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DE STØRSTE BYER
Hovedstadsregionen består af fire uafhængige byer. 

Et stort antal mindre byer og kommuner ligger 

i umiddelbar nærhed  af hovedstadsregionen.

LEVEVIS OG STORBYER
Befolkningen er voldsomt koncentreret i det 

sydlige Finland, hvor de største byer ligger. 

Med hensyn til befolkning ligger Finlands 

centrale punkt ca. 100 kilometer nord for Hel�

sinki. Landets samlede længde er på mere 

end 1.000 kilometer.

Ca. 60 % af finnerne ejer deres eget hjem. 

Ca. 70 % af finnerne bor i eller i nærheden af 

storbyer eller mindre byer. Kun 6 % af finner�

ne bor på landet, som udgør 70 % af det sam�

lede areal i Finland.

Andre store byer

Tampere 223.000

Oulu 197.000

Turku 184.000

Jyväskylä 136.000

Kuopio 111.000

Lahti 104.000

Befolknings-
tæthed

177 pr. km²

45 pr. km²

34 pr. km²

29 pr. km²

24 pr. km²

17 pr. km²

14 pr. km²

11 pr. km²

4 pr. km²

2 pr. km²

Tampere

Jyväskylä

Kuopio

Lahti

Oulu

Turku

Hovedstadsregionen

5.500.000 
indbyggere

Hovedstadsregionen 1.400.000 

Byområder 1.110.000

Helsinki 624.000

Espoo 266.000 

Vantaa 211.000

Kauniainen 9.000

Pendlerbyer 
290.000

Der er ca. 5,5 millioner indbyggere i Finland. 

Der er lidt flere kvinder end mænd. 

De største aldersgrupper er 50 år og derover. 

Finnernes gennemsnitsalder er ca. 42 år. 

1.157 km

1,4 
millioner 

enfamilieshuse

1,1
millioner 

lejligheder

2.500.000 hjem

Lapland dækker ca. 30 % 
af det samlede areal i 
Finland, men har kun 
180.000 indbyggere. 

Lapland

Helsinki

50 % 
af befolkningen

3 % 
af befolkningen

FINLAND OG 
FINNERNE
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FAMILIER
Lidt over 1 million fi nner bor ale� 1 million finner bor ale�

ne. Ca. 1,8 millioner finner bor 

i husholdninger med to perso�

ner, og 0,8 millioner bor i hus�

holdninger med tre personer. 

Næsten 1,8 millioner finner bor 

i husholdninger med fire perso�

ner eller derover.
RELIGION
Næsten 75 % af finnerne er medlemmer af den evan�

gelisk�lutherske kirke i Finland, og ca. 1 % tilhører 

den ortodokse kirke. Ca. 1,5 % af finnerne er med�

lemmer af andre trossamfund, og mere end 20 % til�

hører ikke noget trossamfund. En lille del af dem, der 

ikke er medlemmer af nogen kirke, tilhører uafhæn�

gige religiøse fællesskaber.

En betydelig del af medlemmerne af den evange�

lisk�lutherske kirke er kulturkristne, hvilket betyder, 

at de ikke aktivt udøver nogen religiøs praksis. 

EVANGELISK-
LUTHERSK

75 %

ORTODOKS

1 %
IKKE MEDLEM AF 

NOGEN KIRKE

20 %
ANDRE TROS-

SAMFUND

1,5 %

SPROG
Næsten 90 % af finnerne har finsk som moders�

mål, og mere end 5 % taler svensk som moders�

mål. Over 2.000 finner har sámi (samisk) som mo�

dersmål.

ANDRE SPROG, DER TALES I FINLAND

Ca. 70.000 mennesker taler russisk, næsten 50.000 

taler estisk, omkring 17.000 taler engelsk, ca. 

17.000 taler somalisk, ca. 15.000 taler arabisk, ca. 

10.000 taler kurdisk, og omkring 10.000 har kine�

sisk om modersmål.

De fleste mennesker, der har russisk som mo�

dersmål, er flyttet til Finland efter 1990, men landet 

har også en lille russisktalende befolkningsgrup�

pe, der stammer helt tilbage fra tiden med russisk 

overherredømme i Finland (1809–1917). De fleste 

estere, der bor i Finland, er flyttet til landet efter 

Sovjetunionens sammenbrud.

1,1 
millioner 

husholdninger 0,9 
millioner 

husholdninger

0,29 
millioner 

husholdninger

[ZH]
10.000

[KU]
10.000

[AR]
15.000

[SO]
17.000

[EN]
17.000

[ET]
50.000

[RU]
70.000

[SV][FI]90 % 
5 % 
Svensk

   

Finsk

5 % 
Andre 
sprog

Kamppi-kapellet i Hel-
sinkis centrum er veleg-
net til stille refleksion. 
Det er muligt at få vej-
ledning af en socialar-
bejder eller en medar-
bejder ind i kirken.
Arkitekt: 
Mikko Summanen, K2S

0,36 
millioner 

husholdninger

DET KIRKELIGE FÆLLESSKAB I HELSINKI
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Set i forhold til arealet er Finland blandt de største lande 

i Europa. Med sine kun 5,5 millioner indbyggere er lan�

det dog det tyndest befolkede land i EU. Befolkningen er 

koncentreret i den sydlige del af landet og i nogle få store 

byer. I vildmarken i det nordlige Finland kan man vandre 

i dagevis uden at møde et andet menneske, hvis man nu 

ønsker det. De store byer er dog både moderne og ligner 

andre europæiske storbyer.

Fra nord til syd har Finland en længde på mere end 

1.000 kilometer. Finland er et land med mange facetter: I 

den tidlige sommer, hvor folk nyder en svømmetur i havet 

sydpå, kan du stadig løbe på ski oppe nordpå. Ude mod 

vest kan du fornemme nærheden af Østersøen og Atlan�

terhavet. Golfstrømmen gør Finlands klima mere tempe�

reret end landets nordlige placering antyder — til forskel 

fra Canada og Rusland, der ligger på samme breddegrad. 

Næsten en tredjedel af alle mennesker, der lever nord 

for den 60. breddegrad, er finner. I det østlige Finland er 

klimaet på mange måder fastlandsklima, hvilket skyldes 

den eurasiske landmasse. 

På langs af hele landet har Finland fire årstider. Som�

meren er frodig, en årstid præget af lys og kun lidt regn. 

Efteråret er ofte regnfuldt, og vinteren er kold med vold�

somt snefald. Sydpå dækker sneen typisk jorden i de�

cember. Nordpå indtræffer dette en måned eller måske 

endda to måneder tidligere. Sydpå smelter sneen i april, 

mens langrendsskikonkurrencer nogle gange afholdes 

så sent som til sankthans i de nordligste dele af landet. 

Nogle år har det sydlige Finland kun lidt sne, mens de 

andre kan det sne helt frem til det sene forår. 

Landets nordlige placering har stor betydning for ly�

set. Om sommeren forbliver solen over horisonten i ca. to 

måneder i de nordligste dele af landet. Om vinteren ligger 

solen under horisonten i næsten lige så lang tid omkring 

jul.  I løbet af denne tid reflekterer vintersceneriet et ma�

gisk, blåt lys nogle få timer om dagen.

Sydpå bliver solen over horisonten i op til 19 timer om 

dagen om sommeren. Omkring jul varer dagslyset kun 

ca. seks timer om dagen.

SÅDAN SER FINLAND UD
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DET FINSKE LANDSKAB
Set fra et fly er Finland et overraskende syn. Omkring 

75 % af arealet er dækket af skov, og næsten 10 % er 

dækket af søer og floder. Naturligvis har Finland også 

storbyer, købstæder, forstæder, marker, landsbyer, luft�

havne, industriområder, motorveje, jernbaner og strand�

områder — men den overvejende del af arealet er dæk�

ket af skov. 

Finlands terræn er lavtliggende med nogle få bjerge 

oppe mod nord. Med skiftevis bakker og dale er det fin�

ske landskab dog ikke fladt.

Skovene omgiver et stort antal søer, især i det østlige 

Finland. Saimaa�området består af hundredvis af ind�

byrdes forbundne søer. The Wall Street Journal placerede 

Saimaa blandt de fem smukkeste søer i verden i 2014. 

Med hensyn til vandområder inde i landet, står Finland 

ikke tilbage for noget andet land: Der er hundredvis af 

kilometer med afvekslende vandveje, der er masser af 

plads, uforstyrrethed og ubeboede bugter. Finland har 

omkring 188.000 søer. 

Det omfattende øhav i den sydvestlige del af landet 

er en unik kombination af øer, holme og klipper — af 

grundfjeld og havet. Landjorden, der blev komprimeret 

under istiden, hæver sig med op til én centimeter pr. år, 

hvilket betyder, at Finlands samlede areal øges med ca. 

syv kvadratkilometer hvert år.

Moser — lige fra sumpe til vådområder — er også ty�

piske for Finland. Tørv fra moser genererer ca. 5 % af 

den energi, der forbruges i Finland.

Skove, søer og øhavet udgør enestående naturmiljøer 

med deres flora og fauna. Der er op til 700.000 lystfiske�

re og 300.000 jægere i Finland. 

Lapland er en af de få vildmarker i Europa. Det er også 

et paradis for vandrere og lystfiskere — og for skiløbere 

i de solrige forårsmåneder. Kolari, en lille kommune i 

Lapland, har færre end 4.000 indbyggere, men har ka�

pacitet til at huse 35.000 turister.

Naturen er også tilgængelig, og alle har ret til at van�

dre i skovene og plukke bær og svampe. 
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Finlands parlament, der har 200 pladser, vælges hvert fjer�

de år. Det næste parlamentsvalg afholdes i 2019. Alle fin�

ske borgere på 18 år og derover har stemmeret. På nuvæ�

rende tidspunkt er otte partier repræsenteret i parlamen�

tet — det høje antal partier skyldes valgsystemet. Finland 

har en koalitionsregering, hvilket betyder, at de politiske 

partier skal kunne samarbejde uanset deres ideologiske 

forskelle.

Finlands præsident vælges ved en direkte folkeafstem�

ning for en periode på seks år ad gangen, og præsidenten 

kan højst sidde i to på hinanden følgende perioder.  Sauli 

Niinistö, den nuværende præsident, blev valgt i 2012. Ud 

over sine øvrige magtbeføjelser har Niinistö ansvaret for 

udenrigspolitik i samarbejde med Finlands regering.

Finland har omkring 300 kommuner. De har omfatten�

de selvstyre, hvilket sikrer, at beslutningerne tages lokalt, 

tæt på befolkningen. Kommunerne har bl.a. beslutnings�

kompetence over arealudnyttelse samt organiseringen af 

grunduddannelse og sundhedspleje. Kommunalbestyrel�

serne vælges hvert fjerde år. Alle politiske partier deltager 

i beslutningstagningen i kommunalbestyrelserne.  

De finske stemmeberettigede vælger 13 medlemmer til 

Europa�Parlamentet. 

DET FINSKE 
SAMFUND

 Afstemning    Sygeplejersker

 Brandmand   Skolebarn

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDRIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLAND

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDJOHANNA VUONOKARI / LEHTIKUVA
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EKSPERTISE ER MAGT
I Finland begynder den obligatoriske skolegang i syvårs�

alderen og varer i ni år. Efter grundskolen (svarende til 

den danske folkeskole) fortsætter nogle elever deres ud�

dannelse på erhvervsskoler, og andre går på gymnasiet 

og derefter på universitetet, mens endnu andre går di�

rekte ud i arbejdslivet og studerer ved siden af jobbet. 

Enhver kan fortsætte med at uddanne sig, så længe de 

ønsker det. I Finland er uddannelse gratis for alle, også 

for ph.d.�studerende. I grundskolen, på gymnasier og i 

erhvervsskoler serveres der et gratis måltid mad hver 

dag for eleverne. Finland har 14 universiteter, der er pla�

ceret forskellige steder i landet, herunder også i Lapland. 

Det finske uddannelsessystem producerer glimrende 

resultater. I 2015 vurderede World Economic Forum, at 

Finland har den bedste menneskelige kapital i verden 

hvad angår uddannelse, trivsel og beskæftigelse. Iføl�

ge Universitas 21 har Finland det sjette bedste højere 

uddannelsessystem i verden. Desuden har Finland gen�

tagne gange ligget blandt de allerbedste nationer i ver�

den hvad angår PISA�undersøgelserne, der måler unge 

menneskers viden og færdigheder inden for matematik, 

læsning og naturfag. Og investeringen i uddannelse er 

ikke spildt: Ifølge en ny PIAAC�undersøgelse foretaget af 

OECD rangerer voksne finner på andenpladsen inden for 

problemløsning, matematik og læsning. 

KVINDER OG MÆND
Et uddannelsessystem med virkeligt lige muligheder 

skaber ligestilling i samfundet som helhed. Ligestilling 

mellem kønnene er selvindlysende. Faktisk er piger og 

kvinder ofte højere uddannede end drenge og mænd. 

Finland har haft en kvinde som præsident og en kvin�

delig højesteretspræsident. En kvindelig professor eller 

en kvindelig topchef er ikke usædvanligt. Igennem lang 

tid har næsten halvdelen — eller mere end halvdelen — 

af ministrene i Finlands regering været kvinder. 

Et højt niveau inden for sundhedpleje og daginstitu�

tioner for børn har også været med til at skabe lighed. 

På oversigter, der er indsamlet af Red Barnet, rangeres 

Finland gentagne gange blandt verdens bedste lande for 

mødre at opdrage deres børn i. I Finland modtager mødre 

barselsdagpenge i 105 dage. Efter dette tidsrum modta�

ger familien en familieydelse, som giver en af forældrene 

mulighed for at blive hjemme med barnet. Trivsel for fa�

milierne betyder trivsel for børnene. Ifølge UNICEF ran�

gerer Finland blandt de fem førende lande i verden hvad 

angår børns trivsel. 

For mennesker, der er vant til at leve i et klasseopdelt 

samfund, kan Finland være en helt usædvanlig oplevelse. 

I mange virksomheder er alle medarbejdere på fornavn, 

uanset deres position i virksomheden. Denne uformelle 

tilgang er ikke kun en talemåde. Der et et meget lavt fo�

kus på hierarkier i Finland, og mennesker fremhæver 

ikke deres status, undtagen i forbindelse med officiel�

le lejligheder. En af årsagerne til den udbredte lighed i 

Finland er, at landet aldrig har været præget af feudale 

strukturer, og at finnerne altid har interageret direkte 

med hinanden.

Af samme årsag er der meget lidt korruption i Fin�

land. I Corruption Perceptions�indekset, der indsamles af 

Transparency International, har Finland gentagne gange 

været rangeret blandt de mindst korrupte samfund i ver�

den. Finland var nummer tre i det seneste indeks – og det 

var tæt på at være en skuffelse.

Medierne opererer frit og uden nogen form for cen�

sur i Finland. Kildebeskyttelsen er stærk og kan kun op�

hæves via domstolsafgørelser i forbindelse med alvorlig 

kriminalitet. I 1766 blev Sverige�Finland det første land i 

verden, der implementerede en lov om åbenhed i den of�

fentlige administration. I overensstemmelse med denne 

stærke tradition er administrative dokumenter gratis til�

gængelige for alle. Desuden skal myndighederne aktivt 

formidle oplysninger om udviklingen inden for deres re�

spektive administrative områder. 

2
2. bedst inden for kønsligestilling i verden 

Global Gender Gap Report 2014
World Economic Forum

1
Bedste menneskelige kapital i verden

Human Capital Report 2015
World Economic Forum

3
3. mindst korrupte land i verden
Corruption Perceptions Index 2014

Transparency International
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Skabt af Tove Jansson, Mumifamilien — sikkert den lyk�

keligste og viseste familie i verden — stammer fra Fin�

land. Ifølge mange undersøgelser er finnerne også lyk�

kelige, måske på grund af deres kulturelle aktiviteter. Lit�

teratur er særdeles populært. Finnerne læser en masse, 

og hver kommune og landsby har sit eget bibliotek, og 

der er mobile biblioteker, der besøger de fjerne og tyndt 

befolkede områder. 

Teater er også populært. Næsten alle store og min�

dre byer har deres eget teater, og de største spiller flere 

stykker på finsk og svensk, de to officielle sprog. Et sær�

ligt finsk kendetegn er de lokale sommerteatre, der spil�

ler stykker af en forskelligartet gruppe forfattere, lige 

fra lokale skolelærere til Aleksis Kivi, Finlands natio�

nalforfatter. 

De film, der produceres i Finland, dækker alle genrer, 

lige fra komedier til skrækfilm og fra krimier til anima�

tionsfilm. Finsk producerede film udgør ca. 25 % af de 

mest sete film i Finland. Filmentusiaster mødes på So�

dankylä Film Festival og Love & Anarchy, også kendt som 

Helsinki International Film Festival. 

Finland er himlen for musikelskere. De store musiks�

cener findes i byerne, men musikken når ud til alle dele 

af landet om sommeren. Udvalget af festivaler strækker 

sig fra klassisk til populærmusik — fra Savonlinna Ope�

ra Festival til Pori Jazz Festival, og fra Helsinki Festival 

til Ruisrock.

Finland har et omfattende netværk af musikinstitutio�

ner, der frembringer en lang række dygtige entusiaster 

samt professionelle musikere.

Finland har glimrende kunstmuseer, ikke kun i Hel�

sinki, men også i andre dele af landet. Mange af disse 

museer er oprindeligt blevet stiftet af privatpersoner el�

ler private organisationer. Sådanne museer findes bl.a. i 

Tampere og Mänttä. 

Der findes skønhed overalt. Arkitektur og kunstnerisk 

design er vigtigt i Finland. Ud over smukke designobjek�

ter, så drejer design sig også om industrielt design og 

servicedesign.

ALT FOR SPORTEN
Finner har et passioneret forhold til sport, både til pro�

fessionel sport og fritidssport. Et stort antal store sports�

begivenheder er blevet afholdt i Finland siden sommer�

OL i 1952.

Ishockey er den mest populære sport i Finland. Mange 

holdsportsgrene — såsom fodbold, basketball, volleyball, 

floorball og synkron�skøjteløb — er uhyre populære som 

fritidsaktiviteter. Hvad angår traditionelle, individuelle 

sportsgrene er finner internationalt anerkendt for deres 

succes inden for langrendsskiløb og spydkast. 

Finnerne er også glade for motorsport, delvist på 

grund af deres betydelige succes. Finland — en nation 

med kun fem millioner indbyggere — har produceret tre 

Formel�1�verdensmestre. Rallysporten er også vigtig. 

Her forventes det, at nye kørere følger i fodsporene på 

ET KULTURELT FOLK
Mumifamilien af Tove Jansson

 Flow Festival

JUSSI HELLSTEN / FLOW FESTIVAL
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det store antal mesterkørere.

Gymnastik er en populær fritidsaktivitet blandt finner 

af alle aldre. Børn træner på skoler, og almene løbe� og 

langrendsski�events tiltrækker hundredtusindvis af del�

tagere. I Finland er forholdene ideelle til udendørstræ�

ning: Gang, løb, cykling, skiløb, skøjteløb, ro� og sejlsport.

Sportsklubber spiller en vigtig rolle. De fleste finner 

deltager i sportsklubaktiviteter på et eller andet tidspunkt 

i deres liv, enten som sportsudøvere eller som frivillige. 

Sportsklubaktiviteter kan være lige fra at arbejde med 

børn og unge mennesker til at organisere begivenheder, 

endda store begivenheder.

BORDET ER DÆKKET!
Rå, marinerede fisk, praktisk talt helt friske fra havet. Vil�

de bær, der er plukket i skoven. Svampe, frugt, ost og kaffe 

— adskillige kopper kaffe. 

Finner spiser meget fisk, da både ferskvandsfisk og fisk 

fra havet udgør en væsentlig bestanddel af finnernes kost. 

Østersøsild kan tilberedes på utællelige forskellige må�

der. Rensdyrkød — braiseret eller stegt — er en typisk 

finsk delikatesse og en vigtig del af den laplandske kost. 

I Finland transporteres fødevarerne normalt kun kort vej 

fra naturen eller fra gårdene til tallerknerne. Denne af�

stand er allerkortest, når finnerne selv plukker deres 

svampe eller bær i skoven eller fanger deres fisk — hvil�

ket er tilladt alle steder i Finland. 

Restauranter foretrækker finske ingredienser, også 

selvom der kun er få restauranter, der har specialiseret 

sig inden for det finske køkken. Finske byer har en liv�

lig restaurantkultur. Gourmetmad er blevet mere popu�

lært, og finske kokke deltager med succes i internatio�

nale konkurrencer.

Restaurant Day, et madkarneval opfundet i Finland, 

er også ved at blive populær i andre lande. På fire dage 

hvert år kan enhver åbne sin egen, midlertidige restau�

rant i gården eller på fortovet og sælge deres egne spe�

cialiteter til de forbipasserende. 

Finnerne er også kendt for at være glade for kaffe. 

Én kaffebønne ud af hver hundrede kaffebønner havner 

i Finland, selvom finnerne kun udgør 0,7 ‰ af verdens 

befolkning. Finnerne konsumerer 12 kilo kaffe pr. ind�

bygger pr. år — dobbelt så meget som f.eks. italienerne.

De finske søer og floder er rige på krebs. Sæsonen for 

krebsefiskeri strækker sig fra sent i juli til slutningen af 

oktober og er en af de vigtigste sæsoner for mange fin�

ner. Krebs må ikke fanges resten af året. 

Finsk øl — lige fra den traditionelle, hjemmebryggede 

øl til den moderne, håndlavede  øl — er berømt for sin 

gode smag. Ud over nogle få store, industrielle brygge�

rier har Finland dusinvis af små bryggerier, der ofte kun 

sælger deres produkter lokalt. 

Finsk ishockeyfanÅRLIGT FØDEVAREFORBRUG PR. INDBYGGER

75 kg
Kød

15 kg
Fisk

15 kg
Bær

66 kg
Frugt og 

juice

80 kg
Korn�

produkter

25 kg
Ost

178 kg
Flydende land�
brugsprodukter

65 kg
Grøntsager

11 kg
Æg

12 kg
Kaffe
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OLDTIDEN
For mere end 10.000 år siden var det nordlige Euro�

pa dækket af en iskappe, som man mener blev dannet 

110.000 år tidligere. 

Da isen endelig trak sig tilbage, begyndte der at kom�

me mennesker til det område, der nu er Finland, sær�

ligt fra syd. På det tidspunkt var det meste af området 

dækket af vand, fordi isen havde skabt fordybninger i jor�

den. Landjorden har hævet sig lige siden, isen begyndte 

at trække sig tilbage, og denne landhævning fortsætter. 

Billedet af Finland i oldtiden er baseret på arkæolo�

giske kilder. Der er kun få nedskrevne henvisninger til 

Finland i oldtiden, der er bevaret til i dag – f.eks. i de is�

landske sagaer. 

Finland udviklede sig i oldtiden på samme måde som 

andre europæiske områder uden for det gamle Rom. Re�

gionale magthavere og administrative organisationer var 

typiske for denne epoke. De vigtigste næringsveje omfat�

tede jagt og fiskeri samt international handel, endda med 

fjerntliggende lande.  

Kristendommen nåede frem til Finland både fra øst og 

fra vest. Muligvis så tidligt som i år 900 var kristendom�

men fremherskende i en betydelig del af det sydlige Fin�

land. Den kristne indflydelse kom fra Konstantinopel og 

ikke fra Rom. 

Fra starten af det 12. århundrede beseglede korsto�

gene fra Sverige finnernes religiøse tilhørsforhold. Kor�

sets og sværdets magt integrerede Finland i det vestlige, 

katolske Europa. Finland blev en del af Sverige og Vest�

europa i mere end 600 år. Grænsen mellem det vestlige 

og østlige Finland og grænserne mellem kirkesamfunde�

ne var uklare, og de blev ved med at ændre sig hen over 

århundrederne, lige som grænsen til Rusland.

FINLAND SOM DEL AF STORMAGTERNE
Af politiske og religiøse grunde begyndte reformationen 

i Sverige og Finland i begyndelsen af det 16. århundrede. 

Den blev efterfulgt af religionskrige i det 17. århundrede, 

der involverede Sverige, herunder også finnerne. Sverige 

og Rusland havde i århundreder kæmpet om placeringen 

af deres indbyrdes grænse. Krigene med Rusland fandt 

først deres afslutning, da Sverige tabte den finske krig 

1808–1809. Finland blev et storhertugdømme under rus�

sisk overherredømme, men bevarede sin tidligere lovgiv�

ning og administration. 

Finland var en del af det russiske imperium i mere end 

HVORDAN 
FINLAND 
BLEV FINLAND

Det første
universitet 
i Finland

1640

Æraen med religionskrige, 
den lutherske kirke

1600

Bosættelser begynder 
i Finland. Stamme-
samfund etableres.

5000f.Kr.

180716601219

Den Store 
Nordiske 
Krig

17005000f.Kr.

Jernalderen 
når til Finland.

500f.Kr.

Korstog fra vesten 
når frem til Finland, 
den katolske kirke

1050
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Det nye, monumentale 
Helsinki blev bygget i 
henhold til tegninger, 
der var skabt af C.L. 
Engel.

100 år. Dette markerede en æra med fremskridt, især i 

løbet af de sidste årtier. Finland udviklede sig fra den øst�

lige periferi af Sverige til en selvstyrende region og til den 

højest udviklede del af Rusland. 

Finland etablerede et parlament og fik sin 

egen valuta under det russiske overher�

redømme. Landets forretningsliv og in�

dustri udviklede sig, særligt inden for 

skov� og træindustrien. 

Udgivelsen af Kalevala i 1849 var 

sandsynligvis den vigtigste begiven�

hed hvad angår den nationale identi�

tet. Kalevala er et omfattende heroisk 

epos, der er baseret på folklore. Dette gav 

Finland en historie. De åndelige kræfter, som 

Väinämöinen, en af hovedkaraktererne, forlenes med, 

er baseret på viden og runesang (magisk tryllesang). 

Kalevala blev en inspirationskilde for kunstnere, kom�

ponister og forfattere. Blandt andre komponisten, Jean 

Sibelius, digteren Eino Leino og malerne Akseli Gallen-

Kallela og Albert Edelfelt har været med til at skabe den 

finske kunsts guldalder — Finlands kulturelle kerne — 

sidst i det 19. århundrede. 

Kalevala har også inspireret idéen om 

uafhængighed. Finnerne gjorde mod�

stand, da Rusland egenmægtigt gen�

nemførte ændringer af Finlands lov�

givning og på andre måder under�

trykte landet sidst i det 19. århund�

rede og først i det 20. århundrede.

Under 1. Verdenskrig blev modstan�

den til væbnet modstand, når unge mænd, 

der først og fremmest kom fra middel� og 

overklassen, kom med i Jägertropperne og rejste til 

Tyskland for at få militær træning. I Nordeuropa endte 1. 

Verdenskrig med det russiske imperiums sammenbrud 

og Finlands uafhængighed i 1917.

 

DET UAFHÆNGIGE FINLAND
Den finske borgerkrig brød ud tidligt i 1918. De røde (so�

cialisterne) ønskede at opretholde nære bånd til Sovjet�

Väinämöinen i 
"Forsvaret af 
Sampo". 
Af Akseli Gallen-
Kallela, 1895

Vårt land, 
Finlands natio-
nalsang

1848

Kalevala 
udgives.

1849

Finland indfører 
den finske mark, 
landets egen valuta.

1860

De første 
folkeskoler

1866

Parlament med ét kammer, Finland 
bliver det første land til at give fulde 
politiske rettigheder til kvinder.

1906

Den tohovedede russiske kejserørn angriber 
den unge finske pige. Af Eetu Isto, 1899

Finland bliver 
en del af 
Rusland.

1809

Storbranden i Turku, 
Helsinki bliver 
hovedstad.

18201700
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Den nordiske 
pasunion, Finland 
tilslutter sig FN.

1955

Lovgivning
om barsel

1938

Finland bliver 
uafhængigt. 

1917

De første barne-
plejeklinikker 
oprettes.

1920

Den finske 
borgerkrig

1918

Vinterkrigen 
bryder ud.

1939

Sommer-OL 
i Helsinki

1952

Fodboldspilleren 
Jari Litmanen 
fødes.

1971

Jari Litmanen, den 
mest succesrige finske 
fodboldspiller nogen-
sinde. Har vundet 
Champions League 
for Ajax. Han spillede 
også for Liverpool og 
FC Barcelona. D
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unionen. De hvide (ikke�socialisterne) støttede finsk uaf�

hængighed af nationalistiske og politiske årsager. Carl 

Gustaf Emil Mannerheim, en finsk general, der havde 

gjort tjeneste i den russiske hær, blev krigshelt i denne 

krig. Han anførte en hær, der var blevet mobiliseret me�

get hurtigt. De unge mænd, der havde meldt sig til Jäger�

tropperne, spillede også en vigtig rolle. Krigen splittede 

Finland i to lejre i årtier. 

De første år af Finlands uafhængighed var en periode, 

der hovedsageligt var præget udvikling og vækst. Væ�

sentlige reformer omfattede bl.a. etableringen af barne�

plejeklinikker i 1920'erne. Unge kvinder, der ventede sig, 

blev omfattet af den offentlige sundhedspleje, og børne�

dødeligheden blev stærkt reduceret i Finland. Omkring 

dette tidspunkt nåede folkeskolesystemet ud til endog de 

fjerneste dele af landet, og skolegang blev obligatorisk. 

Under de store landboreformer modtog den ikke�jordbe�

siddende landbobefolkning dyrkbar jord, så klassestruk�

turerne kunne blive afviklet. 

De to krige fra 1939–1944 afbrød denne positive udvik�

ling. Vinterkrigen (1939–1940) brød ud, da Sovjetunionen 

angreb Finland. Det lykkedes Finland at bevare sin uaf�

hængighed på trods af den overlegne fjende. Fortsæt�

telseskrigen brød ud i 1941, efter at Tyskland havde an�

grebet Sovjetunionen. Finland sluttede fred med Sovjet�

unionen i efteråret 1944 og smed de tyske styrker ud fra 

finsk territorium.

Som resultat af disse to krige mistede Finland en bety�

delig del af sit samlede territorium, herunder Vyborg, den 

andenstørste by. Befolkningen i de områder, der blev af�

stået til Sovjetunionen, blev overflyttet til Finland, hvilket 

betød, at man var nødt til at finde beboelse til en befolk�

ningsgruppe på 400.000 mennesker. Dette var et meget 

omfattende foretagende. 

DET MODERNE FINLAND
Efter krigen begyndte Finland at udvikle sig til en indu�

strination. Landet forblev et demokrati. De store krigs�

skadeerstatninger, Finland måtte betale, viste sig at være 

en velsignelse i forklædning: Finland var nødt til at starte 

mange industrier, særligt metalindustrien, praktisk ta�

get fra bunden. 

På samme tid flyttede en betydelig del af befolknin�

gen gradvist fra landet og ind til byerne for at arbejde i 

industrien i stedet for i landbruget på grund af de bedre 

indtægter i industrien. Befolkningstilvæksten tog fart ef�

ter krigen, og de finner, der er født i 1947, tilhører fortsat 

den største aldersgruppe i landet. Sammen med befolk�

ningstilvækst og urbanisering fulgte migration. Omkring 

200.000 mennesker forlod Finland i 1960'erne. De rejste 

først og fremmest til Sverige, hvor den industrielle vækst 

krævede mere arbejdskraft. 

Sverige, Norge, Danmark og Island oprettede Nordisk 

19451920

SUOMEN SAIRAANHOITAJALIITON ARKISTO



- 13 -

Angry Birds

2009

Linux-operativsystemet
Det første GSM-opkald

1991

Keke Rosberg bliver den 
første finske Formel-
1-verdensmester.

1982

Nobels 
fredspris 

2008

Konferencen om Sikkerhed 
og Samarbejde i Europa 
(CSCE) i Helsinki

1975

Fodboldspilleren 
Jari Litmanen 
fødes.

ROVIO

Et populært initiativ til fordel for 
ægteskab mellem to personer 
af samme køn accepteres.

2014

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Råd i 1952 med henblik på at skabe øget samarbejde. Fin�

land tilsluttede sig Nordisk Råd i 1955, efter at de interna�

tionale spændinger var lettet. Landene nåede til enighed 

om den nordiske pasunion og et fælles arbejdsmarked. 

Borgere i de nordiske lande kan frit rejse og tage ophold 

i et andet nordisk land uden at have pas med, og de har 

også ret til at arbejde. 

FRA GENOPBYGNING TIL TRIVSEL
Året 1952 var et år med store forandringer — en ny begyn�

delse. Finland havde betalt sine store krigsskadeerstat�

ninger, sommer�OL i Helsinki tiltrak besøgende fra hele 

verden, og Armi Kuusela blev kronet til Miss Universe.

Sovjetunionen forsøgte lejlighedsvist at øve indflydel�

se på Finlands interne forhold og internationale position. 

Bortset fra dette, så udgjorde efterkrigsårtierne ikke po�

litiske problemer for Finland. 

Samhandlen med Sovjetunionen gav betydelige øko�

nomiske fordele. Finland importerede råvarer, særligt 

olie, og eksporterede industrielt forarbejdede produkter. 

Landet styrkede systematisk sine bånd til Vesten. Fin�

land tilsluttede sig FN i 1955 og blev associeret medlem 

af European Free Trade Association (EFTA) i 1961 og fuldt 

medlem i 1986. Finland indgik en frihandelsaftale med 

Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) i 1973. 

Denne tendens kulminerede med, at Finland tilsluttede 

sig Den Europæiske Union (EU) i begyndelsen af 1995. 

Finland har udviklet sig til at blive en nordisk velfærds�

stat, der er karakteriseret af lighed, lige muligheder for 

alle borgere, socialt sikkerhedsnet og privatøkonomi. 

I dag immigrerer flere mennesker til Finland, end der 

emigrerer fra Finland.

I mange henseender er Finland blevet en europæisk 

mønsternation. Samarbejdet mellem private virksomhe�

der og den offentlige sektor er særdeles typisk for Fin�

land, og det samme er et stærkt input fra civilsamfun�

det. Organisationer spiller en vigtig rolle, særligt inden 

for sundhedspleje og fritidsaktiviteter, og mange vigtige 

institutioner opererer inden for områder som videnskab 

og kultur. Finlands økonomi har draget fordel af de fre�

delige tilstande på arbejdsmarkedet: Arbejdstager� og 

arbejdsgiverorganisationer har været i stand til at opnå 

enighed vedrørende vanskelige spørgsmål.

FINLAND I VERDEN
Finland et et nordisk land med stærke politiske og kultu�

relle bånd til de øvrige nordiske lande. Finland et et euro�

pæisk demokrati, medlem af EU og et aktivt medlem af 

FN. I årtier har finnerne deltaget i fredsbevarende ope�

rationer og konfliktløsning over hele verden. Martti Ahti-

saari, en tidligere finsk præsident, har vundet Nobels 

fredspris for sit konfliktløsningsarbejde. I 1988 blev No�

bels fredspris tildelt FN's fredsbevarende styrker, herun�

der også til 20.000 finner. 

Martti Ahtisaari,
tidl. præsident af 
Finland, vinder af 
Nobels fredspris

JOHANNES JANSSON / NORDEN

EU -medlemskab

1995



- 14 -

Finland er et velstående nordisk land og medlem af EU. 

Landets bruttonationalprodukt pr. indbygger ligger på ca. 

EUR 37.500 (2014). Kun tre EU�medlemslande er mere 

velstående end Finland: Sverige, Danmark og Luxem�

bourg. I Holland, Belgien, Irland, Østrig og Tyskland sva�

rer velstandsniveauet til Finlands. Priserne i Finland er 

relativt høje. Dette skyldes delvist de lange transport�

afstande. Med justering i forhold til købekraftsparitet 

ligger det finske bruttonationalprodukt på nogenlunde 

samme niveau som Frankrigs og Storbritanniens. Fin�

land har en ligelig indkomstfordeling, hvilket svarer me�

get til de øvrige nordiske lande. Finland tilsluttede sig 

euroen i 2002.

Serviceindustrien er langt den største "arbejdsgiver" 

i Finland. Tjenester — såsom installation og vedligehol�

delse af maskiner til papirfremstilling, elevatorer og an�

dre produktionsmidler, der fremstilles i Finland — er i høj 

grad eksportartikler.

Finland er en ret åben økonomi, hvor eksporten spiller 

en stor rolle. Skovindustrien, der benytter reproducer�

bare råstoffer, er fortsat den vigtigste sektor i Finland, 

men dette er under forandring. Ud over papir fremstiller 

skovindustrien nye typer produkter, såsom træbasere�

de brændstoffer som erstatning for fossile brændstoffer.

Andre industrier, herunder den maskintekniske indu�

stri, har hen over årtierne udviklet sig sideløbende med 

skovindustrien. Finland er førende inden for skibsbyg�

geri og fremstilling af store dieselmotorer, elevatorer og 

maskiner til papirfremstilling. Finnerne udmærker sig 

også inden for den kemiske industri, særligt hvad angår 

behandling af rent vand, samt i elektronik� og software�

industrien. Linux�operativsystemet blev udviklet af Linus 

ØKONOMI Torvalds fra Finland, og verdens første GSM�opkald blev 

foretaget fra et finsk mobiltelefonnetværk. De mest betyd�

ningsfulde succeshistorier i den finske spilindustri omfat�

ter Angry Birds fra Rovio og Clash of Clans fra Supercell.

Innovative tiltag har stor fremgang i Finland. Der bliver 

hele tiden etableret nye virksomheder inden for spilindu�

strien, elektronik� og softwareproduktion samt cleantech�

industrien, hvor Finland repræsenterer 1 % af det globale 

marked. Den årlige Slush�iværksætter�event i Helsinki er 

blandt de største i verden.  

Energiforbruget er højt i Finland, fordi vintrene er kol�

de, og der er masser af industri. Brugen af træ til at gene�

rere energi er vigtig som supplement til importeret energi, 

såsom olie og gas. Kernekraft og vandkraft er de vigtig�

ste energikilder til generering af elektricitet. Træ er den 

vigtigste vedvarende energikilde. Vind� og solenergi spil�

ler en mindre rolle, men der er vækst på disse områder.

INDUSTRISTRUKTUR
Land�
brug

3 % 
Industri

27 % 
Serviceindustrier

70 % 

ENERGIFORBRUGSERVICEINDUSTRIER

26 %

Ejendoms- og 
forretnings-
services 18 %

21 %

Logistik og 
kommunikation

Handel

Sund-
hedspleje 
og sociale 

serviceydelser

Uddannelse

Andre

7 % 17 %

11 %

23 %
Olie

7 %

18 %
Kerne-

kraft

Nettoimport 
af elektricitet

Naturgas
Vandkraft

25 % Træbaserede 
brændstoffer 

5 % tørv 

3 % andre

5 % 

4 % 

10 %Kul
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ERHVERVSLIV
Finland er et af de mindst korrupte samfund i verden, 

hvilket reflekteres i landets erhvervsliv. Finland ran�

geres konsekvent blandt de mindst korrupte nationer 

i verden i de undersøgelser og studier, der udføres af 

Transparency International. Aftaler bliver overholdt, og 

finnerne er kendt for at holde ord. Domstolene er uaf�

hængige og upartiske: I Finland kan du forvente, at din 

sag bliver behandlet retfærdigt, i overensstemmelse 

med loven. The Economist rangerer Finland blandt de 

ti bedste erhvervsmiljøer i verden.

Finland producerer også innovative produkter og høj�

kvalitetsprodukter. Ifølge en EU�undersøgelse, der er 

gennemført for nylig, fremstiller Finland eksportpro�

dukter af den højeste kvalitet inden for EU. Global In�

novation Index rangerer Finland som det fjerdemest in�

novative land i verden og som nummer 2 inden for clea�

ntech� og øko�innovation. Wired placerer Finland blandt 

de bedste lande i verden for iværksættere.  

Finland har en velfungerende infrastruktur, inkl. 

data� og telenetværk. Ifølge en OECD�rapport har Fin�

land de bedste trådløse bredbåndsforbindelser i ver�

den.   

Uddannelsesniveauet er højt. Finland rangerer 

blandt de ti bedste OECD�lande hvad angår borgere, der 

har gennemført en højere uddannelse. Ifølge en OECD�

rapport er voksne finner blandt de bedste i verden hvad 

angår kompetencer inden for læsning, matematik og 

problemløsning.

Finland er også et meget trygt samfund med meget 

lav kriminalitet sammenlignet med andre lande. Det 

er ikke så mærkeligt, at Helsinki rangeres blandt de ti 

bedste byer i verden. 

Alt dette fører til endnu et flot resultat: Ifølge World 

Economic Forum er Finland det fjerdemest konkurren�

cedygtige land i verden (2014).  
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33 %

Metal�, mekanisk� 
og bilindustri

23 %

Kemisk 
industri

20 %

Skov�
industri 

12 %

Elektricitets� og 
elektronik industri

Råvarer og 
produktionsvarer

Energi�
produkter

Produktions� 
midler

Andre 
forbrugsvarer

34 % 21 % 19 % 19 %
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8 %
Nord-

amerika

Euro-zonen Andre 
EU-lande

Andre 
europæiske 

lande

EKSPORT EFTER PRODUKTGRUPPE (2014)

IMPORT EFTER PRODUKTGRUPPE (2014)

VIGTIGE HANDELSPARTNERE (2014)
 Eksport     Import

EKSPORT EFTER GRUPPE AF LANDE (2014)

34 % 23 % 15 %

14 %
Asien

6 %
Resten af

verden
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NATIONALE 
SYMBOLER

Løven er et meget gammelt symbol, der f.eks. har været brugt i våbenskjoldene 

for to svenske regioner. Den første version af Finlands våbenskjold kan ses på 

Gustaf I af Sveriges grav (1496�1560). Dette våbenskjold blev et symbol for de 

østlige dele af Sverige. Det blev Finlands våbenskjold, da landet blev en auto�

nom del af det russiske imperium. Våbenskjoldet blev officielt indført i 1917.

De heraldiske roser på våbenskjoldet repræsenterer Finlands ni historiske 

provinser. Våbenskjoldet benyttes i vid udstrækning i forskellige sammenhænge 

— også i kommercielle sammenhænge. Finlands ishockey�landshold har fået 

kælenavnet “Løverne” efter løven på deres bluser.

AL CHAREST / AFP / LEHTIKUVA

FINLANDS FLAG

Officielt bekræftet i 1918. 

FINLANDS VÅBENSKJOLD

NATIONALFUGL
Sangsvane 

(Cygnus cygnus)

NATIONALDYR
Brun bjørn 

(Ursus arctos arctos)

NATIONALFISK Aborre (Perca fluviatilis)

NATIONALTRÆ
Vorte-Birk 

(Betula pendula)

NATIONALBLOMST
Liljekonval 

(Convallaria majalis)

NATIONALINSEKT
Syvplettet mariehøne 

(Coccinella septempunctata)

Teemu Selänne, med kælenavnet “Det finske lyn”, 

spillede 21 sæsoner i NHL for Winnipeg Jets, 

Anaheim Ducks, San Jose Sharks og Colorado 

Avalanche. Selänne er den højst-scorende finne 

i NHLs historie med 684 mål. 
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NATIONALSANG
“Vårt land”, Finlands nationalsang, blev komponeret af Fredrik Pa-

cius i 1848. Teksten blev skrevet af Johan Ludvig Runeberg, oprin�

deligt til Fændrik Stål, et episk digt om den finske krig i 1808–1809.

Pori-regimentets march er æresmarchen for republikkens præ�

sident og de finske forsvarsstyrker. Komponisten er ukendt, men 

marchen menes at være komponeret i det 18. århundrede. Den an�

vendes også til at fejre særlige lejligheder, f.eks. finske olympiske 

sejre.

Finlandia udgør slutningen på Historiske scener, et symfonisk 

digt komponeret af Jean Sibelius i 1899. Oprindeligt var det ikke 

komponeret med henblik på at blive sunget. Men arrangeret for et 

mandskor er digtet blevet til en uformel nationalhymne, som frem�

føres ved festlige lejligheder. 

UAFHÆNGIGHEDSDAGEN
Finland fejrer sin uafhængighedsdag d. 

6. december. Dagen er en helligdag. Fin�

lands parlament godkendte den officielle 

uafhængighedserklæring d. 6. december 

1917. Dagen bliver fejret på mange for�

skellige måder. Folk sætter to tændte lys 

i vindueskarmen efter mørkets frembrud.

LANDEKODER
Landets telefonopkaldskode: +358

Internet�landekode: .fi

Biler og både: FIN

Fly: OH

“Vårt land” blev fremført for første gang i 
1848.

ÅLANDS FLAG
Den selvstyrende re-
gion Åland har haft ret 
til at bruge sit eget flag 
siden 1954.

DET SAMISKE 

FLAG
Det samiske flag er 
det fælles flag for 
det samiske område.  
Ud over i det nordli-
ge Finland anvendes 
det i Sverige, Norge 
og det nordvestlige 
Rusland.

Åland er en finsk region, der be-
står af tusindvis af øer. Regio-
nen har udvidet selvstyre. Be-
folkningstallet på Åland er næ-
sten 30.000. Åland er primært 
kendt for sine søfartstraditio-
ner — for mindre end hundrede 
år siden var en betydelig del af 
de store sejlskibe, der fragtede 
korn fra Australien til Europa, 
fra Åland. Søfarten spiller fort-
sat en nøglerolle: Den beskæfti-
ger ca. 10 % af befolkningen på 
Åland, og 40 % af de finske ski-
be, der sejler til tredjelande, er 
fra Åland. 

Samerne har i stor udstrækning 
ekspanderet deres samarbejde 
i de senere årtier. Dette samar-
bejde har primært fokus på kul-
tur og på at bevare det samiske 
sprog (Sámi) og de samiske tra-
ditioner. Finland har en samisk 
befolkning på 10.000. De fleste 
samer i Finland lever uden for 
det samiske område — dvs. det 
nordlige Lapland. Næsten 2.000 
mennesker har samisk som mo-
dersmål. Samerne er den eneste 
oprindelige befolkningsgruppe i 
Europa. De lever i Finland, Sve-
rige, Norge og Rusland. 

TRADITIONELLE SAMISKE OMRÅDER

FINLAND
RUSLANDSVERIGENORGE
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HØJT UDDANNELSESNIVEAU

Uddannelse er gratis i Finland, lige fra 

grundskolen til de højere uddannelser. 

Unge finner rangeres med regelmæs�

sige mellemrum blandt verdens bedste 

i PISA�undersøgelserne for undervis�

ningsresultater, mens uafhængige audi�

tører rangerer Finland som havende et 

af verdens bedste universitetssystemer.

TEKNOLOGISK EKSPERTISE

Teknologi er rygraden i den finske øko�

nomi: Rene dieselmotorer, lifte, der kan 

bevæge sig op til 1.000 meter, operativ�

systemer til computere, rent vand, luk�

sus�krydstogtskibe, Angry Birds og me�

get mere. 

FEJRING AF ARKITEKTUREN

Finner elsker arkitektur, der er inspire�

ret af naturen. Dette omfatter ikke kun 

den arkitektur, der er skabt af berøm�

te arkitekter som Eliel Saarinen, Alvar 

Aalto og Reima Pietilä, men også skøn�

heden og funktionaliteten i bygningsmil�

jøerne generelt.

ET ÅBENT SAMFULD 

År efter år rangeres Finland blandt de 

mindst korrupte lande i verden. Det fin�

ske samfund er åbent, og embedsmænd 

er ærlige og loyale. Finnerne kan have 

tillid til, at deres sager bliver behandlet 

retfærdigt inden for administrationen og 

domstolene.

DIRIGENTERNES HJEMLAND

I Finland tror man på uddannelse inden 

for alle felter, også kulturen. Musikin�

stitutter lægger fundamentet for stærke 

kompetencer i alle dele af landet. Fin�

land har frembragt nogle af de bedste 

dirigenter, sangere og musikere i verden 

— lige fra opera til barokmusik. 

 ET GODT SAMFUND FOR 
FORÆLDRE OG BØRN

I 1920'erne blev der etableret et omfat�

tende netværk af barneplejeklinikker i 

Finland, og børns trivsel er blevet frem�

met systematisk lige siden. I dag har 

alle forældre ret til forældreorlov — og 

de har også ret til et dagplejetilbud, hvis 

de ønsker det. 



NATUREN ER FOR ALLE

Alle har adgang til den finske natur. 

Alle har ret til at gå ture og plukke bær, 

svampe og andre ting i skoven, men ikke 

fra private haver eller opdyrkede områ�

der. 

PASSIONERET FORHOLD TIL SPORT

Finner elsker sport, både professionel 

sport og fritidssport. De forventer, at de�

res helte får succes inden for ishockey, 

spydkast, motorsport og mange andre 

sportsgrene. 

ENESTÅENDE NATUROMRÅDER

Finlands territorium strækker sig over 

1.000 kilometer fra øhavet i syd til vild�

marken og fjeldområderne mod nord. 

Fire klart adskilte årstider bidrager 

yderligere til den finske naturs diversi�

tet. Omkring 75 % af Finlands samlede 

areal er dækket af skov — hjemsted for 

tusindvis af dyrearter.

ET LAND MED SØER

Finland har ca. 188.000 søer, lige fra 

charmerende skovsøer til store vand�

områder. Du kan trygt svømme i de fin�

ske søer. Søerne udgør også en pålide�

lig vandforsyning for storbyer, købstæ�

der og befolkningscentre. Finnerne pas�

ser godt på deres søer, så fremtidige ge�

nerationer også kan nyde godt af dem.

MEGET FORSKELLIGE ÅRSTIDER

Sommeren er frodig, mens efteråret 

er en forberedelse til vinteren. Efter 

en årstid med hvide eventyrlandskaber 

vågner naturen igen i foråret. Hvis du 

spørger finnerne om, hvad deres favo�

ritårstid er, får du fire forskellige svar.

PLADS TIL ALT OG ALLE

Finland er det tyndest befolkede land i 

EU. Der er masser af plads til at vandre, 

løbe på ski, cykle, fiske og besejle søer�

ne — eller bare til at nyde det. Selv i de 

største byer er naturens fred og ro inden 

for cykleafstand.
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TOPPLACERINGER FOR FINLAND 

Det mest stabile land i verden
The Fragile States Index 2014, Fund for Peace

Af alle de 178 nationer, der er angivet i dette indeks, er Finland det mest 

stabile land og det land, der er mindst sårbart i tilfælde af et sammenbrud.

Finland udnytter den menneskelige kapital bedst
Human Capital Report 2015, World Economic Forum

Finland rangeres som nummer ét med hensyn til menneskelig kapital på 

grundlag af indikatorer, såsom uddannelse, trivsel og beskæftigelse.

Finland — gør godt for verden
The Good Country Index

“The Good Country Index” måler, hvad det enkelte land I verden bidrager 

med til menneskehedens fælles bedste, og hvad landet ”fjerner” fra det 

fælles bedste. Finland ligger på andenpladsen efter Irland.

Den reneste luft i Europa
Environmental Performance Index 2014

Finland har — sammen med Irland og Island — den reneste luft i Europa, 

og Finland ligger også blandt verdens bedste med hensyn til ren luft.

Nummer to med hensyn til kønsligestilling
Global Gender Gap Report 2014, World Economic Forum

Finland er nummer to i World Economic Forums årlige Global Gender Gap-rapport.

Bedste livskvalitet i EU
Eurostat 2015

Ifølge Eurostat ligger Finland nummer ét med hensyn til livskvalitet inden for EU.

Et godt samfund for mødre
State of the World’s Mothers 2015, Red Barnet

Finland ligger på andenpladsen i den årlige State of the World’s Mothers-rapport.


