotsi 358 2

3 Kiina 272 18

4 Viro 238 12

5 Saksa 228 8

6 Yhdysvallat 179 9

7 Iso-Britannia 160 -2

8 Ranska 108 16

9 Espanja 99 1

10 Japani 94 6

Ruotsista toiseksi eniten matkailutuloja Venäjän jälkeen

Lähde: Tilastokeskus, matkustustase

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/matkustustase
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Yöpymistilastoja
• Yöpymisten trendi loivasti laskeva 2000-luvulla (kesä)
• Vahva kesäpainotus yöpymisissä (kesä-elokuu 46 % koko 

vuodesta, etenkin heinäkuulla (20% koko vuodesta) 
• Puolet yöpymisistä rannikko-saariston alueella, 

kolmannes Helsingin suuralueella



Ruotsalaisyöpymisten kehitys suuralueilla
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Ruotsin merkitys markkinana suuralueille

Ruotsi on suurin 

lähtömarkkina 

rannikko-saaristolle 

(neljännes 

yöpymisistä 

Ruotsista)  ja 4. 

merkittävin Järvi-

Suomelle



Pohjoismainen vertailu • Ruotsalaisyöpymisiä rekisteröidään Pohjoismaista selvästi 
eniten Tanskassa ja seuraavaksi eniten Norjassa. 

• Yleisprofiili on skandinavian maissa samantyyppinen
painottuen kesään



Source: Oxford Economics, Global Data Services databank

The size of the bubble reflects the importance of each target market to Finland in 2019, and has been calculated based on Oxford Economics Global Travel Service data. 

Oxford Economics forecast:
Recovery Timeline – Arrivals to Finland and Spending in Finland reach the level of 2019
Last updated figures 2 March 2021



Forecast: arrivals and expenditure in Finland
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According to Oxford Economics forecast, arrivals from Sweden to 
Finland is expected to reach 2019 levels in 2025. Global 
outbound travel from Sweden (international arrivals) is currently 
predicted a recovery a year before in 2024. 

Source: Oxford Economics 15.3.2021

According to Oxford Economics forecast, Swedes’ spending in 
Finland is expected to reach 2019 levels in 2024. Globally their 
spending is expected to recover back to 2019 levels a year before 
in 2023.

-82% -80%
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Ruotsalaismatkailijan profiili

(Matkailijatutkimus 2018)



Taustamuuttujia
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Ammattiryhmä

Työntekijä Toimihenkilö Johtaja Yrittäjä Eläkeläinen

Työtön Kotirouva Opiskelija Muu

• Matkailijat (varsinkin muut kuin 
lomamatkailijat) useammin miehiä 
kuin naisia

• Iältään useimmiten yli 25-vuotiaita, 
lomamatkalaisissa korostuu yli 64-
vuotiaiden ryhmä

• Ammattiryhmistä korostuvat 
työntekijät ja eläkeläiset

• Yli 64-vuotiaista lähes puolet viipyy 
vähintään 6 pv

• Tulotaso keskimääräistä kv-
matkailijaa korkeampi
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Tulotaso - perheen yhteenlasketut bruttotulot

Kaikki matkailijat Suomessa

Ruotsi: kaikki matkailijat

Ruotsi: lomamatkalaiset, pääasiallinen matkakohde Suomi



Source: Visit Finland Visitor Survey 2018

Sweden no 3 source market by the number of trips
with 781 000 trips in 2018, trend slightly declining

https://www.businessfinland.fi/4a3f63/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2019/visit-finland-visitor-survey-2018.pdf


More than 4/5  trips made by Swedes included overnight stay
The amount of overnight trips stayed the same in 2018 compared to 
previous year, while the number of day trips declined

Source: Visit Finland Visitor Survey 2018

https://www.businessfinland.fi/4a3f63/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2019/visit-finland-visitor-survey-2018.pdf


• Matkailijoista suurin osa yöpyy 
hotellissa tai tuttavien luona, kuten 
myös lomamatkailijoista (34 % yöpyy 
hotellissa, 14 % tuttavien luona). 

• Hieman yli viidenneksellä (22 
%) lomamatkailijoista on Suomessa oma 
asunto tai mökki jossa yöpyy.

Yöpymispaikka

Hotelli, motelli (tai 
sen yhteydessä oleva 

mökki)
35 %

Tuttavat tai sukulaiset 
(sis  couchsurfing)

34 %

Oma asunto tai mökki
10 %

Muu
5 %

Vuokramökki 
(yksityiseltä, 
välittäjältä, 

varaamoketjulta 
vuokrattu)

3 %

Vuokra-asunto 
(airbnb, yksityiseltä, 

välittäjältä, 
varaamoketjulta 

vuokrattu)
3 %

Retkeilymaja
1 %

Maksullinen 
leirintäalue (teltta, 

asuntoauto, 
asuntovaunu, mökki)

1 %

YÖPYMISPAIKKA



Visiting friends and relatives was the most common reason for Swedes
to visit Finland. Almost 1/3 were on holiday and 1/5 on business trip.

Tuttava- tai 
sukulaisvierailu

37 %

Loma- tai vapaa-
ajanmatka

30 %

Työmatka
22 %

Kauttakulku
6 %

Muu
4 %

Opiskelu 
tai 

koulutus
1 %

Ostosmatka
0 %

Työnhaku
0 %

Matkan tarkoitus

Source: Visit Finland Visitor Survey 2018

https://www.businessfinland.fi/4a3f63/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2019/visit-finland-visitor-survey-2018.pdf


2/3 of Swedes visiting Finland stayed for at least 3 days

1 päivä
14 %

2 päivää
22 %

3 päivää
16 %

4 - 5 päivää
21 %

6 päivää tai 
enemmän

27 %

Ruotsalaisten viipymä

Keskimääräinen 
viipymä 5,3 yötä, 
lomatkalaisilla 5,7

Source: Visit Finland Visitor Survey 2018

https://www.businessfinland.fi/4a3f63/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2019/visit-finland-visitor-survey-2018.pdf


Kulkuneuvo, matkaseurue
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Ydinperhe (saman
talouden lapsia)

Laajennettu perhe
(perheenjäseniä talouden
ulkopuolelta)
Ystävien kanssa

Yksin

• Ruotsalaiset matkustavat Suomeen useimmiten laivalla, etenkin 
lomamatkalaiset 

• Muut kuin lomamatkalaiset matkustavat tyypillisesti yksin tai 
ydinperheen tai kumppanin kanssa, lomamatkalaiset useimmiten 
ydinperheen tai kumppanin kanssa

• Tyypillisimmin ruotsalaismatkailija (34 %) vierailee Suomessa 2-4 
kertaa vuodessa. Lomamatkailijat sen sijaan käyvät Suomessa 
tyypillisimmin kerran vuodessa tai harvemmin (37%).

• 10 % ensi kertaa Suomessa
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Rahankäyttö

Ruotsalaiset käyttivät keskimäärin 

232 €/ hlö matkallaan Suomessa, 

lomamatkalaiset 301 €/ hlö.

Kaikki ulkomaalaiset matkailijat 

käyttivät Suomessa keskimäärin 

358 euroa per vierailu. 

Ennakkokulut / hlö
12 %

Majoittuminen 
(hotellit, yms.) / hlö

18 %

Ravintolat ja kahvilat / 
hlö

25 %

Ostokset ja 
elintarvikkeet / hlö

22 %

Liikkuminen (esim. 
autonvuokra, taksit, 

julkinen liikenne) / hlö
11 %

Polttoaine / hlö
5 %

Kulttuuripalvelut (esim. 
museot, teatteri, konsertit) / 

hlö
3 %

Kylpylät ja 
hyvinvointipalvelut / 

hlö
1 %

Huvipalvelut (esim. 
laskettelu, huvipuistot, 

diskot) / hlö
1 % Muu / hlö

2 %

Rahankäyttö matkaa kohden, kaikki matkailjat



The share of packages
has increased. Already
every fourth holiday trip
was packaged in 2018.



Visitors from Sweden gave Finland one of the lowest NPS 
so there’s room for improvement
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Suosittelisi Suomea ehdottomasti Perheen / sukulaisten kanssa
matkustavat

15-44 -vuotiaat

Luonto (metsät, järvet, joet, kansallispuistot, lumi, jää, revontulet, keskiyön aurinko jne )

Urheilu tai liikunta (ml  urheilutapahtumat)

Kulttuuri tai viihde (konsertit, teatterit, festivaalit, museot jne )

Hyvinvointi (hiljaisuus, sauna, kylpylät jne )

Ostokset

Ei mikään näistä

Suomen vetovoimatekijät segmenteittäin, ruotsalaiset 
lomamatkailijat • Kulttuuri ja viihde (konsertit, 

teatteri, festivaalit, museot 
jne.) korostuvat 
kiinnostavimpina Suomen 
vetovoimatekijöinä 
lomamatkalaisilla yleensä ja 
erityisesti perheen kanssa 
matkustavilla sekä 15-44-
vuotiailla

• Luonto ja hyvinvointi koettiin 
seuraavaksi tärkeimmiksi, melko 
tasavahvoiksi 
vetovoimatekijöiksi näissä 
lomailijoiden segmenteissä

• Suomea suosittelevat 
lomamatkailijat pitivät 
hyvinvointia tärkeimpänä 
vetovoimatekijänä

Yhteensä 781 000 ruotsalaisten tekemää matkaa v. 2018, joista lomamatkoja 234 000 (30 %)

Visit Finland Matkailijatutkimus 2018 (Suomessa käyneille, ruotsalaiset n=920)

Lähde: Visit Finland/ Matkailijatutkimus 2018

https://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/travel/studies/visit-finland-matkailijatutkimus-2018.pdf


Top 5 aktiviteetit Suomessa (tehdyt tai kiinnostavat)
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pääasiallinen kohde Suomi

(29 %  matkailijoista)

Harrasti Kiinnosti
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Suomalainen sauna

Kävely, vaellus, retkeily
luonnossa

Shoppailu

Muut
kulttuurikäyntikohteeet

(rakennukset, linnat,
monumentit)

Uiminen järvessä tai
meressä

15-44-vuotiaat (47 % 
matkailijoista) 

Harrasti Kiinnosti

• Suomalainen sauna on selkeästi tärkein kiinnostuksen kohde/ aktiviteetti Suomen matkalla, se on ykkösenä kaikissa valituissa segmenteissä. 
Alle 45-vuotiaista vain alle puolet kiinnostuneista on kokeillut sitä > lisää tarjontaa.

• Toiseksi kiinnostavimpana tekemisenä tulee kävely, vaellus ja retkeily luonnossa niin ikään kaikissa segmenteissä, mutta se on enemmän 
kiinnostuksen tasolla kuin että sitä olisi tehty > lisää tarjontaa

• Potentiaalia lisätä tarjontaa on erityisesti myös tuotteilla jotka sisältävät uintia järvessä tai meressä (suosittelijat, alle 45-vuotiaat ja perheen 
kanssa matkustavat)

• Kulttuurikäyntikohteet (muut paitsi suosittelijat), museot (lomamatkailijat), makuelämykset (lomamatkailijat ja suosittelijat), shoppailu
(muut paitsi lomamatkailijat) ylsivät myös TOP5 kiinnostuksenkohteisiin

= potentiaalia 
lisätä 

tarjontaa/ 
tietoisuutta/ 
saatavuutta

Yhteensä 781 000 ruotsalaisten tekemää matkaa v. 2018
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https://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/travel/studies/visit-finland-matkailijatutkimus-2018.pdf
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Sweden’s
Digital Demand 2020

Tourism-related internet searches about Finland

updated 8.4.2021



Sweden is #12 market by the volume of 

tourism-related searches about Finland

All together
4,8 million international searches

(-12% compared to 2019)

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

https://d2analytics.io/


Travel and searches from Sweden

There was a clear spike in the searches in July 2019, which wasn’t there anymore in 2020 as 

especially searches about Camping (-64% whole year) and Cruises (-52%) dropped.

Normally almost half of Swedish overnights is registered in 
Finland in the high season summer months, especially in July. 

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

https://d2analytics.io/


Top 10 micro brandtags 2020 for Sweden

• Cities 16 600 (+23 %)

• Saunas 8 400 (+17%)

• Lakes 6 300 (+12%) 

• Swamps & Wetlands 5 400 (+327%)

• Sport Events 4 400 (-9%)

• Resorts 4 000 (+181%)

• Igloos Hotels 3 800 (+6%)

General Travel searches (7 600) increased

by 94%!

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

https://d2analytics.io/


Cities
• Most interesting topic to search in 

Finland for Swedes

• Searched especially from March-June

2020 and again in December 2020

• Sweden #5 market searching for cities

(after Estonia, USA, Germany, India, 

respectively) 

> internationally, Cities-searches

increased in 2020 and peaked in April

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

https://d2analytics.io/


Saunas
• Internationally the most searched

topic in 2020 (28% growth)

• Swedes searched Saunas mostly in 

Jan-March (lots of growth compared

to year before especially in the first

half of the year) and again Sept-Dec

(like previous year)

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

https://d2analytics.io/


Lakes
• Internationally interesting topic which

also grew in 2020 (+25%), +12% for 

Sweden and growth especially in the

first half of the year

• Swedes searched Lakes throughout the

year, there has been a spike in the

searches in Sep/Oct in the last 2 years

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

https://d2analytics.io/


• Internationally not a very searched topic at 

all; 80 % of searches were made by

Swedes

• Also for Swedes a somewhat new topic: 

searches grew by 327% from 1 300 in 

2019 to 5 400 in 2020

• Most searches made between May and 

October

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

Swamps & Wetlands

https://d2analytics.io/


Resorts
• Sweden number one market 

searching for Resorts, and the

number of searches almost tripled as 

there wasn’t too much interest in this

topic in 2019 (1 400 searches)

• Most searches made between May

and September

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

https://d2analytics.io/


Travel
• General Travel searches (7 600) from

Sweden almost doubled in 2020 

• Searches focus between May and 

September, with spikes in searches in 

March, June and September

• Internationally, the number of Travel 

searches decreased by 24% in 2020

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

https://d2analytics.io/


Igloos Hotels
• Popular topic internationally

• For Swedes, there were 3 800 

searches, the number of which grew by

6 % from previous year after July

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

https://d2analytics.io/


Sport Events

• Swedes are most enthusiastic Sport 

Events searchers, compared to other

nationalities

• The number of searches dropped after

COVID outbreak and as the year

passed

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

https://d2analytics.io/
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Muita tutkimuksia ruotsalaisten

mielikuvista ja kokemuksista Suomessa



Miltä merellinen Turku Tuntuu –tutkimus 1/2019

• Matkailijoiden aistimukset merellisestä Turusta paljastavat sen olevan heille varsin tavanomainen 
kaupunkikokemus. Ne Turun alueen mahdollistamat ainutlaatuiset luonto- ja saaristokokemukset, 
jotka välittyvät paikallisten moniaistisista kokemuskuvauksista eivät tavoita matkailijoita. 
Merellisen Turun parhaat palat ovat vielä salaisia aarteita matkailun näkökulmasta. (s. 8)

• Tutkimuksen taustaa: Ruotsalaisia vastaajia reilu 300, suurin osa lapsiperheitä ja kumppanin 
kanssa matkustavia, suurin osa käynyt Turussa jo aikaisemmin (lähes toinen kotimaa), liikkuvat 
omalla autolla – kysely tehty heinä-syyskuu 2018 satamissa laivamatkustajille jotka lähdössä pois 
Suomesta (s. 79)

• Kolme ideaa/ teemaa saariston ja Turun konseptointiin, kehitykseen, brändäykseen (s. 112-115)

• Tuloksia voisi mahdollisesti soveltaa rannikko-saariston alueen kohteisiin. Yöpymistilastojen 
mukaan puolet ruotsalaisten yöpymisistä rekisteröidään rannikko-saariston alueella ja lisäksi 
kolmannes Helsingin suuralueella (Tilastopalvelu Rudolf/ Tilastokeskus 2019)

Source: Miltä merellinen Turku tuntuu? –tutkimus 1/2019

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/milta_merellinen_turku_tuntuu_tutkimusraportteja_1-2019.pdf
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Miltä merellinen Turku Tuntuu –tutkimus 1/2019

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/milta_merellinen_turku_tuntuu_tutkimusraportteja_1-2019.pdf


Source: Miltä merellinen Turku tuntuu? –tutkimus 1/2019

Miltä merellinen Turku Tuntuu –tutkimus 1/2019

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/milta_merellinen_turku_tuntuu_tutkimusraportteja_1-2019.pdf


Ruotsalaisten Suomi-kuva –raportti, Novus 1/2017
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http://www.finlandsinstitutet.se/fi/files/2017/02/Novus-Rapport-Bilden-av-Finland_del1_fi.pdf
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