
Finländarnas resor
2014, Vår (1.1.-30.4.2014)

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland,
Estland och Spanien
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna i början av år 2014 flitigt till
Estland och Spanien. Fritidsresorna till utlandet ökade med 6 procent från motsvarande period
året innan. Finländarna gjorde 19 procent färre resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland
jämfört med året innan. Lappland behöll dock sin popularitet bland finländarna, och resorna dit
ökade med en procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Finländarnas fritidsresor under januari-april 2003-2014*

Under den första tredjedelen av år 2014 gjordes 10,6 miljoner resor av finländare i åldern 15–84 år, när
man räknar med alla fritidsresor i Finland och till utlandet samt tjänste- och konferensresor. Utöver resor
med övernattning omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet.

Fritidsresorna med övernattningar inom landet uppgick till 6,4 miljoner under januari-april. Av dessa var
4,9 miljoner resor med gratis inkvartering. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering
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uppgick till 1,5 miljoner och de populäraste resmålen fanns i Lappland, Nyland och Birkaland. Under
januari-april gjordes 19 procent färre resor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med året innan.

Mars var den populäraste resemånaden under början av året – då gjordes 481 000 resor inom landet med
övernattning i avgiftsbelagd inkvartering. Av resorna i mars gick nästan 30 procent till Lappland.

Under januari-april gjordes 2,4 miljoner fritidsresor till utlandet, som omfattade resor med övernattning
i destinationslandet, kryssningar och dagsresor. Av alla fritidsresor till utlandet var antalet resor med
övernattningar i destinationslandet 1 793 000. Antalet kryssningar med övernattning enbart ombord uppgick
till 363 000 under januari-april. Kryssningarna gick i huvudsak till Sverige och Estland. Under januari-april
gjordes 249 000 dagsresor till utlandet. Av dessa var två av tre dagskryssningar till Estland.

Under årets början gjordes olika slags fritidsresor till våra grannländer av vilka 681 000 gick till Estland
och 417 000 till Sverige. Sverigeresorna med övernattning i destinationslandet och kryssningar med
övernattning minskade från året innan. Estland är finländarnas favorit året om och fritidsresorna till Estland
ökade med 16 procent under januari-april.

Under början av året gjordes 308 000 resor till Spanien och av dem gick 64 procent till Kanarieöarna. Till
värmen i Thailand gjordes 97 000 resor. Antalet resor till Kanarieöarna ökade med 35 procent och till
Thailand med 38 procent från motsvarande period året innan.

Antalet resor med övernattning i destinationslandet var 10 procent fler än under januari-april i fjol. April
var den populäraste resemånaden under början av året – då gjordes 564 000 utlandsresor med övernattning
i destinationslandet.

Utöver fritidsresor gjordes 1,2miljoner inhemska tjänste- och konferensresor. Tjänste- och konferensresorna
till utlandet uppgick till 0,6 miljoner (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och
dagsresor). Tjänsteresorna i Finland minskade med 14 procent medan tjänsteresorna till utlandet ökade
med 13 procent från motsvarande period året innan.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 310
finländare i åldern 15–84 år intervjuades i februari, mars, april och maj. Fram till år 2011 samlades
uppgifterna in från 15–74-åringar.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2014*

Årsförändring,
% 1-4/2014* -
1-4/2013

Januari-april totaltAprilMarsFebruariJanuariTyp av resa

1 000 resor

-810 6083 0152 7982 6612 134Resor totalt
-136 4081 7681 6391 6211 380TotaltInrikesFritid

-191 544393481411259Avgiftsbelagd inkvartering

-114 8641 3751 1591 2091 121Gratis inkvartering

62 405734617592462Totalt1)Utland

101 793564499406324
Övernattning i
destinationslandet

-153631007510583Kryssningar

1924970..8156
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

-141 178326351314188TotaltInrikesTjänst

13616187191133104Totalt1)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 januari-april 2014*

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

Resor 1-4/2014*Resor 1-4/2014*Resor 1-4/2014*

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

1006 4081004 8641001 544Resor totalt
161 0471782614221Nyland

74317362468Egentliga Finland

32144180..Satakunta

31773156..Egentliga Tavastland

106641049811167Birkaland

53015238463Päijänne-Tavastland

21192101..Kymmenedalen

31613141..Södra Karelen

53066273..Södra Savolax

743463148120Norra Savolax

42454191454Norra Karelen

853083929139Mellersta Finland

31953155..Södra Österbotten

21322111..Österbotten

154151..Mellersta Österbotten

8540839010150Norra Österbotten

32033130574Kajanaland

10639734919290Lappland

......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 januari-april 2014*

TjänstFritidFärdmedel

1-4/2014*Resor 1-4/2014*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

1001 1781006 408Resor totalt
66776774 952Bil

5546414Buss

1922214910Tåg

101222111Flyg

....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
januari-april 2014* och 2013

Januari-aprilFritidsresor med övernattning i destinationslandet

20132014*

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

1001 6361001 793Resor totalt
1422310179Norden

111808142Sverige

2643126469Ryssland och Baltikum

1931120368Estland

691588Ryssland

1829918319Öst- och Västeuropa

459350Storbritannien

471582Tyskland

2439827487Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet

71196110Spanien (utan Kanarieöarna)

914711198Spanska Kanarieöarna

..363Italien

5896105Amerika

..473Förenta Staterna (USA)

353..Afrika

914211193Asien och Oceanien

470597Thailand

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 5. Utrikesresor efter orsak och destination under januari-april 2014*1)

Orsak till utrikesresanDestination

TjänsteresorFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Annan
personlig
orsak

Semester       Besök hos
släkt och
vänner

1 000 resor

6162 4051431 991271Resor totalt
215454..34676Norden

51........Danmark

153417..31871Sverige

1308065666881Ryssland och Baltikum

98681..619..Estland

..112......Ryssland

162319..23751Öst- och Västeuropa

..50....Storbritannien

5882..58..Tyskland

68487..456..
Sydeuropa och länder vid östra
Medelhavet

..110..89..
Spanien (utan
Kanarieöarna)

198..192Spanska Kanarieöarna

..6359..Italien

..105..80..Amerika

..73..53..Förenta Staterna (USA)

........Afrika

..193..170..Asien och Oceanien

97..94Thailand

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 januari-april 2014* och 2013

SverigeEstlandTyp av resa

Årsförändring,
% 1-4/2014* -
1-4/2013

Resor under
1-4/2013

Resor under
1-4/2014*

Årsförändring,
% 1-4/2014* -
1-4/2013

Resor under
1-4/2013

Resor under
1-4/2014*

1 000 resor1 000 resor

-1164457024629779Resor totalt1)

-1851041716585681Totalt1)Fritid

-2118014218311368
Övernattning i
destinationslandet

-242832144143149Kryssningar

..6126131165
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

14134153..98Totalt1)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)
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