
Finländarnas resor
2020, sommaren (1.5.-31.8.2020)

Finländarnas resor koncentrerades till Finland sommaren
2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var sommarturismen år 2020 koncentrerad till
den inhemska turismen, samtidigt som antalet passagerare på flygplatserna och i hamnarna på
grund av coronasituationen var en bråkdel jämfört med året innan. Antalet utrikesresor med flyg
minskade under maj-augusti med 95 procent och antalet resor med båt med 70 procent jämfört
med året innan. Under maj-augusti 2020 gjorde finländarna 9,7 miljoner fritidsresor med
övernattning i Finland och 0,6 miljoner fritidsresor som gick till utlandet, 0,4 miljoner av dessa
resor innehöll övernattning i destinationslandet.

Fritidsresor under maj-augusti 2012-2020* (exkl. inrikesresor i gratis
inkvartering och inrikes dagresor)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 3.9.2020

Transport och turism 2020



Uppgifterna framgår av Statistikcentralens enkät om finländarnas resor, i vilken totalt 5 228 finländare i
åldern 15–84 år deltog på nätet eller alternativt via telefonintervju i juni, juli, augusti och september.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1.1. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 2020*

Årsförändring,
% 5-8/2020* -
5-8/2019

Maj-augusti
totalt

AugustiJuliJuniMajTyp av resa

1 000 resor

-3210 7702 9603 6702 6501 490Resor totalt
-149 6602 5403 3302 5001 280TotaltInrikesFritid

-202 4608701 090390110Avgiftsbelagd inkvartering

-117 2001 6702 2502 1101 170Gratis inkvartering

-82560220260....Totalt1)Utland

-83410180180....
Övernattning i
destinationslandet

............Kryssningar

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

-51490190....170Resor med övernattningInrikesTjänst

............Totalt1)Utland

Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet1)

Tabellbilaga 1.2. Finländarnas resor under maj-augusti 2012-2020*

Maj-augustiTyp av resa

2020*20192018201720162015201420132012

1 000 resor

10 77015 92016 40016 24016 19015 39015 88016 15016 480Resor totalt
9 66011 20011 32011 31011 30010 65011 18011 50011 750TotaltInrikesFritid

2 4603 0803 0802 9202 9002 7502 7202 9602 870
Avgiftsbelagd
inkvartering

7 2008 1208 2408 3808 4007 9008 4508 5408 880Gratis inkvartering

5603 1403 2403 3703 3803 1303 1703 0403 110Totalt1)Utland

4102 4702 6302 7202 6302 4702 3902 3102 460
Övernattning i
destinationslandet

..390280320330320440380400Kryssningar

..280320340420340340350250
Dagsresor (inkl.
dagskryssningar)

4901 0109709509801 0201 0001 1401 070Med övernattningInrikesTjänst

..570870620520580520470560Totalt1)Utland

Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet1)
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Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter destinationslandskap under maj-augusti 2020*

5-8/2020*Destination

Inrikes fritidsresor totaltResor med gratis inkvarteringResor med avgiftsbelagd inkvartering

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

1009 6601007 2001002 460Resor totalt
131 2701396013310Nyland

101 000117908210Egentliga Finland

439042605120Satakunta

43904310....Egentliga Tavastland

771085805130Birkaland

54605380....Päijänne-Tavastland

33004250....Kymmenedalen

435032404100Södra Karelen

879096506140Södra Savolax

654053707170Norra Savolax

546042907160Norra Karelen

769085605130Mellersta Finland

437042704100Södra Österbotten

21702150....Österbotten

............Mellersta Österbotten

8730747010260Norra Österbotten

33203240....Kajanaland

6560432010240Lappland

1100........Åland

Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under maj-augusti 2020*

5-8/2020*Färdmedel

Tjänsteresor (med övernattning)Fritidsresor (med övernattning)

Andel, %1 000 resorAndel, %1 000 resor

1004901009 660Resor totalt
72350888 480Bil

....2190Buss

....6630Tåg

........Flyg

....3330Annat

Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
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Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under
maj-augusti 2019-2020*

5-8//2019   5-8//2020*   Destination

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

1002 470100410Resor totalt
21520....TotaltNorden

5130....Norge

13320....Sverige

2460060250TotaltRyssland och Baltikum

1742050210Estland

4100....Ryssland

21510....TotaltÖst- och Västeuropa

5130....Tyskland

28710....TotaltSydeuropa och länder vid östra
Medelhavet 6160....Spanien (utan Kanarieöarna)

........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.

Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter typ av resa och destination under maj-augusti 2020* 1)

Orsak till utrikesresanDestination

TjänsteresorFritidsresor

Tjänsteresor
totalt

Fritidsresor
totalt

Annan
personlig orsak

SemesterBesök hos släkt
och vänner

1 000 resor

..560..430..Resor totalt

..120..100..TotaltNorden

..370..290..TotaltRyssland och Baltikum

..310..240..Estland

..170..100..TotaltÖst- och Västeuropa

..........
TotaltSydeuropa och länder vid

östra Medelhavet

..........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.

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet1)
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Tabellbilaga 6. Resor till Sverige och Estland efter typ av resa under maj-augusti 2019-2020*

SverigeEstlandTyp av resa

Årsföränding%
5-8/2020* -
5-8/2019

Resor under
5-8/2019

Resor under
5-8/2020*

Årsföränding%
5-8/2020* -
5-8/2019

Resor under
5-8/2019

Resor under
5-8/2020*

1 000 resor1 000 resor

..760..-58750310Resor totalt1)

..670..-56700310Totalt1)Fritid

..320..-51420210
Övernattning i
destinationslandet

..250....130..Kryssningar

..100....140..
Dagsresor (inkl.
dagskryssningar)

............Totalt1)Tjänst

Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet1)
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