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Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland
finländarna under maj-augusti 2013
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna flitigt till destinationer inom landet
under sommarmånaderna år 2013. Finländarna gjorde 3 procent fler resor med avgiftsbelagd
inkvartering jämfört med året innan. Resorna med avgiftsbelagd inkvartering i Lappland ökade
med 44 procent under maj-augusti. Det totala antalet fritidsresor till utlandet sjönk med 2 procent
från året innan, men antalet dagsresor steg med 42 procent jämfört med motsvarande period
året innan.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2010–2013*

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 3.10.2013
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Under andra tredjedelen av år 2013 gjorde finländare i åldern 15–84 år över 16 miljoner resor, när man
räknar med alla fritidsresor samt tjänste- och konferensresor i Finland och utomlands. Utöver resor med
övernattning omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet.

Fritidsresorna med övernattningar i Finland uppgick till omkring 11,5 miljoner under maj-augusti. Av
dessa var 8,5 miljoner resor med gratis inkvartering. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd
inkvartering uppgick till 3 miljoner och demest populära resmålen fanns i Nyland, Birkaland och Lappland.
Under maj-augusti gjordes 3 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med året innan.

Den varma sommaren som började redan i maj i Lappland fick finländarna att njuta rekordmycket av de
ljusa sommarnätterna, då antalet resor med avgiftsbelagd inkvartering i Lappland ökade med 44 procent
jämfört med motsvarande period året innan.

Juli var som väntat den populäraste resemånaden av sommarmånaderna – då gjordes över en miljon resor
inom landet med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering.

Under maj-augusti gjordes 3 miljoner fritidsresor till utlandet, som omfattade resor med övernattning i
destinationslandet, kryssningar och dagsresor. Av fritidsresorna till utlandet uppgick antalet resor med
övernattning i destinationslandet till 2 310 000 och antalet kryssningar med övernattning enbart ombord
till 378 000. Kryssningarna gick i huvudsak till Sverige och Estland. Dagsresorna till utlandet uppgick
under maj-augusti till 350 000, vilket är 42 procent fler än under motsvarande period året innan. Två av
tre, dvs. 228 000, av dessa resor var dagskryssningar till Estland.

Under sommarmånaderna gick 654 000 resor med övernattning i destinationslandet till Estland och 293 000
till Sverige. Längre bort i Europa var det spanska fastlandet och Balearerna finländarnas sommarfavorit,
dit 25 procent fler resor gjordes än ett år tidigare. Näst populärast var Tyskland med 62 procent fler resor
och Frankrike med 31 procent fler resor än ett år tidigare. Greklands popularitet bland finländarna sjönk
från fjolårets rekordsiffror.

Antalet resor med övernattning i destinationslandet var sammantaget 6 procent färre än under maj-augusti
i fjol. Juli var den populäraste månaden även vid resor till utlandet – då gjordes 775 000 utlandsresor med
övernattning i destinationslandet.

Utöver fritidsresorna gjordes 1,1 miljoner inhemska tjänste- och konferensresor. Tjänste- och
konferensresorna till utlandet uppgick till 0,5 miljoner (inkl. resor med övernattning i destinationslandet,
kryssningar och dagsresor). Tjänsteresorna i Finland ökade med 7 procent, men tjänsteresorna till utlandet
minskade med 14 procent från året innan.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 650
finländare i åldern 15–84 år intervjuades i juni, juli, augusti och september. Fram till år 2011 samlades
uppgifterna in från 15–74-åringar.

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
* preliminära uppgifter

På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 2013*

Årsförändring
%, 5-8/2013*
- 5-8/2012

Maj-augusti
totalt

AugustiJuliJuniMaj

1 000 resor

-216 1624 0764 8734 0173 195Resor totalt
-211 4972 9293 6632 9471 958TotaltInrikesFritid

32 9657961 050674445Avgiftsbelagd inkvartering

-48 5332 1332 6142 2721 514Gratis inkvartering

-23 039683943685727Totalt1)Utland

-62 310478775503554Övernattning i destinationslandet

-7378979185106Kryssningar

42350108789767Dagsresor

71 144360181247356TotaltInrikesTjänst

-1448210486138154Totalt1)Utland

Symbols: [..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges, [ ] Inga observationer i undersökningen

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

4



Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under maj-augusti 2013*

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

Resor 5-8/2013*Resor 5-8/2013*Resor 5-8/2013*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

10011 4971008 5331002 965Resor totalt
151 704141 16518540Nyland

998597398246Egentliga Finland

338232714111Satakunta

32973248..Egentliga Tavastland

101 2001088511315Birkaland

55425449393Päijänne-Tavastland

33733292381Kymmenedalen

33733287386Södra Karelen

889697365160Södra Savolax

672975984131Norra Savolax

445643354122Norra Karelen

778976196169Mellersta Finland

451643565160Södra Österbotten

22452191254Österbotten

1145116..Mellersta Österbotten

783576028233Norra Österbotten

22532172381Kajanaland

669654349262Lappland

182....Åland

Symbols: [..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges, [ ] Inga observationer i undersökningen

Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under maj-augusti 2013*

TjänstFritidFärdmedel

Resor 5-8/2013*Resor 5-8/2013*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

1001 14410011 497Resor totalt
70796829 445Bil

8905519Buss

1618791 044Tåg

5601105Flyg

..3385Annat

Symbols: [..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges, [ ] Inga observationer i undersökningen
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Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under
maj-augusti 2013*

Resor 5-8/2013*Destination

Andel, %1 000 resor

1002 310Resor totalt
18419Norden

360Danmark

366Norge

13293Sverige

36823Ryssland och Baltikum

28654Estland

6131Ryssland

20464Öst- och Västeuropa

494Frankrike

256Storbritannien

6145Tyskland

22516Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet

7154Spanien (utan Kanarieöarna)

5106Grekland

4103Italien

364Turkiet

488Amerika, Afrika, Asien och Oceanien
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Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under maj-augusti 2013*1)

Orsak till utrikesresanDestination

TjänsteresorFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Annan
personlig
orsak

Semester       Besök hos
släkt och
vänner

1 000 resor

4823 0392112 542285Resor totalt
11574451579115Norden

..6055..Danmark

..8582..Norge

7459951441107Sverige

1161 227861 04892Ryssland och Baltikum

951 006..89863Estland

..182..115..Ryssland

157464..36658Öst- och Västeuropa

..94..66..Frankrike

..56......Storbritannien

..145..122..Tyskland

..516..483..
Sydeuropa och länder vid östra
Medelhavet

..154..145
Spanien (utan
Kanarieöarna)

106..102Grekland

..103..95Italien

6464Turkiet

5688......Amerika, Afrika, Asien och Oceanien

Symbols: [..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges, [ ] Inga observationer i undersökningen

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

Tabellbilaga 6. Resor till Sverige och Estland under maj-augusti 2013* och 2012

SverigeEstland
Årsförändring,
% 5-8/2013* -
5-8/2012

Resor under
5-8/20122)

Resor under
5-8/2013*

Årsförändring,
% 5-8/2013* -
5-8/2012

Resor under
5-8/20122)

Resor under
5-8/2013*

1 000 resor1 000 resor

-974067301 1061 101Resor totalt1)

-1607599-31 0371 006Totalt1)Fritid

0294293-12740654
Övernattning i
destinationslandet

-6253238-17149124Kryssningar

13606854148228
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

-4513374386995Totalt1)Tjänst

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

Reviderad data2)

7



Transport och turism 2013

Förfrågningar
09 1734 2243Taru Tamminen
09 1734 3254Mervi Härkönen

Ansvarig statistikdirektör:
Hannele Orjala
liikenne.matkailu@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 9 1734 2220
www.stat.fi

ISSN 1798–9019 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


