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Grannländerna populära bland finländska resenärer i januari
2011
Många finländares utlandsresa gick i januari till Sverige, Estland eller Ryssland. Finländarna
gjorde totalt 196 000 fritidsresor eller kryssningar med övernattning till grannländerna. Detta är
47 procent fler än under motsvarande period året innan. Finländarna gjorde 293 000 fritidsresor
med avgiftsbelagd inkvartering i hemlandet, vilket är 11 procent fler än i januari året innan.

Finländarnas fritidsresor med övernattning i januari 2011 och förändring på årsnivå,
förhandsuppgifter

Årsförändring, %
1/2011 - 1/2010

Resor i januari

11293 000Inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering

431 832 000Stug- och besöksresor

382 125 000Inrikesresor totalt

-4234 000Utlandsresor, övernattning i mållandet

3043 000- till Estland

5517 000- till Sverige

-13174 000- andra länder

42122 000Kryssningar, övernattning bara på båten

-2323 000- till Estland

82100 000- till Sverige

8356 000Utlandsresor totalt

332 481 000Fritidsresor totalt

I januari gjorde finländarna 356 000 fritidsresor med övernattning till utlandet. Av dessa resor var 234 000
sådana där resenären övernattade i destinationslandet. Aderton procent av dessa resor gjordes till Estland
och sju procent till Sverige. De flesta kryssningar där man bara övernattar på båten gjordes till Sverige
och Estland.

I hemlandet gjorde finländarna 2,1 miljoner fritidsresor. Detta är 38 procent mer än under motsvarande
period året innan. Största delen av resorna, dvs. 1,8 miljoner, var resor med gratis inkvartering antingen
till egen stuga, släktingar eller vänner eller någon annan form av gratis inkvartering.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 3.3.2011
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De preliminära uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor. För
undersökningen intervjuades i februari 1 422 personer i åldern 15–74 år bosatta i Finland.

De slutliga uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor publiceras på statistikens ingångssida
i juni året efter statistikåret.

Finländarnas fritidsresor, i januari 2008–2011, preliminära uppgifter
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Fritidsresor inom landet i avgiftbelagd inkvartering i januari 2011, de populäraste
landskapen

Resor i januariDestination

%Totalt

100293 000Resor totalt

2266 000Nyland

1543 000Lappland

1337 000Norra Österbotten

1234 000Mellersta Finland

926 000Birkaland

823 000Egentliga Finland

720 000Norra Savolax

Tabellbilaga 2. Fritidsresor utomlands med övernattning i destinationslandet i januari 2011, de
populäraste destinationsländerna

Resor i januariDestination

%Totalt

100234 000Resor totalt

2046 000Spanien

1843 000Estland

920 000Egypten

717 000Sverige

717 000Thailand

614 000Ryssland

511 000Portugal
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