
Finländarnas resor
2014, Höst (1.9.-31.12.2014)

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna
ökade under september-december 2014
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter gjorde finländarna under slutet av år 2014 färre
inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering än året innan. Kryssningar till Sverige och Estland
med övernattningar minskade med nästan en fjärdedel från motsvarande period året innan.
Dagsresorna till Sverige och i synnerhet till Ryssland ökade däremot från föregående år. Också
resorna till Spanien var fler, men resorna till de asiatiska länderna minskade.

Finländarnas fritidsresor under september-december 2003-2014*

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 06.02.2015
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2014*

Årsförändring
%,
9-12/2014* -
9-12/2013

September-
december totalt

DecemberNovemberOktoberSeptemberTyp av resa

1 000 resor

-112 1483 0293 0382 9803 102Resor totalt
07 6271 9941 8161 8521 966TotaltInrikesFritid

-51 624387412321503
Avgiftsbelagd
inkvartering

16 0031 6061 4031 5311 463Gratis inkvartering

-62 350559654593544Totalt1)Utland

-41 700420438446396
Övernattning i
destinationslandet

-24348909710654Kryssningar

13302..119..93
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

21 455324425338369TotaltInrikesTjänst

3715153144196223Totalt1)Utland

Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] 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 september-december 2014*

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

Resor 9-12/2014*Resor 9-12/2014*Resor 9-12/2014*

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

1007 6271006 0031001 624Resor totalt
181 3401695324388Nyland

863185068125Egentliga Finland

43045272....Satakunta

21903165....Egentliga Tavastland

9689951311176Birkaland

43114258352Päijänne-Tavastland

32414229....Kymmenedalen

21813156....Södra Karelen

53725324....Södra Savolax

64897405584Norra Savolax

32453198....Norra Karelen

860284648138Mellersta Finland

42824255....Södra Österbotten

21522144....Österbotten

21272124....Mellersta Österbotten

864484949151Norra Österbotten

32233156467Kajanaland

8580636513215Lappland

............Åland

Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] 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 september-december 2014*

TjänstFritidFärdmedel

9-12/2014*Resor 9-12/2014*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

1001 4551007 627Resor totalt
64932785 942Bil

5698612Buss

2130312942Tåg

101401100Flyg

........Annat

Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] 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
september-december 2014* och 2013

September-decemberFritidsresor med övernattning i destinationslandet

20132014*

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

1001 7731001 700Resor totalt
1322516279TotaltNorden

1220414230Sverige

3257028474TotaltRyssland och Baltikum

2646323383Estland

592463Ryssland

1933519319TotaltÖst- och Västeuropa

472351Storbritannien

479589Tyskland

3054029494TotaltSydeuropa och länder vid östra
Medelhavet 61057124Spanien (utan Kanarieöarna)

71257117Spanska Kanarieöarna

351352Grekland

472464Italien

595587Turkiet

....351TotaltAmerika

........TotaltAfrika

582460TotaltAsien och Oceanien

Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] 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 5. Utrikesresor efter orsak och destination under september-december 2014*1)

Orsak till utrikesresanDestination

TjänsteresorFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Annan
personlig orsak

Semester     Besök hos släkt
och vänner

1 000 resor

7152 3501911 829330Resor totalt
22557869378130TotaltNorden

17351856342120Sverige

1478248166579TotaltRyssland och
Baltikum 102656..577..Estland

..138..72..Ryssland

231319..23662TotaltÖst- och
Västeuropa ..51......Storbritannien

5589..56..Tyskland

62494..442..TotaltSydeuropa
och länder vid
östra
Medelhavet

..124..87..
Spanien (utan
Kanarieöarna)

..117..117..Spanska Kanarieöarna

..52..52..Grekland

..64..62..Italien

..87..78..Turkiet

..51......TotaltAmerika

..........TotaltAfrika

..60......
TotaltAsien och

Oceanien

Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] 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 september-december 2014* och 2013

SverigeEstlandTyp av resa

Årsförändring,
% 9-12/2014*
- 9-12/2013

Resor under
9-12/2013

Resor under
9-12/2014*

Årsförändring,
% 9-12/2014*
- 9-12/2013

Resor under
9-12/2013

Resor under
9-12/2014*

1 000 resor1 000 resor

-5728691-14878758Resor totalt1)

-7560518-19813656Totalt1)Fritid

13204230-17463383
Övernattning i
destinationslandet

-26299222-23158122Kryssningar

175766-22192150
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

31681735765102Totalt1)Tjänst

Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] 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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