
Finländarnas resor
2015, Vår (1.1.-30.4.2015)

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under början av året flitigare i
Finland än förra våren. Finländarna gjorde 18 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering
jämfört med året innan. Av resmålen i Norra Finland blev Norra Österbotten populärare medan
Lappland sjönk i popularitet. Vid utlandsresor lockade Italien och Storbritannien mer än året
innan. Fritidsresorna till utlandet ökade bara något jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Finländarnas fritidsresor under januari-april 2003-2015*

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 225
finländare i åldern 15–84 år intervjuades i februari, mars, april och maj. Fram till år 2011 samlades
uppgifterna in från 15–74-åringar.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 8.6.2015
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2015*

Årsförändring,
% 1-4/2015* -
1-4/2014

Januari-april totaltAprilMarsFebruariJanuariTyp av resa

1 000 resor

811 4333 0892 9922 9062 445Resor totalt
147 2981 8661 8172 0271 588TotaltInrikesFritid

181 819385520571342Avgiftsbelagd inkvartering

135 4801 4811 2971 4561 246Gratis inkvartering

22 463824643506491Totalt1)Utland

21 824606502354362
Övernattning i
destinationslandet

3375129839271Kryssningar

626488586158
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

-101 059251346215246TotaltInrikesTjänst

-1612148186157120Totalt1)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 januari-april 2015*

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

Resor 1-4/2015*Resor 1-4/2015*Resor 1-4/2015*

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

1007 2981005 4801001 819Resor totalt
191 420211 13016290Nyland

856284616101Egentliga Finland

32174196....Satakunta

32023162....Egentliga Tavastland

128541161813236Birkaland

43144241472Päijänne-Tavastland

21443144....Kymmenedalen

2146294352Södra Karelen

42694235....Södra Savolax

646763049163Norra Savolax

32053158....Norra Karelen

641352887125Mellersta Finland

42724228....Södra Österbotten

21633137....Österbotten

168163....Mellersta Österbotten

9685844213242Norra Österbotten

32183154464Kajanaland

9659740814251Lappland

............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 januari-april 2015*

TjänstFritidFärdmedel

1-4/2015*Resor 1-4/2015*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

1001 0591007 298Resor totalt
54576785 725Bil

7778604Buss

2223411835Tåg

151602120Flyg

........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
januari-april 2015* och 2014

Januari-aprilFritidsresor med övernattning i destinationslandet

20142015*

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

1001 7931001 824Resor totalt
1017912213TotaltNorden

81429157Sverige

2646928514TotaltRyssland och Baltikum

2036823427Estland

588465Ryssland

1831921383TotaltÖst- och Västeuropa

350471Storbritannien

582586Tyskland

2748724435TotaltSydeuropa och länder vid östra
Medelhavet 6110586Spanien (utan Kanarieöarna)

111989157Spanska Kanarieöarna

363476Italien

....354Portugal

6105476TotaltAmerika

473351Förenta Staterna (USA)

........TotaltAfrika

1119311192TotaltAsien och Oceanien

597476Thailand

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 januari-april 2015*1)

Orsak till utrikesresanDestination

TjänsteresorFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Annan
personlig
orsak

Semester       Besök hos släkt
och vänner

1 000 resor

6122 4631811 991291Resor totalt
153531..41577TotaltNorden

128466..37358Sverige

1288349566474TotaltRyssland
och Baltikum 8470964597..Estland

..103......Ryssland

225383..29464TotaltÖst- och
Västeuropa ..71..50..Storbritannien

8986......Tyskland

..435..394..TotaltSydeuropa
och länder
vid östra
Medelhavet

..86..75..
Spanien (utan
Kanarieöarna)

..157..149..Spanska Kanarieöarna

..76..69..Italien

..54......Portugal

..76..52..TotaltAmerika

..51......Förenta Staterna (USA)

..........TotaltAfrika

..192..160..TotaltAsien och
Oceanien ..76..76..Thailand

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 januari-april 20154* och 2014

SverigeEstlandTyp av resa

Årsförändring,
% 1-4/2015* -
1-4/2014

Resor under
1-4/2014

Resor under
1-4/2015*

Årsförändring,
% 1-4/2015* -
1-4/2014

Resor under
1-4/2014

Resor under
1-4/2015*

1 000 resor1 000 resor

45705972779793Resor totalt1)

124174664681709Totalt1)Fritid

1014215716368427
Övernattning i
destinationslandet

22214261-23149114Kryssningar

..61..2165168
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

-16153128-149884Totalt1)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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