
Finländarnas resor
2016, Sommar (1.5.-31.8.2016)

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till
grannländerna
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under maj–augusti 2016 flitigt
både till Estland och till Sverige. Också antalet resor till Storbritannien och Kroatien ökade från
året innan, medan antalet resor till Turkiet sjönk rejält. Ryssland lockade åter som resmål och
efter en svacka på ett par år gick resorna till det östra grannlandet såsom tidigare. I Finland
gjordes fler resor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med motsvarande period året innan.

Finländarnas fritidsresor under maj-augusti 2003-2016*

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 4 747
finländare i åldern 15–84 år intervjuades i juni, juli, augusti och september. Fram till år 2011 samlades
uppgifterna in från 15–74-åringar.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 7.10.2016
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 2016*

Årsförändring,
% 5-8/2016* -
5-8/2015

Maj-augusti totaltAugustiJuliJuniMajTyp av resa

1 000 resor

516 1854 0114 8823 9043 389Resor totalt
611 2992 9033 7512 7161 929TotaltInrikesFritid

62 8997051 153581460Avgiftsbelagd inkvartering

68 3992 1992 5982 1341 469Gratis inkvartering

83 3817731 003780825Totalt1)Utland

72 633582783635634
Övernattning i
destinationslandet

332977110..99Kryssningar

2241911311110293
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

-4983217112236419TotaltInrikesTjänst

-10522118..172216Totalt1)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 maj-augusti 2016*

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

Resor 5-8/2016*Resor 5-8/2016*Resor 5-8/2016*

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

10011 2991008 3991002 899Resor totalt
141 604131 12517480Nyland

889186558236Egentliga Finland

33703284386Satakunta

33143238376Egentliga Tavastland

101 1591087410285Birkaland

557054614109Päijänne-Tavastland

33874316271Kymmenedalen

33313240391Södra Karelen

777576006176Södra Savolax

664464925153Norra Savolax

44244339385Norra Karelen

891586997216Mellersta Finland

558954515138Södra Österbotten

21752155....Österbotten

1124197....Mellersta Österbotten

997587009275Norra Österbotten

330321804123Kajanaland

665354527201Lappland

195....253Åland

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 maj-augusti 2016*

TjänstFritidFärdmedel

5-8/2016*Resor 5-8/2016*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

10098310011 299Resor totalt
66653829 266Bil

....7747Buss

201958888Tåg

877181Flyg

....3317Annat

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
maj-augusti 2016* och 2015

Maj-augustiFritidsresor med övernattning i destinationslandet

20152016*

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

1002 4711002 633Resor totalt
1845321552TotaltNorden

....263Danmark

5120496Norge

1228414377Sverige

3177135926TotaltRyssland och Baltikum

2664428739Estland

41005127Ryssland

2151619505TotaltÖst- och Västeuropa

....265Polen

382497Storbritannien

....255Tjeckien

5128383Tyskland

2562721551TotaltSydeuropa och länder vid östra
Medelhavet 61566145Spanien (utan Kanarieöarna)

61435123Grekland

51174108Italien

....252Kroatien

....259TotaltAmerika

....251Förenta Staterna (USA)

........TotaltAfrika

........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.
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Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under maj-augusti 2016*1)

Orsak till utrikesresanDestination

TjänsteresorFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Annan
personlig
orsak

Semester       Besök hos släkt
och vänner

1 000 resor

5223 3812102 786385Resor totalt
144839..638152TotaltNorden

..63......Danmark

..107..78..Norge

98653..497113Sverige

1421 3871081 173107TotaltRyssland
och Baltikum 1051 080..96966Estland

..24459144..Ryssland

130505..41763TotaltÖst- och
Västeuropa ..65..65..Polen

..97..64..Storbritannien

..55..55..Tjeckien

5083..58..Tyskland

64551..512..TotaltSydeuropa
och länder
vid östra
Medelhavet

..145..131..
Spanien (utan
Kanarieöarna)

..123..114..Grekland

..108..104..Italien

..52......Kroatien

..59......TotaltAmerika

..51......Förenta Staterna (USA)

..........TotaltAfrika

..........
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 maj-augusti 2016* och 2015

SverigeEstlandTyp av resa

Årsförändring,
% 5-8/2016* -
5-8/2015

Resor under
5-8/2015

Resor under
5-8/2016*

Årsförändring,
% 5-8/2016* -
5-8/2015

Resor under
5-8/2015

Resor under
5-8/2016*

1 000 resor1 000 resor

15651751121 0601 184Resor totalt1)

2054465399891 080Totalt1)Fritid

3328437715644739
Övernattning i
destinationslandet

-119419210123135Kryssningar

296685-7222206
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

-9108984772105Totalt1)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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