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Finländarnas resor inom landet ökade under maj–augusti
2012
Korrigering 3.10.2012 kl. 10.30. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas
resor som publicerades 3.10.2012 kl. 9.00. Dess tabellbilagor innehöll felaktiga uppgifter.

Den ökande populariteten för avgiftsbelagd turism visar inga tecken på att avta, då finländarna under
maj–augusti reste i stor omfattning både i Finland och till utlandet. Finländarna gjorde åtta procent fler
resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland jämfört med året innan. Turismen till utlandet var ännu
livligare och ökade med nästan 17 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2012

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 3.10.2012
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Under maj–augusti år 2012 gjordes totalt 16 miljoner resor av finländare i åldern 15–84 år, när man räknar
med alla fritidsresor samt arbets- och konferensresor i Finland och utomlands. Utöver resor med övernattning
omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet.

Fritidsresorna med inhemska övernattningar uppgick till 11,7 miljoner under maj–augusti. Av dem var
8,9 miljoner resor till stugan eller besöksresor. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering
uppgick till 2,9 miljoner och de mest populära resmålen fanns i Nyland, Birkaland och Egentliga Finland.
Under den aktuella perioden statistikfördes åtta procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland
jämfört med året innan.

Antalet fritidsresor till utlandet uppgick under maj–augusti till 3,1 miljoner. Dessa omfattade resor med
övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor. Av alla fritidsresor till utlandet uppgick
antalet resor med övernattning i destinationslandet till 2 448 000 och antalet kryssningar med övernattning
enbart ombord till 406 000. Kryssningarna gick i huvudsak till Sverige och Estland. Till utlandet gjordes
246 000 dagsresor under maj–augusti.

Våra grannländer Estland och Sverige lockar finländska turister oberoende av årstid. Under maj–augusti
gick 744 000 resor med övernattning i destinationslandet till Estland och 284 000 till Sverige. Också
länderna norr omMedelhavet var fortfarande finländarnas sommarfavoriter. Antalet resor till Medelhavet
uppgick under maj–augusti till 496 000, av dem gick 142 000 till Grekland och 123 000 till Spanien.
Antalet resor med övernattning i destinationslandet var 34 procent fler än under motsvarande period året
innan.

Utöver fritidsresor gjordes en miljon inhemska arbets- och konferensresor. Arbets- och konferensresorna
till utlandet uppgick till 557 000 (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och
dagsresor).

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 675
finländare i åldern 15–84 år intervjuades i juni, juli, augusti och september. Under tidigare år har uppgifterna
samlats in från 15–74-åringar. I datainsamlingen för undersökningen gjordes en betydande ändring i början
av år 2012 och uppgifterna är därför inte helt jämförbara med tidigare uppgifter.

Kommentarer till tabellbilagor

Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i
datainsamlingsmetoden.

[..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
[ ] Ingen observation i undersökningen.

På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 20121)

1 000 resor

Årsförändring, %
5–8/2012 -
5–8/2011

Maj-augusti
totalt

AugustiJuliJuniMaj

-1116 4494 1634 7944 0943 398Alla resor totalt
-1711 7283 0983 6262 9522 052TotaltInrikesFritid

82 8617641 099600399Avgiftsbelagd inkvartering

-238 8672 3342 5272 3531 653Gratis inkvartering

173 1016471 007710737Totalt2)Utland

342 448518835536558Övernattning i destinationslandet

-144068810793118Kryssningar

-29246..658061Dagsresor

-151 06329098289387TotaltInrikesTjänst

455712963143223Totalt2)Utland

På grund av en ändring av datainsamlingsmetoden är uppgifterna för år 2012 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år1)

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet2)
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Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under maj-augusti 2012

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

andelResor 5-8/2012andelResor 5-8/2012andelResor 5-8/2012

%1 000%1 000%1 000

10011 7281008 8671002 861Resor totalt
171 967161 43219535Nyland

91 113982910283Egentliga Finland

443443234111Satakunta

33894332256Egentliga Tavastland

111 3251196213363Birkaland

44464381265Päijänne-Tavastland

33764316260Kymmenedalen

441543124103Södra Karelen

669065206170Södra Savolax

669864997199Norra Savolax

44504359391Norra Karelen

675276085144Mellersta Finland

44434356388Södra Österbotten

32993229269Österbotten

11421113..Mellersta Österbotten

778275867197Norra Österbotten

22572172385Kajanaland

666554846181Lappland

185154..Åland
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Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under maj-augusti 2012

TjänstFritid

andelResor 5–8/2012andelResor 5–8/2012

%1 000%1 000

1001 06310011 728Resor totalt
70745819 556Bil

7694516Buss

14147101 134Tåg

8811140Flyg

..3384Annat

Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under
maj-augusti 2012

Fritidsresor till utlandetDestination

andelResor 5–8/2012

%1 000

1002 448Resor totalt
18438Norden

12287    Sverige

366    Danmark

382    Norge

37917Ryssland och Baltikum

30744    Estland

5120    Ryssland

17428Öst- och Västeuropa

363    Storbritannien

371    Frankrike

489    Tyskland

362    Polen

22545Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet

5123    Spanien (utan Kanarieöarna)

4107    Italien

6142    Grekland

367    Turkiet

261Afrika, Asien och Oceanien

259Amerika

Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter destination och orsak under maj-augusti 20121)

1 000 resor

Orsak till utrikesresanDestination

Fritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor totaltAnnan personlig
orsak

Semester    Besök hos släkt
och vänner

5573 1011652 590346Resor totalt
183769..644105Norden

..605..50983    Sverige

..66..59..    Danmark

..94..72..    Norge

961 238821 06790Ryssland och Baltikum
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1 000 resor

Orsak till utrikesresanDestination

Fritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor totaltAnnan personlig
orsak

Semester    Besök hos släkt
och vänner

691 0345093252Estland

..152..91..Ryssland

182428..29198Öst- och Västeuropa

..63......Storbritannien

..71..62..Frankrike

5989..62..Tyskland

..62..50..Polen

..545..500..
Sydeuropa och länder vid östra
Medelhavet

..123..114..Spanien (utan Kanarieöarna)

..107..101..Italien

..142..136..Grekland

..67..61..Turkiet

..61......Afrika, Asien och Oceanien

..59......Amerika

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet1)

Tabellbilaga 6. Resor till Sverige och Estland under maj-augusti 2012 och 20111)

1 000 resor

SverigeEstland
Resor under
maj-augusti 2011

Resor under
maj-augusti 2012

Resor under
maj-augusti 2011

Resor under
maj-augusti 2012

6937389781 103Alla resor totalt2)

5976058881 034Totalt2)Fritid

203287502744
Övernattning i
destinationslandet

322258136142Kryssningar

7260250148Dagsresor

961329069Totalt2)Tjänst

På grund av en ändring av datainsamlingsmetoden är uppgifterna för år 2012 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år1)

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet2)
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