
Finländarnas resor 2012

Finländarnas resor till utlandet ökade år 2012
År 2012 gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet. Detta var en ökning med
17 procent från år 2011. Antalet fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland var också
något högre än året innan, dvs. nästan 6,4 miljoner. Detta var en ökning med 10 procent från år
2011. Tjänsteresandet inom landet minskade något, men antalet tjänsteresor till utlandet fortsatte
öka efter nedgången år 2009.

Finländarnas resor 2000–2012

Utlandsresor

År 2012 gjordes 5 836 000 miljoner fritidsresor till utlandet medminst en övernattning i destinationslandet.
Estland var åter det klart populäraste resmålet. Omkring var fjärde resa, dvs. närmare 1,5 miljoner resor,
gjordes till Estland. Näst mest reste finländarna till Sverige och tredje mest till Spanien. Till Sverige
gjordes 738 000 resor och till Spanien 610 000.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 18.4.2013

Transport och turism 2013



Kvantitativt sett ökade resorna till Estland mest, med 464 000 resor. År 2012 lockade även övriga
grannländer och Finlands närområden finländska resenärer, då antalet resor till de nordiska länderna,
Ryssland och de baltiska länderna ökade med totalt över en miljon från året innan.

Till Sydeuropa och länderna kring östra Medelhavet samt till de spanska Kanarieöarna gjordes 1 442 000
resor; Spanien, Italien och Grekland var de populäraste destinationerna. Till spanska fastlandet och
Balearerna gjordes 314 000 resor, till Kanarieöarna 296 000, till Italien 243 000 och till Grekland 222 000.
I regel är resor som går till Sydeuropa långa, men till Italien görs också kortare svängar. Av resorna till
Italien varade 16 procent mindre än fyra nätter. De populäraste destinationerna i Öst- och Västeuropa var
Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Finländarna reste också flitigt till fjärran destinationer. Till Asien och Oceanien gjordes 52 procent fler
resor än året innan. Till Thailand, som är populärt bland finländare, gjordes 146 000 resor. Den amerikanska
kontinenten var också populär bland finländare; dit gjordes 74 procent fler resor än året innan. Av dessa
resor gick 99 000 till Förenta staterna. Till Afrika gjordes 89 000 fritidsresor.

Finländarnas populäraste resmål för fritidsresor med övernattning
i destinationslandet år 2012 och jämfört med år 2011

Utöver semesterresornamed övernattning i destinationslandet gjorde finländarna år 2012 nästan 1,3miljoner
fritidskryssningar. Detta är 21 procent färre än år 2011. Kryssningar är resor med övernattning enbart
ombord; man kan göra ett besök i land, men utan övernattning. Två av tre fritidskryssningar, dvs. 833 000
kryssningar, gjordes till Sverige. Antalet fritidskryssningar till Estland var 413 000.

Under år 2012 gjorde finländarna också 700 000 dagsresor till utlandet på fritiden (inkl. dagskryssningar).
Antalet dagsresor till utlandet minskade med 13 procent från året innan. Till Estland gjordes 428 000
dagsresor, samtliga sjövägen, samt till Sverige 137 000 dagsresor, av vilka den överlägset största delen
med egen bil.
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Antalet kryssningar och dagsresor till Sverige och Estland minskade från år 2011, men antalet fritidsresor
med övernattning ökade däremot stort. Dåman räknar ihop alla typer av fritidsresor till Sverige och Estland,
ökade de med 5 procent för Sveriges del och med 11 procent för Estlands del. En del av förändringen
beror på en ändring i datainsamlingen.

År 2012 gjordes 1,8 miljoner tjänste- och konferensresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.
Antalet tjänsteresor till utlandet ökade med 48 procent från år 2011. Flest tjänsteresor med övernattning
i destinationslandet gjordes till Sverige, Tyskland, Estland och Ryssland. Till Sverige gjordes 318 000
tjänsteresor, till Tyskland 239 000, till Estland 201 000 och till Ryssland 125 000. Tjänsteresorna till
Tyskland mer än fördubblades. Tjänsteresorna till Sverige ökade med 37 procent och till Estland med
34 procent.

Under år 2012 gjordes 224 000 dagsresor med anknytning till arbetet, dvs. 39 procent fler än år 2011. Till
utlandet gjordes också 115 000 kryssningar med anknytning till arbetet, dvs. 18 procent färre än året innan.

Inrikesresor

År 2012 gjordes omkring 6,4 miljoner sådana fritidsresor i Finland, då man åtminstone en gång använde
avgiftsbelagda inkvarteringstjänster såsom hotell, hyrd stuga eller campingplats. Antalet ökade med
10 procent, dvs. med 564 000 resor jämfört med året innan.

De populäraste landskapen vid resor med avgiftsbelagd inkvartering var Nyland, Birkaland, Lappland,
Norra Österbotten och Egentliga Finland. Till Nyland gjordes 1 187 000 resor, dvs. 19 procent av alla
resor med avgiftsbelagd inkvartering. Till Birkaland, Lappland, Norra Österbotten och Egentliga Finland
gjordes ungefär var tionde resa. Dessa fem landskap stod för nästan 60 procent av efterfrågan på
avgiftsbelagd inkvartering.

Övernattningarna i avgiftsbelagd inkvartering under fritidsresor uppgick till totalt 17,5 miljoner, vilket
var 14 procent fler än år 2011. Nästan 60 procent var övernattningar på hotell, i stugbyar och på
campingplatser och en dryg fjärdedel i hyrda stugor. Jämfört med året innan minskade övernattningarna
på hotell, i stugbyar och på campingplatser med två procent, men övernattningarna i hyrda stugor ökade
med 24 procent.

Därtill gjordes i hemlandet 20,4 miljoner övernattningsresor med gratis inkvartering, dvs. resor till den
egna stugan eller besöksresor till släkt och vänner. Antalet sådana resor minskade med 20 procent från
året innan. Av resorna med gratis inkvartering gjordes 3,4 miljoner till Nyland, 2,1 miljoner till Birkaland,
1,7 miljoner till Egentliga Finland och 1,6 miljoner till Norra Österbotten.

År 2012 gjordes 4,1 miljoner tjänsteresor med övernattning i hemlandet. Antalet tjänsteresor i hemlandet
minskade med 5 procent från år 2011.

Bokning av inkvartering och färdmedel för fritidsresa

Det är vanligt att boka inkvartering och färdmedel för fritidsresor på internet. Av dem som bokat resebiljett
hade 73 procent och av dem som bokat inkvartering hade 61 procent gjort bokningen på internet.

Av fritidsresorna med avgiftsbelagd inkvartering inom landet bokades 55 procent av inkvarteringarna via
internet. Nästan alla inrikes flygresenärer bokade sin resebiljett på internet och av dem som åkte tåg gjorde
också tre av fyra det.

Inkvartering för fritidsresor till utlandet bokades på internet av tre av fyra övernattare. Av dem som flög
från Finland till utlandet på fritidsresa bokade 88 procent sin biljett via internet. För båtresornas del var
motsvarande siffra 65 procent.
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Paketresor på fritiden

Även om det under internettiden blivit betydligt vanligare att resa på egen hand, har även resebyråernas
paketresor sina anhängare. Av fritidsresorna till utlandet med åtminstone en övernattning i destinationslandet
var 36 procent paketresor som köpts på resebyråer.

Av de populäraste destinationerna gjordes flest paketresor till Grekland; 92 procent av fritidsresorna dit
var paketresor. Finländarna gjorde också många paketresor till Kanarieöarna (80 %) och Turkiet (72 %).
Av de nästan 1,5 miljoner resor med övernattning i destinationslandet som gjordes till Estland var 46 procent
paketresor.

Inom landet är paketresandet inte lika populärt som vid resor till utlandet. Av de 6,4 miljoner resor med
avgiftsbelagd inkvartering inom landet var bara fyra procent paketresor som omfattade resan och
inkvarteringen.

Personer som rest

Antalet resande personer har ökat något under de senaste åren. År 2012 gjorde 4 miljoner finländare i
åldern 15–84 år, dvs. 92 procent, åtminstone en fritidsresa med övernattning. Alla inrikes och utrikes
fritidsresor är medräknade, också stug- och besöksresorna. Rentav 96 procent av alla personer bosatta i
huvudstadsregionen gjorde en fritidsresa med övernattning. Också utbildningsnivån inverkade på
reseaktiviteten, eftersom 96 procent av alla personer med utbildning på institut- eller högre nivå gjorde
en fritidsresa med övernattning. Åtta procent av befolkningen gjorde inte en enda fritidsresa med
övernattning till en plats utanför sin vanliga omgivning år 2012.

År 2012 gjorde omkring 2,2 miljoner finländare i åldern 15–84 år minst en fritidsresa i Finland med
avgiftsbelagd inkvartering. Detta är 50 procent av hela åldersgruppen. Nästan lika många, dvs. 49 procent
av åldersgruppen, gjorde åtminstone en fritidsresa till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Nästan var fjärde finländare i åldern 15–84 år, dvs. 970 000 personer, gjorde en tjänsteresamed övernattning
i hemlandet eller en tjänsteresa till utlandet med övernattning i destinationslandet.

I undersökningen år 2012 frågades också efter orsak till att man inte reste. Av de finländare som inte reste
berättade 37 procent att orsaken var att de inte ville resa, 22 procent reste inte på grund av ekonomiska
skäl och 20 procent sade att hälsoskäl hindrar dem från att resa.

Datainsamling

Uppgifterna om resor framgår av Statistikcentralens månatliga urvalsundersökning om finländarnas resor.
För att få reda på antalet resor intervjuades 17 205 personer i åldern 15–84 år fast bosatta i Finland.

Uppgifter om antalet personer som rest under året erhölls med en tilläggsenkät i samband med intervjun
gällande resorna i december. Uppgifterna i årsundersökningen 2012 baserar sig på 1 441 intervjuer.

Fler tabeller i Px-Web-databasen på adressen
http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/lii/smat/smat_sv.asp

Ändringar

Vid kontrollräkningen har det skett små ändringar i 2012 års tidigare offentliggöranden. Detta
offentliggörande innehåller de reviderande siffrorna.
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År 2012 utvidgades undersökningens målpopulation, då 75–84-åringarna togs med. Samtidigt reviderades
viktkoefficienterna och intervjublanketten. Därför är uppgifterna för år 2012 inte helt jämförbara med
uppgifterna för tidigare år. Mera information om ändringen på adressen
http://www.stat.fi/til/smat/smat_2012-02-03_uut_001_sv.html

Uppgifterna för åren 2010 och 2011 är inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år på grund av
en ändring i datainsamlingsmetoden.

På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.

[..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
[ ] Inga observationer i undersökningen.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor i åldern 15–84 år i 2012

Resor efter avslutningsmånadTotal

DecNovOktSepAugJuliJuniMajAprilMarsFebJan

1 000 resor

3 1273 2303 0953 0784 1774 8184 0833 4053 3623 2112 8462 46140 893Resor totalt
2 0581 8671 8922 0153 1083 6432 9432 0522 0111 9811 6501 55126 771TotaltTotaltInrikesFritid

1 4921 6631 5831 7222 4412 6522 3721 7521 5731 5481 3811 30421 4831 till 3 natt

5662043092926679915713004394332702475 288
Minst 4
natt

4104223465217671 1045984014856024153106 380TotaltAvgiftsbelagd
inkvartering 3253842754366098314773543614203352565 0641 till 3 natt

85..7185158272122..12418279541 316
Minst 4
natt

1 6481 4451 5461 4942 3412 5392 3451 6511 5271 3781 2361 24120 391TotaltGratis
inkvartering 1 1671 2791 3081 2871 8321 8211 8961 3981 2121 1281 0461 04816 4191 till 3 natt

4811662382085107184492543152511901933 972
Minst 4
natt

6526596155486491 0147097406945395334547 804TotaltTotaltUtland

827474....658061..6153..700Dagsresor

2533472842723183983323263782182561943 5761 till 3 natt

3162372572302905502973532822602242313 528
Minst 4
natt

5024464244005178445385575253793633415 836TotaltÖvernattning
i destinations-
landet

1852091671712272942412042431191391092 3081 till 3 natt

3162372572302905502973532822602242313 528
Minst 4
natt

671381171019110591123135100117841 268TotaltKryssningar

827474....658061..6153..700TotaltDagsresor

259514377383291982883893894654322594 144TotaltTotaltInrikesTjänst

245460338339259502733633644234172373 7681 till 3 natt

..54....................375
Minst 4
natt

159190212132130631432242682272311972 174TotaltTotaltUtland

......................224Dagsresor

1071501307595....1361611181621411 3491 till 3 natt

....78......75548089....602
Minst 4
natt

132162193111108631171842322001781571 836TotaltÖvernattning
i destinations-
landet

1071311157586....1301521151361211 2371 till 3 natt

....78......75548085....598
Minst 4
natt

..................115TotaltKryssningar

......................224TotaltDagsresor

Symbols: [..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges. [ ] Inga observationer i undersökningen.
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