
Finländarnas resor
2013, Höst (1.9.-31.12.2013)

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland
finländare under september-december 2013
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter gjorde finländarna under slutet av år 2013 lika
många resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland och utrikesresor med övernattning i
destinationslandet som året innan. Däremot ökade kryssningarna till Sverige med övernattning
ombord och dagskryssningarna till Estland med 17 och 16 procent från motsvarande tidpunkt
året innan. Resorna till Kanarieöarna ökade med drygt 5 procent.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2010–2013*

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 5.2.2014
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Under september-december 2013 gjordes över 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.

Fritidsresorna med inhemska övernattningar uppgick till omkring 7,7 miljoner under september–december.
Av dessa var 6 miljoner resor med gratis inkvartering. 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 statistikfördes 0,2 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering
jämfört med motsvarande period året innan.

September var den populäraste resemånaden för inrikes resor under slutet av året. Då gjordes drygt en
halv miljon resor med avgiftsbelagd inkvartering.

Under september–december gjordes 2,5 miljoner fritidsresor till utlandet, som omfattade resor med
övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor.

Våra grannländer Estland och Sverige lockar finländska fritidsresenärer oberoende av årstid. Under slutet
av året gick 813 000 resor till Estland, vilket är 8 procent fler än året innan. Av dessa resor var något under
60 procent resor med övernattning i destinationslandet, en fjärdedel var dagskryssningar och en femtedel
var kryssningar med övernattning ombord. December var periodens mest populära månad vid resor till
Estland.

Under höstmånaderna gjordes 560 000 fritidsresor till Sverige, vilket är 10 procent fler än undermotsvarande
period året innan. Av dessa resor var mer än hälften kryssningar med enbart övernattningar ombord och
drygt en tredjedel resor med övernattningar i land. Var tionde resa var en dagsresa. Under slutet av året
var oktober den populäraste månaden vid resor till Sverige.

Spanien är år efter år en av finländarnas populäraste resmål också under höstmånaderna och resorna dit
var 6,6 procent fler än under motsvarande period året innan. Av resorna till Spanien gick 125 000 till
Kanarieöarna och 105 000 till spanska fastlandet och Balearerna. December var den populäraste resmånaden
till både Kanarieöarna och spanska fastlandet.

Resorna till Turkiet uppgick till 95 000, vilket var 32 procent fler än året innan. Antalet fritidsresor till
Ryssland med övernattning uppgick till 92 000, dvs. 20 procent färre än under höstperioden året innan.

När man bara ser till fritidsresor med övernattning i destinationslandet, gjordes lika många resor som
under september–december året innan, dvs. 1,8 miljoner. Oktober var den resemånad som var något
populärare än de andra månaderna när det gäller dessa resor. Då gjordes 488 000 utrikes resor med
övernattning i destinationslandet.

Utöver fritidsresor gjordes 1,4miljoner inhemska tjänste- och konferensresor. Tjänste- och konferensresorna
till utlandet uppgick till 0,7 miljoner (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och
dagsresor). Tjänsteresorna inom landet minskade med 6 procent, men antalet tjänsteresor till utlandet var
på samma nivå som året innan.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 566
finländare i åldern 15–84 år intervjuades i oktober, november och december 2013 samt i januari 2014.
Fram till år 2011 samlades uppgifterna in från 15–74-åringar.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2013*

Årsförändring
%,
9-12/2013* -
9-12/2012

September-
december totalt

DecemberNovemberOktoberSeptember

1 000 resor

-1,912 2882 8982 9253 2073 258Resor totalt
-2,27 6611 9411 7631 8852 071TotaltInrikesFritid

0,21 703422416339526
Avgiftsbelagd
inkvartering

-2,95 9581 5201 3471 5461 546Gratis inkvartering

1,12 501652560671618Totalt1)Utland

0,11 773481325488479
Övernattning i
destinationslandet

8,646086166102106Kryssningar

-3,6267846981..
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

-6,41 433200452420362TotaltInrikesTjänst

0,1694105149232207Totalt1)Utland

Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] 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 2013*

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

Resor 9-12/2013*Resor 9-12/2013*Resor 9-12/2013*

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

1007 6611005 9581001 703Resor totalt
161 2311591419317Nyland

969895578141Egentliga Finland

32273198..Satakunta

32423181461Egentliga Tavastland

10729953411195Birkaland

42945269..Päijänne-Tavastland

32023188..Kymmenedalen

43174265351Södra Karelen

54116354357Södra Savolax

752474176108Norra Savolax

42964243353Norra Karelen

64967418578Mellersta Finland

43054254351Södra Österbotten

21752128..Österbotten

174163..Mellersta Österbotten

8650848710162Norra Österbotten

323421187115Kajanaland

7529635310177Lappland

......Åland

Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] 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 2013*

TjänstFritidFärdmedel

Resor 9-12/2013*Resor 9-12/2013*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

1001 4581007 661Resor totalt
65947806 101Bil

6906449Buss

1927112951Tåg

91302121Flyg

....Annat

Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] 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 2013* och 2012

September-decemberFritidsresor med övernattning i destinationslandet

20121)2013*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

1001 7721001 773Resor totalt
1627913225Norden

1221112204Sverige

3256932570Ryssland och Baltikum

2443226463Estland

7116592Ryssland

1628319335Öst- och Västeuropa

361466Frankrike

..472Storbritannien

593479Tyskland

2849430540Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet

5976105Spanien (utan Kanarieöarna)

71187125Spanska Kanarieöarna

470351Grekland

582472Italien

472595Turkiet

....Amerika

....Afrika

584582Asien och Oceanien

Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] 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.

Reviderad data1)
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Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under september-december 2013*1)

Orsak till utrikesresanDestination

TjänsteresorFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Annan
personlig
orsak

Semester       Besök hos
släkt och
vänner

1 000 resor

6942 5011522 051298Resor totalt
242581..45490Norden

50....Danmark

168560..43588Sverige

11394175758108Ryssland och Baltikum

65813..70560Estland

..113......Ryssland

252335..25357Öst- och Västeuropa

..6650..Frankrike

5572..55..Storbritannien

8779..60..Tyskland

..540..506..
Sydeuropa och länder vid östra
Medelhavet

..105..94..
Spanien (utan
Kanarieöarna)

125..119Spanska Kanarieöarna

..5151Grekland

..7267..Italien

..95..87..Turkiet

........Amerika

........Afrika

..8265..Asien och Oceanien

Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] 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 2013* och 2012

SverigeEstland
Årsförändring,
% 9-12/2013*
- 9-12/2012

Resor under
9-12/20122)

Resor under
9-12/2013*

Årsförändring,
% 9-12/2013*
- 9-12/2012

Resor under
9-12/20122)

Resor under
9-12/2013*

1 000 resor1 000 resor

166307283850878Resor totalt1)

105105608753813Totalt1)Fritid

-32112047432463
Övernattning i
destinationslandet

172572992156158Kryssningar

..5716165192
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

40120168-339765Totalt1)Tjänst

Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] 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)

Reviderad data2)

8



Transport och turism 2014

Förfrågningar
09 1734 2243Taru Tamminen
09 1734 3254Mervi Härkönen

Ansvarig statistikdirektör:
Hannele Orjala
liikenne.matkailu@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 9 1734 2220
www.stat.fi

ISSN 1798–9019 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


