
Finländarnas resor
2016, Vår (1.1.-30.4.2016)

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under
januari-april 2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var finländarnas inrikesresor något färre under
början av år 2016 än i fjol på våren. Finländarna gjorde tre procent färre resor med avgiftsbelagd
inkvartering jämfört med året innan. Av resmålen i Finland tappade Lappland i popularitet, medan
Nyland ökade. Även fritidsresorna till utlandet minskade jämfört med motsvarande period i fjol.
Av de finländare som reste utomlands under början av året åkte allt fler till de traditionella
resmålen, Spanien eller Thailand.

Finländarnas fritidsresor under januari-april 2003-2016*

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 225
finländare i åldern 15–84 år intervjuades i februari, mars, april och maj. Fram till år 2011 samlades
uppgifterna in från 15–74-åringar.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 8.6.2016
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2016*

Årsförändring,
% 1-4/2016* -
1-4/2015

Januari-april totaltAprilMarsFebruariJanuariTyp av resa

1 000 resor

-311 0952 8253 0712 8552 344Resor totalt
-66 8481 6061 8661 7941 583TotaltInrikesFritid

-31 770382547478363Avgiftsbelagd inkvartering

-75 0791 2241 3201 3161 220Gratis inkvartering

-52 336715666513442Totalt1)Utland

-81 685549466344327
Övernattning i
destinationslandet

53949810711772Kryssningar

-3257689452..
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

171 244307336358243TotaltInrikesTjänst

966719720319077Totalt1)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 januari-april 2016*

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

Resor 1-4/2016*Resor 1-4/2016*Resor 1-4/2016*

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

1006 8481005 0791001 770Resor totalt
161 1121679818314Nyland

750283857118Egentliga Finland

32234201....Satakunta

32324179353Egentliga Tavastland

117381155011189Birkaland

32284193....Päijänne-Tavastland

21673159....Kymmenedalen

32173156361Södra Karelen

42615234....Södra Savolax

749573508146Norra Savolax

42524194357Norra Karelen

643463196115Mellersta Finland

42614200361Södra Österbotten

21472113....Österbotten

166160....Mellersta Österbotten

117571051814239Norra Österbotten

21672108360Kajanaland

8565735312213Lappland

............Åland

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 januari-april 2016*

TjänstFritidFärdmedel

1-4/2016*Resor 1-4/2016*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

1001 2441006 848Resor totalt
61763785 338Bil

5588582Buss

2227111744Tåg

121452146Flyg

........Annat

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
januari-april 2016* och 2015

Januari-aprilFritidsresor med övernattning i destinationslandet

20152016*

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

1001 8241001 685Resor totalt
1221313214TotaltNorden

91579157Sverige

2851424401TotaltRyssland och Baltikum

2342719313Estland

465469Ryssland

2138318305TotaltÖst- och Västeuropa

471461Storbritannien

586358Tyskland

2443527453TotaltSydeuropa och länder vid östra
Medelhavet 5869148Spanien (utan Kanarieöarna)

915710175Spanska Kanarieöarna

476352Italien

476585TotaltAmerika

........TotaltAfrika

1119211186TotaltAsien och Oceanien

476699Thailand

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 januari-april 2016*1)

Orsak till utrikesresanDestination

TjänsteresorFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Annan
personlig orsak

Semester       Besök hos släkt
och vänner

1 000 resor

6672 3361701 824342Resor totalt
23854052371118TotaltNorden

1684845234191Sverige

1877228258060TotaltRyssland och
Baltikum 108588..506..Estland

58114..64..Ryssland

150308..21676TotaltÖst- och
Västeuropa ..61......Storbritannien

..61..57..Tyskland

..453..423..TotaltSydeuropa
och länder vid
östra
Medelhavet

..148..135..
Spanien (utan
Kanarieöarna)

..175..167..Spanska Kanarieöarna

..52......Italien

..85..51..TotaltAmerika

..........TotaltAfrika

..186..157..TotaltAsien och
Oceanien ..99..88..Thailand

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 januari-april 2016* och 2015

SverigeEstlandTyp av resa

Årsförändring,
% 1-4/2016* -
1-4/2015

Resor under
1-4/2015

Resor under
1-4/2016*

Årsförändring,
% 1-4/2016* -
1-4/2015

Resor under
1-4/2015

Resor under
1-4/2016*

1 000 resor1 000 resor

10597652-12793698Resor totalt1)

4466484-17709588Totalt1)Fritid

0157157-27427313
Övernattning i
destinationslandet

-226125519114136Kryssningar

....72-17168140
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

311281682884108Totalt1)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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