
Tilastokeskus Ossi Nurmi
ettekanne, soome-eesti tõlge

LK 3 
Soomlaste Eestisse reisimise infoallikad
Uurimus soomlaste reisimine 
Tilastokeskuse telefoniuurimus Soomes elavatelt isikutelt
Küsitakse igal kuul u. 2 350 inimeselt
Küsimused kodu- ja välismaa turismi kohta: reisi kestvus, põhjus, 
majutus, liiklusvahendid ja raha kasutus
Eesti majutusstatistika - Statistikaameti andmed
Eesti Panga statistika
Soome Liikennevirasto ehk Transpordiameti statistika

- Helsingi ja Tallinna vaheline laevaliiklus. Kõik rahvused.

LK 4 
Soomlaste reisimine Eestisse erinevate allikate andmetel
Kollane joon: Laevareisijad Helsingi-Tallinn
Sinine joon: Tilastokeskus, soomlaste reisid
Hall joon: Eesti Pank, mobiilisideandmed
Oranž joon: Statistikaamet, soomlaste ööd majutusasutustes
Helesinine joon: Statistikaamet, soomlaste arv majutusasutustes

LK 5 
Soomlaste reiside jagunemine
Kõik reisid  Ööbimine Eestis  Kruiisid ja päevareisid

LK 6 
Kokkuvõtte reisidest aastal 2015
Helsingist Tallinnasse reisis 4,2 milj laevareisijat kokku, kõik 
rahvused.
Soomlased tegid u. 2,7 miljonit reisi Eestisse, millest,

- 1,7 milj, reisi, millest vähemalt üks öö maal
- keskmise reisi pikkus oli 2,4 päeva
- 1.0 milj. päevareisi/kruiisi
- vaba-aja reiside osa u. 90 %

Eesti majutusstatistika järgi (Statistikaamet)
- majutusasutustesse saabus u. 0,9 milj soomlast,
- soomlaste ööbimisi on u. 1,7 miljonit

LK 7 
Raha kasutus: eurot/reis (reisija kohta)
Reisil 150 EUR    Maal 210 EUR

Majutus, Reisimine, Eestis, Restoran/Kohvik, Muud kulutused, 
Reisipiletid, Kulutus laeval

LK 8 
Päevareisid ja kruiisid     Reisid ööbimisega

LK 9 
Raha kulutus vanusegruppide kauba inimese kohta 2012–2015

LK 10 
Soomlastest reisijate kulutused kokku
milj. eurot
Maal, Eestis, Reisi ajal

LK 11 
Kulutused kokku reisi eesmärgi järgi 
Päevareisid ja kruiisid     Reisid ööbimisega

LK 12 
Kokkuvõtte raha kasutusest aastal 2015

Soome reisija kasutasid keskmiselt 360 €/reis/inimene, millest
- 210 € kasutati maal Eestis
- 150 € kasutati reisipiletite jaoks ning laeval

Eestis ööbinud reisija kasutas reisil u. 440 eurot
Päeva- ja kruiisireisijad kasutas ainult u. 230 eurot
Soomlastest reisijate kulutused kokku olid u. 970 milj. eurot, 
millest

- u. 570 kulutati maal Eestis
- u. 400 miljonit piletite ostuks ja laeval
Päeva- ja kruiisireisijate osakaal oli

- u. 15 % kulutusest Eestis
- u. 36 % kulutusest piletitest ja laeval 



TAK, Pasi Nurkka 
ettekanne, soome-eesti tõlge

LK 3 
Eestist Soome tulnud reisijad kuude kaupa
66 % reisijadest on soomlased

LK 6 
Uurimuses vastanute vanus

LK 7 
Vastajate elukutse
Palgasaaja, Ettevõtja, Üliopilane/koolilaps, Töötu, Pensionär, Muu

LK 8 
Milline on sinu pere - Milline reisigrupp?
Üksikvanem koos lastega, Vanemad koos lastega, Üksik täiskasvanu, Kahe täiskasvanuga pere, Muu

Üksinda, Abikaasaga, 2015 (alla 18 a lapsed) 2016 (muud perekonna liikmed), Muu seltskond

LK 9 
Perekonna sissetulek

LK 10 
62% reisidest teevad pealinna ümbruskonna elanikud ja 74 % on Lõuna-Soome elanikud

LK 11 
Kui tihti Eestis - viimase 12 kuu jooksul

LK 12 Hindade mõju reisiotsuse tegemisel

Eesti madalad hinnad ei mõjuta üldse, Hinnad lisavad huvi, aga oleksin reisinud ka muidu,  Hinnatase mõjutab reisimisotsust, Hinna-
tase on ainus põhjus reisida Eestisse

LK 13 
Eestis ja laeval ostetud tooted
Alkohol, Kommid, Täiskasvanute riided, Kosmeetika, Toit, Suitsud, Ravimid, Kotid ja aksessuaarid, Jalanõud, Laste riided, Mänguasjad, 
Tekstiilid ja sisustuskaubad, Ehted ja kellad, Nõud ja tarbekaubad, Harrastuskaubad, Sporditarbed ja vabaaja tooted, Optikatooted, 
Tagavaraosad ja muud tarvikud, Ehitustarvikud, Muusika ja kino, Kodumasinad ja -elektronika, Autod ja muud liiklusvahendid, Arvuti-
mängud, Muud

Raha toote ostudesse Eestis ja laeval u. 189 €/reisija – üle 520 milj €/aasta

LK 14 
Tootud alkoholi jagunemine suures koguses toovate ning teiste vahel
% reisijatest 2015,   % toodud alkoholist 2015

LK 15 
Eestis kasutatud teenused
Restoranid ja kohvikud, Hotellid, Apteegid, Ilusalongid ja juuksurid, Spad, saunad jms, Ooper, teater, muuseum ja muud kultuuritee-
nused, Arstid, Sport, vaba,aeg nt, golf, tants, Remont ja hooldus, Optika, Õmblejad ja rätsepad, Muud

Raha teenustesse Eestis 2016 u. 91 €/külaline – 250 milj. €/aasta


