
Finländarnas resor
2017, våren (1.1.-30.4.2017)

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa
ökade under januari-april 2017
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var finländarnas inrikesresor något fler under
början av år 2017 än i fjol på våren. Av resmålen i Finland ökade Lappland och Birkaland i
popularitet. Även fritidsresorna till utlandet ökade jämfört med motsvarande period i fjol. Av de
finländare som reste utomlands under början av året åkte allt fler till de traditionella resmålen,
såsom Kanarieöarna eller Mellaneuropa.

Finländarnas fritidsresor efter typ av resa under januari-april
2012-2017* (utan inrikesresor i gratis inkvartering)

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 4 836
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 7.6.2017
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1.1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2017*

Årsförändring,
% 1-4/2017* -
1-4/2016

Januari-april
totalt

AprilMarsFebruariJanuariTyp av resa

1 000 resor

511 6803 3803 1102 8202 380Resor totalt
67 2402 0901 9101 7201 520TotaltInrikesFritid

71 900480600480330Avgiftsbelagd inkvartering

55 3501 6101 3101 2401 190Gratis inkvartering

62 470760680540480Totalt1)Utland

101 850630530370320
Övernattning i
destinationslandet

-11350..100100..Kryssningar

4270........
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

101 360380330400260TotaltInrikesTjänst

-9610150190160110Totalt1)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)

Tabellbilaga 1.2. Finländarnas resor under januari-april 2012-2017*

Januari-aprilTyp av resa

2017*20162015201420132012

1 000 resor

11 68011 10011 43010 61011 56011 880Resor totalt
7 2406 8507 3006 4107 3707 190TotaltInrikesFritid

1 9001 7701 8201 5401 9001 810Avgiftsbelagd inkvartering

5 3505 0805 4804 8605 4705 380Gratis inkvartering

2 4702 3402 4602 4102 2702 220Totalt1)Utland

1 8501 6901 8201 7901 6401 610Övernattning i destinationslandet

350390370360430440Kryssningar

270260260250210180Dagsresor (ink. dagskryssningar)

1 3601 2401 0601 1801 3701 550TotaltInrikesTjänst

610670610620550920Totalt1)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 2015-2017*

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd
inkvartering

Destination

1-4/2017*1-4/20161-4/20151-4/2017*1-4/20161-4/20151-4/2017*1-4/20161-4/2015

1 000 resor1 000 resor1 000 resor

7 2406 8507 3005 3505 0805 4801 9001 7701 820Resor totalt
1 1501 1101 4208208001 130330310290Nyland

430500560330380460100120100Egentliga Finland

210220220190200200......Satakunta

210230200190180160......Egentliga Tavastland

870740850600550620270190240Birkaland

320230310250190240......Päijänne-Tavastland

170170140150160140......Kymmenedalen

180220150150160........Södra Karelen

350260270300230230......Södra Savolax

510500470370350300140150160Norra Savolax

190250210170190160......Norra Karelen

510430410390320290120110130Mellersta Finland

290260270240200230......Södra Österbotten

140150160110110140......Österbotten

..................Mellersta Österbotten

680760680460520440220240240Norra Österbotten

200170220120110150......Kajanaland

760570660440350410320210250Lappland

..................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 2015-2017*

TjänstFritidFärdmedel

1-4/2017*1-4/20161-4/20151-4/2017*1-4/20161-4/2015

1 000 resor1 000 resor

1 3601 2401 0607 2406 8507 300Resor totalt
8707605805 5005 3305 730Bil

110....650580600Buss

220270230880740830Tåg

160150160150150120Flyg

............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 2015-2017*

1-4/2017*   1-4/2016   1-4/2015   

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

1001 8501001 6901001 820Resor totalt
101901321012210TotaltNorden

815091609160Sverige

275002440028510TotaltRyssland och
Baltikum 203701931023430Estland

234201830021380TotaltÖst- och
Västeuropa 192601524016300Västra Mellaneuropa

............Östra Mellaneuropa

254602745024430TotaltSydeuropa och
länder vid östra
Medelhavet 61209150....

Spanien (utan
Kanarieöarna)

11210101809160Spanska Kanarieöarna

............TotaltAmerika

............TotaltAfrika

101901119011190TotaltAsien och
Oceanien ....6100....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.

Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter typ av resa och destination under januari-april 2015-2017*1)

Orsak till utrikesresanDestination

1-4/2017*1-4/20161-4/2015

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

1 000 resor1 000 resor1 000 resor

6102 4706702 3406102 460Resor totalt
200500240540150530TotaltNorden

110470170480130470Sverige

110800190720130830TotaltRyssland och
Baltikum ..640110590..710Estland

..120..110..100Ryssland

220420150310220380
TotaltÖst- och

Västeuropa

..470..450..430TotaltSydeuropa
och länder vid
östra
Medelhavet

..120..150....
Spanien (utan
Kanarieöarna)

..210..180..160
Spanska
Kanarieöarna

............TotaltAmerika

..........TotaltAfrika

..180..190..TotaltAsien och
Oceanien ......100..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 6.1. Resor till Sverige och Estland efter typ av resa under januari-april 2015-2017*

SverigeEstlandTyp av resa

Resor under
1-4/2017*

Resor under
1-4/2015

Resor under
1-4/2015

Resor under
1-4/2017*

Resor under
1-4/2015

Resor under
1-4/2015

1 000 resor1 000 resor

570650590730700790Resor totalt1)

470480470640590710Totalt1)Fritid

150160160370310430
Övernattning i
destinationslandet

210250260130140110Kryssningar

100....140140170
Dagsresor (ink.
dagskryssningar)

110170130..110..Totalt1)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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Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under januari-april 2015-2017*

SverigeEstlandOrsak av resa

Resor under
1-4/2017*

Resor under
1-4/2015

Resor under
1-4/2015

Resor under
1-4/2017*

Resor under
1-4/2015

Resor under
1-4/2015

1 000 resor1 000 resor

570650590730700790Resor totalt1)

470480470640590710Totalt1)Fritid

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

360340370550510600Semester

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

110170130..110..Totalt1)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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