
Finländarnas resor
2013, vår (1.1.-30.4.2013)

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013
I början av år 2013 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna gjorde
5 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland jämfört med året innan. Februari
var den populäraste resemånaden. Fritidsresandet till utlandet ökade med 2 procent från
motsvarande period året innan. De populäraste resmålen var Estland och Spanien.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2010–2013,
förhandsuppgifter

Under den första tredjedelen av år 2013 gjordes närmare 12 miljoner resor av finländare i åldern 15–84 år,
när man räknar med alla fritidsresor i Finland och till utlandet samt arbets- och konferensresor. Utöver
resor med övernattning omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 4.6.2013
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Fritidsresorna med inhemska övernattningar uppgick till omkring 7,4 miljoner under januari-april. Av
dessa var 5,5 miljoner resor med gratis inkvartering. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd
inkvartering uppgick till 1,9 miljoner och de populäraste resmålen fanns i Nyland, Lappland och Birkaland.
Under januari-april gjordes 5 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med året innan.
Februari var den populäraste resemånaden under början av året – då gjordes 569 000 resor inom landet
med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering.

Under januari-april gjordes 2,3 miljoner fritidsresor till utlandet, som omfattade resor med övernattning
i destinationslandet, kryssningar och dagsresor. Av alla fritidsresor till utlandet uppgick antalet resor med
övernattning i destinationslandet till 1 636 000 och antalet kryssningar med övernattning enbart ombord
till 428 000. Kryssningarna gick i huvudsak till Sverige och Estland.

Våra grannländer Estland och Sverige lockar finländska resenärer oberoende av årstid. Under början av
året gick 311 000 resor med övernattning i destinationslandet till Estland och 180 000 till Sverige. Under
början av året uppgick antalet resor till Spanien till 267 000 och av dem gick 55 procent till Kanarieöarna.
Finländarnas favoritresmål under vintern var dock det spanska fastlandet, dit nästan 30 procent fler resor
gjordes än ett år tidigare. Antalet resor med övernattning i destinationslandet var sammantaget 2 procent
fler än under januari-april i fjol. April var den populäraste resemånaden under början av året – då gjordes
534 000 utlandsresor med övernattning i destinationslandet.

Utöver fritidsresor gjordes 1,4miljoner inhemska tjänste- och konferensresor. Tjänste- och konferensresorna
till utlandet uppgick till 545 000 (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och
dagsresor). Tjänsteresorna i Finlandminskademed 11 procent och tjänsteresorna till utlandet med 41 procent
från året innan.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 718
finländare i åldern 15–84 år intervjuades i februari, mars, april och maj. 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.

På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2013

Årsförändring,
% 1-4/2013 -
1-4/2012

Januari-april
totalt

AprilMarsFebruariJanuari

1 000 resor

-311 5633 2183 0662 8922 386Resor totalt
27 3701 8951 9661 9271 582TotaltInrikesFritid

51 895485539569302Avgiftsbelagd inkvartering

25 4741 4101 4261 3581 280Gratis inkvartering

22 273707624539404Totalt1)Utland

21 636534485345273
Övernattning i
destinationslandet

-24281039414585Kryssningar

1920970......Dagsresor

-111 374435344279316TotaltInrikesTjänst

-4154518113214885Totalt1)Utland

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

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet1)
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Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under januari-april 2013

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

Andel, %Resor 1-4/2013Andel, %Resor 1-4/2013Andel, %Resor 1-4/2013

1 000 resor1 000 resor1 000 resor

1007 3701005 4741001 895Resor totalt
171 2331793616297Nyland

752674056121Egentliga Finland

32414223..Satakunta

21632125..Egentliga Tavastland

10741950712235Birkaland

43114245467Päijänne-Tavastland

21843153..Kymmenedalen

21612130..Södra Karelen

42894224365Södra Savolax

752773927135Norra Savolax

42794234..Norra Karelen

753873719167Mellersta Finland

32574201356Södra Österbotten

21352108..Österbotten

11072104..Mellersta Österbotten

9690950510185Norra Österbotten

42703192479Kajanaland

9688740115288Lappland

......Åland

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

Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under januari-april 2013

TjänstFritidFärdmedel

Andel, %Resor 1-4/2013Andel, %Resor 1-4/2013

1 000 resor1 000 resor

1001 3741007 370Resor totalt
63866765 581Bil

6796431Buss

20276161 153Tåg

91302170Flyg

....Annat

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

5



Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under
januari-april 2013

Andel, %     Resor 1-4/2013     Destination

1 000 resor

1001 636Resor totalt
14223Norden

11180Sverige

26431Ryssland och Baltikum

19311Estland

691Ryssland

18299Öst- och Västeuropa

354Frankrike

471Tyskland

459Storbritannien

24398Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet

9147Kanarieöarna

7119Spanien (utan Kanarieöarna)

589Amerika

353Afrika

9142Asien och Oceanien

470Thailand

Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under januari-april 20131)

Orsak till utrikesresanDestination

TjänsteresorFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Annan
personlig
orsak

SemesterBesök hos
släkt och
vänner

1 000 resor

5452 2731841 835255Resor totalt
192553..44163Norden

134510..41553Sverige

677386857990Ryssland och Baltikum

..585..50052Estland

..122..59..Ryssland

193299..19866Öst- och Västeuropa

..54......Frankrike

..59......Storbritannien

7671......Tyskland

..398..380..
Sydeuropa och länder vid östra
Medelhavet

147147Kanarieöarna

..119..113..
Spanien (utan
Kanarieöarna)

..8978..Amerika

..53......Afrika

..142..125..Asien och Oceanien

7070Thailand

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

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet1)
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Tabellbilaga 6. Resor till Sverige och Estland under januari-april 2013 och 2012

SverigeEstland

Resor under
1-4/2012

Resor under 1-4/2013Resor under 1-4/2012Resor under 1-4/2013

1 000 resor1 000 resor

817644654629Resor totalt1)

590510532585Totalt1)Fritid

236180314311
Övernattning i
destinationslandet

319283105143Kryssningar

....113131Dagsresor

227134122..Totalt1)Tjänst

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