
Finländarnas resor
2016, hösten (1.9–31.12.2016)

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till
Sverige ökade under september–december 2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter gjordes nästan lika många fritidsresor till utlandet
under september–december 2016 som året innan. Finländarna åkte under höstsäsongen oftare
på kryssning till Sverige än under motsvarande period året innan och resorna till Kanarieöarna
i Spanien ökade också från året innan. Lika många fritidsresor gjordes inom landet som året
innan.

Finländarnas fritidsresor efter typ av resa under september-december
2012-2016* (utan inrikesresor i gratis inkvartering)

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 4 879
finländare i åldern 15–84 år intervjuades i oktober, november och december 2016 samt i januari 2017.
Fram till år 2011 samlades uppgifterna in från 15–74-åringar.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 8.2.2017
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2016*

Årsförändring,
% 9-12/2016*
- 9-12/2015

September-
december totalt

DecemberNovemberOktoberSeptemberTyp av resa

1 000 resor

312 7903 1903 0003 1503 450Resor totalt
07 7802 1001 5901 8802 210TotaltInrikesFritid

-31 750460390390510
Avgiftsbelagd
inkvartering

16 0301 6401 2001 4901 700Gratis inkvartering

-22 500640610680570Totalt1)Utland

-41 780440400500430
Övernattning i
destinationslandet

5410110140100..Kryssningar

7300........
Dagsresor (inkl.
dagskryssningar)

211 630270580360430TotaltInrikesTjänst

25870180220240230Totalt1)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 september-december 2016*

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvarteringDestination

Resor 9-12/2016*Resor 9-12/2016*Resor 9-12/2016*

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

1007 7801006 0301001 750Resor totalt
191 490191 13021360Nyland

860084807120Egentliga Finland

32504220....Satakunta

21802150....Egentliga Tavastland

10770951015250Birkaland

43305290....Päijänne-Tavastland

32203200....Kymmenedalen

32604220....Södra Karelen

54106380....Södra Savolax

54005310....Norra Savolax

32203180....Norra Karelen

757074408130Mellersta Finland

32704240....Södra Österbotten

21702120....Österbotten

............Mellersta Österbotten

118301061012220Norra Österbotten

32003160....Kajanaland

7540635011190Lappland

............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 september-december 2016*

TjänstFritidFärdmedel

Resor 9-12/2016*Resor 9-12/2016*

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

1001 6301007 780Resor totalt
641 050765 940Bil

....10760Buss

2236012900Tåg

91502130Flyg

........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
september-december 2016* och 2015

September - decemberFritidsresor med övernattning i destinationslandet

20152016*

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

1001 8601001 780Resor totalt
1223012210TotaltNorden

917010170Sverige

3055029520TotaltRyssland och Baltikum

2546024420Estland

1935021370TotaltÖst- och Västeuropa

61107130Tyskland

2851029510TotaltSydeuropa och länder vid östra
Medelhavet 71307130Spanien (utan Kanarieöarna)

61208140Spanska Kanarieöarna

....6100Italien

........TotaltAmerika

........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.

Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter typ av resa och destination under september-december 2016*1)

Orsak till utrikesresanDestination

Tjänsteresor totaltFritidsresor totalt

1 000 resor

8702 500Resor totalt
230600TotaltNorden

170560Sverige

200850TotaltRyssland och Baltikum

150720Estland

..100Ryssland

300370TotaltÖst- och Västeuropa

110130Tyskland

..510TotaltSydeuropa och länder vid östra Medelhavet

..130Spanien (utan Kanarieöarna)

..140Spanska Kanarieöarna

..100Italien

....TotaltAmerika

....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 september-december 2016* och 2015

SverigeEstlandOrsak och typ av resa

Årsförändring,
% 9-12/2016*
- 9-12/2015

Resor under
9-12/2015

Resor under
9-12/2016*

Årsförändring,
% 9-12/2016*
- 9-12/2015

Resor under
9-12/2015

Resor under
9-12/2016*

1 000 resor1 000 resor

16630730-3890860Resor totalt1)

19470560-8780720Totalt1)Fritid
efter typ
av resa

0170170-9460420
Övernattning i
destinationslandet

72702900120120Kryssningar

......-14210180
Dagsresor (inkl.
dagskryssningar)

19470560-8780720Totalt1)Fritid
efter
orsak

............
Besök hos släkt och
vänner

11360400-10680610Semester

............Annan personlig orsak

616017036110150Totalt1)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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