
Finländarnas resor
2015, Sommar (1.5.-31.8.2015)

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland
och till Centraleuropa
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under maj–augusti 2015 flitigt
till Centraleuropa och antalet resor dit var 20 procent fler än året innan. Av medelhavsländerna
ökade Grekland och Turkiet i popularitet. Också antalet resor till Estland ökade från året innan.
I Finland gjordes något fler resor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med motsvarande period
året innan.

Finländarnas fritidsresor under maj-augusti 2003 - 2015*

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 106
finländare i åldern 15–84 år intervjuades i juni, juli, augusti och september. Fram till år 2011 samlades
uppgifterna in från 15–74-åringar.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 7.10.2015
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 2015*

Årsförändring,
% 5-8/2015* -
5-8/2014

Maj-augusti totaltAugustiJuliJuniMajTyp av resa

1 000 resor

-315 3913 7154 4363 9033 337Resor totalt
-510 6532 6503 3262 7151 962TotaltInrikesFritid

12 748753978628389
Avgiftsbelagd
inkvartering

-67 9051 8972 3482 0861 573Gratis inkvartering

-13 135616966775778Totalt1)Utland

32 471481789612589
Övernattning i
destinationslandet

-2732071709287Kryssningar

03446410772102
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

21 02429987248390TotaltInrikesTjänst

1157915058165207Totalt1)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 maj-augusti 2015*

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

Resor 5-8/2015*Resor 5-8/2015*Resor 5-8/2015*

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

10010 6531007 9051002 748Resor totalt
141 4741399018484Nyland

91 005866812337Egentliga Finland

33524297256Satakunta

32763216260Egentliga Tavastland

111 1761190010276Birkaland

44495387262Päijänne-Tavastland

32893251....Kymmenedalen

33133247266Södra Karelen

667265046169Södra Savolax

668965037186Norra Savolax

33203221499Norra Karelen

887297056167Mellersta Finland

445343105143Södra Österbotten

33063232374Österbotten

1120195....Mellersta Österbotten

890597057200Norra Österbotten

32792185394Kajanaland

662964666163Lappland

173........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 maj-augusti 2015*

TjänstFritidFärdmedel

5-8/2015*Resor 5-8/2015*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

1001 02410010 653Resor totalt
66673838 826Bil

6656595Buss

191918856Tåg

989199Flyg

....3277Annat

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
maj-augusti 2015* och 2014

Maj-augustiFritidsresor med övernattning i destinationslandet

20142015*

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

1002 3891002 471Resor totalt
2252218453TotaltNorden

4865120Norge

1739612284Sverige

2969631771TotaltRyssland och Baltikum

2457426644Estland

4854100Ryssland

1842921516TotaltÖst- och Västeuropa

382495Frankrike

4101382Storbritannien

4855128Tyskland

2866025627TotaltSydeuropa och länder vid östra
Medelhavet 71746156Spanien (utan Kanarieöarna)

61376143Grekland

61375117Italien

3834107Turkiet

256....TotaltAmerika

........TotaltAfrika

........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.
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Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under maj-augusti 2015*1)

Orsak till utrikesresanDestination

TjänsteresorFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor totaltAnnan
personlig
orsak

Semester     Besök hos släkt
och vänner

1 000 resor

5793 1351752 580380Resor totalt
175722..60496TotaltNorden

..129..129..Norge

108544..43487Sverige

1211 1669298687TotaltRyssland och
Baltikum 729896986654Estland

..150..104..Ryssland

178516..41571TotaltÖst- och
Västeuropa ..95..84..Frankrike

..82..69..Storbritannien

58128..105..Tyskland

..627..53067TotaltSydeuropa
och länder vid
östra
Medelhavet

..156..120..
Spanien (utan
Kanarieöarna)

..143..128..Grekland

..117..101..Italien

..107102..Turkiet

..........TotaltAmerika

..........TotaltAfrika

..........
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 maj-augusti 2015* och 2014

SverigeEstlandTyp av resa

Årsförändring,
% 5-8/2015* -
5-8/2014

Resor under
5-8/2014

Resor under
5-8/2015*

Årsförändring,
% 5-8/2015* -
5-8/2014

Resor under
5-8/2014

Resor under
5-8/2015*

1 000 resor1 000 resor

-2385065121 0381 060Resor totalt1)

-257225443960989Totalt1)Fritid

-2839628412574644
Övernattning i
destinationslandet

-25259194-31177123Kryssningar

-368666209222
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

-15127108-97872Totalt1)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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