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Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland
under september–december 2012
Den ökande populariteten för turism visar inga tecken på en recession, då finländarna under
september–december reste flitigt i både Finland och utlandet. Finländarna gjorde 16 procent fler
resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland jämfört med året innan. Turismen till utlandet var
ännu något livligare jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Ökningen var 17 procent.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2012

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 5.2.2013
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Under september till december 2012 gjordes totalt 12 miljoner resor av finländare i åldern 15–84 år, när
man räknar med alla fritidsresor samt tjänste- och konferensresor i Finland och utomlands. Utöver resor
med övernattning omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet.

Fritidsresornamed inhemska övernattningar uppgick till 7,8 miljoner under september–december. Av dem
var 6,1 miljoner resor till stugan eller besöksresor. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd
inkvartering uppgick till 1,7 miljoner och de mest populära resmålen fanns i Nyland, Birkaland och
Lappland. Under september–december år 2012 statistikfördes 16 procent fler resor med avgiftsbelagd
inkvartering jämfört med året innan.

Under september–december gjordes 2,5 miljoner fritidsresor till utlandet, som omfattade resor med
övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor . Av alla fritidsresor till utlandet uppgick
antalet resor med övernattningar i destinationslandet till 1 777 000 och antalet kryssningar med övernattning
enbart ombord till 409 000. Kryssningarna gick i huvudsak till Sverige och Estland. Till utlandet gjordes
276 000 dagsresor under september–december.

Våra grannländer Estland och Sverige lockar finländska turister oberoende av årstid. Under
september–december gick 434 000 resor med övernattning i destinationslandet till Estland och 219 000
till Sverige. Också länderna norr om Medelhavet samt Kanarieöarna var fortfarande höstfavoriter bland
finländarna. Under september–december var Medelhavet destination för 352 000 resor, 97 000 av dem
gick till spanska fastlandet och Balearerna, 81 000 till Italien och 72 000 till Turkiet. Till Kanarieöarna
gjordes 118 000 resor under september–december. Antalet resor med övernattning i destinationslandet
var 35 procent fler än under motsvarande period året innan.

Utöver fritidsresor gjordes 1,5miljoner inhemska tjänste- och konferensresor. Tjänste- och konferensresorna
till utlandet uppgick till 691 000 (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och
dagsresor).

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 686
finländare i åldern 15–84 år intervjuades i oktober, november och december 2012 samt januari 2013.
Under tidigare år har uppgifterna samlats in från 15–74-åringar. I datainsamlingen för undersökningen
gjordes en betydande ändring i början av år 2012 och uppgifterna är därför inte helt jämförbara med tidigare
års uppgifter.

Kommentarer till tabellbilagor

Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i
datainsamlingsmetoden.

[ .. ] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
[ . ] Ingen observation i undersökningen.

På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 20121)

1 000 resor

Årsförändring,
%
9–12/2012 -
9–12/2011

September-
december
totalt

DecemberNovemberOktoberSeptember

012 4833 1133 2213 0793 071Alla resor totalt
-67 8012 0481 8631 8812 010TotaltInrikesFritid

161 693408421344520Avgiftsbelagd inkvartering

-106 1081 6401 4421 5371 490Gratis inkvartering

172 462648656612546Totalt2)Utland

351 777499447428402
Övernattning i
destinationslandet

-254096713511098Kryssningar

12276827474..Dagsresor

-31 529258512375383TotaltInrikesTjänst

21691159189211132Totalt2)Utland

[ .. ] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.

På grund av en ändring av datainsamlingsmetoden är uppgifterna för år 2012 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år1)

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet2)

4



Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under september-december 2012

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd
inkvartering

Destination

AndelResor 9-12/2012AndelResor 9-12/2012AndelResor 9-12/2012

%1 000 resor%1 000 resor%1 000 resor

1007 8011006 1081001 693Resor totalt
171 318171 01118308Nyland

865295228130Egentliga Finland

42834255..Satakunta

32644216..Egentliga Tavastland

10806956114245Birkaland

53605314..Päijänne-Tavastland

32163189..Kymmenedalen

32083178..Södra Karelen

43465288359Södra Savolax

64626374588Norra Savolax

42914258..Norra Karelen

750873987110Mellersta Finland

53534274579Södra Österbotten

2128295..Österbotten

1103174..Mellersta Österbotten

967495299145Norra Österbotten

32673197470Kajanaland

7539635911181Lappland

......Åland

[ .. ] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.

Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under september-december 2012

TjänstFritid

AndelResor 9-12/2012AndelResor 9-12/2012

%1 000 resor%1 000 resor

1001 5291007 801Resor totalt
63968796 138Bil

4645383Buss

22332141 088Tåg

111612144Flyg

....Annat

[ .. ] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
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Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under
september-december 2012

Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet)Destination

AndelResor 9-12/2012

%1 000 resor

1001 777Resor totalt
16287Norden

12219Sverige

32570Ryssland och Baltikum

24434Estland

6115Ryssland

16282Öst- och Västeuropa

360Frankrike

592Tyskland

28492Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet

7118Kanarieöarna

597Spanien (utan Kanarieöarna)

470Grekland

581Italien

472Turkiet

583Asien och Oceanien

..Afrika

..Amerika

[ .. ] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
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Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter destination och orsak under september-december 20121)

1 000 resorDestination

Orsak till utrikesresan

TjänstFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Annan
personlig orsak

SemesterBesök hos släkt
och vänner

6912 4621111 981371Resor totalt
190575..407123Norden

120507..365110Sverige

155968..791138Ryssland och Baltikum

97750..64677Estland

51197..13253Ryssland

231282..21552Öst- och Västeuropa

..60..51..Frankrike

8892..70..Tyskland

..492..445..Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet

..118..108..Kanarieöarna

..97..83..
Spanien (utan
Kanarieöarna)

.70.70.Grekland

..81.64..Italien

..72.69..Turkiet

..83..73..Asien och Oceanien

..........Afrika

..........Amerika

[ .. ] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
[ . ] Ingen observation i undersökningen.

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet1)

Tabellbilaga 6. Resor till Sverige och Estland under september-december 2012 och 20111)

1 000 resor

SverigeEstland
Resor under
9-12/2011

Resor under
9-12/2012

Resor under
9-12/2011

Resor under
9-12/2012

632627799847Alla resor totalt2)

474507687750Totalt2)Fritid

88219302434
Övernattning i
destinationslandet

345246187152Kryssningar

....199164Dagsresor

15812011197Totalt2)Tjänst

[ .. ] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.

På grund av en ändring av datainsamlingsmetoden är uppgifterna för år 2012 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år1)

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet2)
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