
Finländarnas resor
2014, Sommar (1.5.-31.8.2014)

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till
Medelhavsländerna under maj-augusti 2014
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under sommarmånaderna 2014
flitigt till Medelhavsländerna och antalet resor dit var 23 procent fler än året innan. Däremot
minskade antalet resor till finländarnas favoritland Estland med 5 procent. Finländarna gjorde
8 procent färre resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland. Egentliga Finland och Norra
Österbotten lockade dock finländarna.

Finländarnas fritidsresor under maj-augusti 2003-2014*

Under den andra tredjedelen av år 2014 gjordes närmare 16 miljoner resor av finländare i åldern 15–84
år, när man räknar med alla fritidsresor i Finland och till utlandet samt arbets- och konferensresor. Antalet
resor omfattar utöver resor med övernattning också dagsresor till utlandet.

Fritidsresorna med inhemska övernattningar uppgick till 11 miljoner under maj-augusti. Av dessa var
8,5 miljoner resor med gratis övernattning. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering
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uppgick till 2,7 miljoner och de mest populära resmålen fanns i Nyland, Egentliga Finland och Norra
Österbotten.

Birkaland och Lappland var inte lika populära som i fjol. Däremot lockade Egentliga Finland och Norra
Österbotten finländarna och resandet till Egentliga Finland var rentav 24 procent livligare än året innan.
Antalet resor till Norra Österbotten ökade med 6 procent från året innan. Under maj-augusti gjordes totalt
8 procent färre inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med året innan.

Juli var traditionellt den populäraste resemånaden under sommaren – då gjordes mer än en miljon resor
inom landet med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering. Den inhemska turismen minskade dock med
3 procent från året innan, även om hela Finland fick njuta av det varma vädret i juli.

Under maj-augusti gjorde finländarna total 3,2 miljoner fritidsresor till utlandet. Siffran innehåller resor
med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor. Av alla fritidsresor till utlandet uppgick
antalet resor med övernattning i destinationslandet till 2 393 000 och antalet kryssningar med övernattning
enbart ombord till 435 000. Nästan alla kryssningar gick till Sverige eller Estland. Under maj-augusti
gjordes 345 000 dagsresor till utlandet och av resorna var nästan två tredjedelar, dvs. 209 000,
dagskryssningar till Estland.

Under sommarmånaderna gick 574 000 resor med övernattning i destinationslandet till Estland och 400 000
till Sverige. Resorna till Estland minskade med 12 procent, medan resorna till Sverige ökade med rentav
37 procent från året innan. Resorna till Ryssland minskade med 35 procent.

Det populäraste resmålet när det gäller resor till Väst- och Centraleuropa var Storbritannien. Däremot var
Tyskland och Frankrike inte lika populära bland finländska turister som i fjol.

Eftersom juni var isande kall ville många resa bort under sommarsäsongen och resorna till länderna norr
omMedelhavet ökademed 23 procent från året innan. Resorna till Grekland och Turkiet ökademed nästan
30 procent. Också Italien och det spanska fastlandet samt Balearerna fick besök av fler finländska turister
än året innan.

Antalet resor med övernattning i destinationslandet var totalt 4 procent fler än under maj-augusti i fjol.
Juli var den populäraste resemånaden också för utlandsresor – då gjordes 818 000 utlandsresor med
övernattning i destinationslandet. Under den populäraste semestermånaden var resorna med övernattning
i destinationslandet 6 procent fler än året innan.

Utöver fritidsresor gjordes en miljon inhemska tjänste- och konferensresor. Tjänste- och konferensresorna
till utlandet uppgick till 0,5 miljoner (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och
dagsresor). Antalet tjänsteresor inom landet minskade, men tjänsteresorna till utlandet ökademed 10 procent
från året innan.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 119
finländare i åldern 15–84 år intervjuades i juni, juli, augusti och september. Fram till år 2011 samlades
uppgifterna in från 15–74-åringar.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 2014*

Årsförändring,
% 5-8/2014* -
5-8/2013

Maj-augusti totaltAugustiJuliJuniMajTyp av resa

1 000 resor

-215 8773 7334 9553 6183 571Resor totalt
-311 1782 7453 7272 5372 169TotaltInrikesFritid

-82 7247331 008532451
Avgiftsbelagd
inkvartering

-18 4542 0122 7192 0051 718Gratis inkvartering

43 1736821 043725724Totalt1)Utland

42 393511818589475
Övernattning i
destinationslandet

15435919781167Kryssningar

-2345811275681
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

-121 003218130208447TotaltInrikesTjänst

105238955148231Totalt1)Utland

Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet1)
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Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under maj-augusti 2014*

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

Resor 5-8/2014*Resor 5-8/2014*Resor 5-8/2014*

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

10011 1781008 4541002 724Resor totalt
161 756151 24219514Nyland

91 044974011304Egentliga Finland

442943204109Satakunta

43954340255Egentliga Tavastland

101 089108459244Birkaland

440943054104Päijänne-Tavastland

33514299252Kymmenedalen

33283243385Södra Karelen

774875946155Södra Savolax

773675806156Norra Savolax

44514361391Norra Karelen

774176155126Mellersta Finland

44574370386Södra Österbotten

22362162374Österbotten

11221102....Mellersta Österbotten

889886539246Norra Österbotten

33093239370Kajanaland

661954267193Lappland

157........Åland

Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under maj-augusti 2014*

TjänstFritidFärdmedel

5-8/2014*Resor 5-8/2014*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

1001 00310011 178Resor totalt
69696829 177Bil

....5549Buss

191879996Tåg

8781117Flyg

3339Annat

Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.
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Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under
maj-augusti 2014* och 2013

Maj-augustiFritidsresor med övernattning i destinationslandet

20132014*

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

1002 3101002 393Resor totalt
1841922526TotaltNorden

366486Norge

1329317400Sverige

3682329696TotaltRyssland och Baltikum

2865424574Estland

6131485Ryssland

2046418429TotaltÖst- och Västeuropa

494382Frankrike

2564101Storbritannien

6145485Tyskland

2251628660TotaltSydeuropa och länder vid östra
Medelhavet 71547174Spanien (utan Kanarieöarna)

51066137Grekland

41036137Italien

364383Turkiet

....256TotaltAmerika

........TotaltAfrika

........TotaltAsien och Oceanien

Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

6



Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under maj-augusti 2014*1)

Orsak till utrikesresanDestination

TjänsteresorFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor totaltAnnan
personlig
orsak

Semester     Besök hos släkt
och vänner

1 000 resor

5233 1731972 534442Resor totalt
16586057633170TotaltNorden

..9895..Norge

127722..513161Sverige

1201 1439595196TotaltRyssland och
Baltikum 78960..85962Estland

..1465259..Ryssland

168429..33181TotaltÖst- och
Västeuropa ..8277..Frankrike

..101..76..Storbritannien

5585..56..Tyskland

..660..57865TotaltSydeuropa
och länder vid
östra
Medelhavet

174..150..
Spanien (utan
Kanarieöarna)

137..121..Grekland

..137..110..Italien

..8380..Turkiet

..56......TotaltAmerika

....TotaltAfrika

........
TotaltAsien och

Oceanien

Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet1)
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Tabellbilaga 6. Resor till Sverige och Estland under maj-augusti 2014* och 2013

SverigeEstlandTyp av resa

Årsförändring,
% 5-8/2014* -
5-8/2013

Resor under
5-8/2013

Resor under
5-8/2014*

Årsförändring,
% 5-8/2014* -
5-8/2013

Resor under
5-8/2013

Resor under
5-8/2014*

1 000 resor1 000 resor

26673850-61 1011 038Resor totalt1)

21599722-51 006960Totalt1)Fritid

37293400-12654574
Övernattning i
destinationslandet

723825443124177Kryssningar

06868-8228209
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

7374127-179578Totalt1)Tjänst

Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

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