
Finländarnas resor
2015, hösten (1.9–31.12.2015)

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under
september–december 2015
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter gjorde finländarna under slutet av år 2015 fler
inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering än året innan. Också kryssningarna till Sverige och
dagskryssningarna till Estland ökade jämfört med motsvarande period året innan. Av länderna
vid Medelhavet ökade särskilt Grekland i popularitet, medan Turkiet inte lockade finländska
turister på samma sätt som året innan. Till Asien reste betydligt fler finländare än föregående
höst.

Finländarnas fritidsresor under september-december 2003–2015*

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 5.2.2016
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2015*

Årsförändring,
% 9-12/2015*
- 9-12/2014

September-
december
totalt

DecemberNovemberOktoberSeptemberTyp av resa

1 000 resor

212 3553 3523 0202 9273 056Resor totalt
27 7702 2201 7781 8221 951TotaltInrikesFritid

111 806487466393459
Avgiftsbelagd
inkvartering

-15 9651 7331 3311 4291 491Gratis inkvartering

82 539628613637661Totalt1)Utland

101 861450456445511
Övernattning i
destinationslandet

143961169810774Kryssningar

-728261608675
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

-71 352342437297276TotaltInrikesTjänst

-3695162192172169Totalt1)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 2015*

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

Resor 9-12/2015*Resor 9-12/2015*Resor 9-12/2015*

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

1007 7701005 9651001 806Resor totalt
201 560191 13324427Nyland

968895378150Egentliga Finland

42894257....Satakunta

32043172....Egentliga Tavastland

9693850610186Birkaland

43044247357Päijänne-Tavastland

32113180....Kymmenedalen

32533185468Södra Karelen

43155283....Södra Savolax

64316348583Norra Savolax

42824220362Norra Karelen

753474017133Mellersta Finland

42754237....Södra Österbotten

21843166....Österbotten

182170....Mellersta Österbotten

966384969167Norra Österbotten

32603177584Kajanaland

7532634410188Lappland

............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 2015*

TjänstFritidFärdmedel

9-12/2015*Resor 9-12/2015*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

1001 3521007 770Resor totalt
66898776 007Bil

68310794Buss

1723610805Tåg

91151106Flyg

....159Annat

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 2015* och 2014

September-decemberFritidsresor med övernattning i destinationslandet

20142015*

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

1001 6991001 861Resor totalt
1627812228TotaltNorden

142309166Sverige

2847330550TotaltRyssland och Baltikum

2338325459Estland

463473Ryssland

1931919352TotaltÖst- och Västeuropa

351....Storbritannien

5896111Tyskland

2949428514TotaltSydeuropa och länder vid östra
Medelhavet 71247133Spanien (utan Kanarieöarna)

71176116Spanska Kanarieöarna

352587Grekland

464....Italien

587472Turkiet

351359TotaltAmerika

........TotaltAfrika

4608144TotaltAsien 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 2015*1)

Orsak till utrikesresanDestination

TjänsteresorFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Annan
personlig
orsak

Semester     Besök hos släkt
och vänner

1 000 resor

6952 5391412 072325Resor totalt
203539..41789TotaltNorden

..51......Norge

157470..36182Sverige

1329125676788TotaltRyssland och
Baltikum 106783..68062Estland

..108..70..Ryssland

219352..23984TotaltÖst- och
Västeuropa 89111..82..Tyskland

60518..463..TotaltSydeuropa och
länder vid östra
Medelhavet ..133..114..

Spanien (utan
Kanarieöarna)

..116..104..Spanska Kanarieöarna

..87..87..Grekland

..72..72..Turkiet

..59......TotaltAmerika

..........TotaltAfrika

..144..128..
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 2015* och 2014

SverigeEstlandTyp av resa

Årsförändring,
% 9-12/2015*
- 9-12/2014

Resor under
9-12/2014

Resor under
9-12/2015*

Årsförändring,
% 9-12/2015*
- 9-12/2014

Resor under
9-12/2014

Resor under
9-12/2015*

1 000 resor1 000 resor

-969162717757889Resor totalt1)

-951847020655783Totalt1)Fritid

-2823016620383459
Övernattning i
destinationslandet

23222272-5122116Kryssningar

..66..28150208
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

-9173157-9102106Totalt1)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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