
Finländarnas resor
2010, februari

Fritidsresor i februari 2010
Finländarna gjorde i februari totalt 410 000 fritidsresor med övernattning till utlandet. Antalet resor med
övernattning i destinationslandet uppgick till 254 000, av vilka var fjärde gjordes till Estland och var tionde till
Sverige. De kryssningar där man övernattar bara på båten gällde närmast Sverige och Estland. Förhandsuppgifterna
framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor. För den här undersökningen intervjuades i
mars 1 475 personer i åldern 15–74 år bosatta i Finland.

I Finland gjorde finländarna 2,4 miljoner fritidsresor. Detta är 24 procent mer än under motsvarande period året
innan. Största delen av resorna, dvs. 2 miljoner, var resor antingen till egen stuga, till släktingar eller vänner med
gratis inkvartering eller man använde någon annan gratis inkvartering under resan.

De slutliga uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor publiceras på statistikens ingångssida i juli
året efter statistikåret. Därtill utges preliminära kvartalsuppgifter i samband med månadspublikationen
Turiststatistik (inkvarteringsstatistik) inom en och en halv månad efter kvartalets slut.

Finländarnas fritidsresor per månad 2008–2010, preliminära uppgifter

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 31.3.2010
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Tabellbilaga

Finländarnas fritidsresor med övernattning i februari 2010 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter
Kumulativ årsförändring, %
1-2/2010 - 1-2/2009

Resor i
januari -
februari

Årsförändring,%
2/2010 - 2/2009

Resor i
februari

7663 00012400 000Inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering
123 234 000271 956 000Stug- och besöksresor
113 897 000242 356 000Inrikesresor totalt
2497 0007254 000Utlandsresor, övernattning i mållandet

5596 0006663 000- till Estland
-536 000-725 000- till Sverige
-6366 000-5167 000- andra länder
1242 0003156 000Kryssningar, övernattning bara på båten

-1468 000-2238 000- till Estland
10172 00021117 000- till Sverige
2739 0006410 000Utlandsresor totalt

104 636 000212 766 000Fritidsresor totalt
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