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FINNORSZÁG 
ÉS A FINNEK

A LEGNAGYOBB VÁROSOK
A fővárosi régió négy önálló városból áll, ezen kívül 

számos más település található a környéken. 

VÁROSOK ÉS MINDENNAPI ÉLET
A népesség nagy része az ország déli részén él, itt 

találhatók a legnagyobb városok. A népsűrűség 

alapján számított középpont Helsinkitől kb. 100 

km-re északra található. Az ország teljes hossza 

több mint 1 000 km.

A finnek kb. 60%-a saját lakással rendel kezik. 

Körülbelül 70%-uk nagyvárosokban, vagy azok 

vonzáskörzetében él. Csupán a finnek 6%-a él 

vidéken, amely Finnország összes területének 

70%-át teszi ki.

További jelentős 
városok

Tampere 223 000

Oulu 197 000

Turku 184 000

Jyväskylä 136 000

Kuopio 111 000

Lahti 104 000

Népsűrűség 

177 fő/km²

45 fő/km²

34 fő/km²

29 fő/km²

24 fő/km²

17 fő/km²

14 fő/km²

11 fő/km²

4 fő/km²

2 fő/km²

Tampere

Jyväskylä

Kuopio

Lahti

Oulu

Turku

Fővárosi régió

5 500 000
lakos

Fővárosi régió 1,4 millió

Városok 1,11 millió

Helsinki 624 000

Espoo 266 000 

Vantaa 211 000

Kauniainen 9 000

Az alvóvárosok 
lakóinak száma 
290 000

Finnország népessége  5,5 millió fő. 

A nők lélekszáma valamivel meghaladja a férfiakét. 

Legtöbben az 50 év fölöttiek vannak.

A finnek átlagéletkora 42 év.

1 157 km

1,4 

millió 
családi ház

1,1 

millió 
lakás

2 500 000 háztartás

A lappföldi régió 
Finnország területének 
mintegy 30%-át teszi 
ki, lakosainak száma 
azonban csak 
180 000 (3%).

Lappföld

Helsinki

a népesség

3%-a

a népesség

50%-a
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CSALÁDOK
Valamivel több mint 1 millió 

finn egyedül él. Kétszemélyes 

háztartásokban 1,8 millióan, 

háromszemélyes háztartásban 

0,8 millióan élnek. Négytagú, vagy 

annál nagyobb családban mintegy 

1,8 millió finn él. 

VALLÁS
A finnek mintegy 75%-a a Finn Evangélikus Egyház, kb. 

1%-a a Finnországi Ortodox Egyház tagja. Más vallású 

a finnek kb. 1,5%-a, és több mint 20%-a nem tartozik 

egyetlen egyházhoz sem. Az egyházon kívüliek egy kis 

része tagja valamilyen független vallási közösségnek.

Az Evangélikus Egyház tagjainak jelentős része ún. 

kulturális keresztény, vagyis nem aktív vallásgyakorló.

EVANGÉLIKUS

75%

ORTODOX

1%
NEM TAGJA 
EGYHÁZNAK

20%
MÁS 

VALLÁSÚ

1,5%

NYELVEK
A finnek csaknem 90%-ának finn az anyanyelve, és 

valamennyivel több mint 5%-ának svéd. A számit több 

mint 2 000 finn beszéli anyanyelveként.

MÁS NYELVEK

Mintegy 70 000 ember anyanyelve orosz, 50 000-é 

észt, az angol anyanyelvűek száma 17 000, 

ugyanennyi a szomáli anyanyelvű, kb. 15 000-re 

tehető az arabul beszélők száma, a kurd 

anyanyelvűek 10 000 főt tesznek ki, a kínai 

anyanyelvűek szintén mintegy 10 000-en vannak.

A legtöbb orosz anyanyelvű 1991 után érkezett 

Finnországba, de az országban már az orosz 

fennhatóság ideje (1809–1917) óta él orosz ajkú 

lakosság. A legtöbb finnországi észt a Szovjetunió 

felbomlása után költözött Finnországba.

1,1 
millió

háztartás 0,9
millió

háztartás

0,29 
millió

háztartás

[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% 

svéd
   

finn

5% 
Más

nyelvek

A Helsinki központjában 
található Kamppi ká-
polna az elcsendesedés 
helyszíne, ahol az arra 
vágyóknak bármikor  
lehetőségük van beszél-
getni egy diakóniai vagy 
gyülekezeti munka-
társsal.
A kápolnát Mikko 
Summanen tervezte.

0,36 
millió

háztartás

HELSINKI TÁRSULT EGYHÁZKÖZSÉGEK
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Területét tekintve Finnország a legnagyobb európai 

országok sorába tartozik, 5,5 milliós lakosságával azonban 

az Európai Unió leggyérebben lakott országa. A népesség a 

déli országrészbe és a nagyobb városokba tömörül. Észak-

Finnország vadonjaiban napokon keresztül barangolhat 

az ember anélkül, hogy bárkivel is találkozna. A városok 

ugyanakkor modernek, és megfelelnek a nagyvárosi 

igényeknek.

Finnország észak-déli hosszúsága több mint 1 000 km, 

s ez meghatározza sokszínűségét. Koranyáron, amikor az 

ország déli részén sokan már a tengerben fürdenek, mások 

északon még síelnek. Nyugaton a Balti-tenger és az Atlanti-

óceán közelségét érzékelhetjük. A Golf-áramlat Finnország 

klímáját sokkal enyhébbé teszi, mint azt földrajzi helyzete 

feltételezi — eltérően az ugyanazon a szélességi fokon 

elhelyezkedő Kanadáétól és Oroszországétól. Ez az oka 

annak, hogy a 60. szélességi foktól északra élő embereknek 

mintegy harmada finn. Kelet-Finnország éghajlata viszont 

kontinentális, ott már az eurázsiai földrész hatalmas 

tömegének hatása érvényesül.

Finnországban is négy évszak van. A nyár gazdag, ez a 

világosság évszaka, viszonylag kevés az eső. Az ősz gyakran 

esős, a tél hideg, sűrű hóesésekkel. Délen megszokott, 

hogy decemberben érkezik az első hó, északon ez már 1–2 

hónappal korábban bekövetkezik. Bár délen a hó áprilisra 

elolvad, előfordul, hogy az ország legészakibb részén június 

végén még sífutóbajnokságokat rendeznek.

Az ország északi fekvése befolyásolja a fényviszonyokat 

is. Az ország legészakibb részén a nap nyáron mintegy két 

hónapig a horizont felett jár, télen viszont, karácsony körül, 

ugyanannyi ideig fel sem kel. Ebben az időszakban a téli táj 

minden nap néhány órán keresztül csodálatos kék színben 

ragyog.

Az ország déli részén a nap a nyári időszakban 19 órán 

át van az égen. Karácsony táján viszont a nappal csak hat 

órányi.

FINNORSZÁG MADÁRTÁVLATBÓL
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A FINN TÁJ
Repülőgépről nézve Finnországot a látvány meglepő. 

Területének mintegy 75%-a erdő, és mintegy 10%-át tavak 

és folyók sokasága borítja. Természetesen Finnországban 

is vannak kis- és nagyvárosok, elővárosok, szántóföldek, 

falvak, repülőterek, ipartelepek, országutak, vasútvonalak 

és tengerparti sávok — de az ország területének legnagyobb 

részét mégis erdő borítja.

A finn táj inkább alacsony fekvésű, a kisszámú hegy az 

ország északi részén van. Ugyanakkor a dimbes-dombos 

táj Finnországot változatossá teszi, s nem kelti egy 

végeláthatatlan síkság képzetét. A tavakat rendszerint erdők 

övezik, főként Finnország keleti részén. A Saimaa tórend-

szert egymással összeköttetésben lévő tavak százai alkotják. 

A The Wall Street Journal a Saimaa-t a világ öt legszebb 

vizes élőhelye közé sorolta 2014-ben. A finn tórendszer a 

maga nemében páratlan: többszáz kilométeres víziútjai, a 

tágas térségek, a táj és a magányos öblök intimitása teszik 

különlegessé. Finnországban mintegy 188 000 tó van. 

A délnyugati szigetvilág számtalan kisebb-nagyobb 

sziget, vízből kimeredő sziklacsúcs — a szikla és a tenger 

különleges együttese. A jégkorszakban a jég nyomása 

miatt lesüllyedt szárazföld évente mintegy 1 centiméterrel 

emelkedik, ami azt jelenti, hogy Finnország területe évente 

mintegy 7 négyzetkilométerrel növekszik. 

A mocsaras lápvidék is jellemző Finnországra, az 

ingoványos lápvidéktől a vízzel borított területekig minden 

előfordul. A tőzeglápokból származó tőzeg a felhasznált 

ener giának mintegy 5%-át adja Finnországban.

Az erdőségek, a tavak és a szigetvilág növény- és állat-

világa különleges természeti környezetet teremtenek. 

Finnországban mintegy 700 000 hobbihorgász és 300 000 

vadász van.

Lappföld Európa kevés megmaradt vadonjainak egyike, 

egyben a természetjárók és horgászok paradicsoma — és 

természetesen a síelőké is a napos tavaszi hónapokban. A kis 

lappföldi településen, Kolariban 4 000-nél kevesebb ember 

él, de 35 000 turistát tudnak fogadni és ellátni. 

A természet mindenkié, bárki kirándulhat az erdőben és 

szedhet erdei bogyókat és gombát.
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A finn parlament 200 képviselőjét négyévente választják. A 

következő parlamenti választás 2019-ben lesz. Szavazati joggal 

a 18 éves és annál idősebb finn állampolgárok rendelkeznek. 

A finn választási rendszer lehetővé teszi, hogy nagyszámú 

párt kerüljön be a parlamentbe: jelenleg 8 párt képviselteti 

magát. Finnországnak koalíciós kormánya van, s ez azt jelenti, 

hogy a politikai pártoknak együtt kell működniük a köztük lévő 

ideológiai különbségek ellenére.

A köztársasági elnököt közvetlen szavazással választják 

meg, mandátuma 6 évre szól, és legfeljebb egyszer 

választható újra. A jelenlegi államfő Sauli Niinistö, aki 2012 

óta tölti be hivatalát. Egyéb feladatai mellett Niinistö felelős 

a külpolitikáért Finnország kormányával együttműködésben.

Finnországban mintegy 300 települési önkormány zat 

működik, melyek széleskörű autonómiával rendelkeznek. 

Ennek célja, hogy a döntések helyben szülessenek. A 

földhasználat, az alapfokú oktatás és az egészségügyi ellátás 

az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. A képviselőtestületet 

négyévente választják. A helyi testületek döntéshozatalában 

valamennyi politikai párt részt vesz. 

A finn szavazók 13 képviselőt küldenek az Európai 

Parlamentbe. 

A FINN 
TÁRSADALOM

 Szavazás     Ápolónők

 Tűzoltó         Iskolás

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

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDJOHANNA VUONOKARI / LEHTIKUVA
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A TUDÁS HATALOM
A finnek 7 éves korban kezdik az iskolát, amely 9 

évig tart. Az általános iskola után a diákok egy része 

különböző szakiskolákban folytatja tanulmányait, mások 

középiskolában, majd egyetemen tanulnak tovább. Vannak, 

akik rögtön munkába állnak, és munka mellett folytatják 

tanulmányaikat. Mindenki számára adott a lehetőség a 

tanulásra. Az oktatás Finnországban ingyenes, beleértve a 

posztgraduális kutatómunkát is. Az általános iskolákban, a 

középiskolákban és szakiskolákban az étkezés is ingyenes. 

Finnországban 14 egyetem van, ezek az ország különböző 

részein helyezkednek el, s Lappföldön is van felsőfokú 

oktatás.

A finn oktatási rendszer kiváló eredményeket ér el. 

2015-ben a Világgazdasági Fórum úgy ítélte meg, hogy 

Finnország rendelkezik a legjobb humán erőforrással az 

oktatás, az életszínvonal és a foglalkoztatottság alapján. 

Az Universitas 21 szerint Finnország a hatodik helyen áll a 

világon a felsőfokú oktatás színvonalát illetően. Ugyanakkor 

Finnország ismételten a legjobb helyek egyikén végez a PISA-

felméréseken, amely a fiatalok tudását méri fel 

matematikában, szövegértésben és a természettudományos 

tárgyakban. Az oktatásba fektetett tőke nem elvesztegetett 

pénz: a legújabb PIAAC (Program for the International 

Assessment of Adult Competencies) vizsgálat alapján az 

OECD megállapította, hogy a finn felnőttek a világon a 

második helyen vannak a problémamegoldó képességben, 

matematikában és szövegértésben.

NŐK ÉS FÉRFIAK
Az alapvetően egységes oktatási rendszer az egész 

társadalom egységét is jelenti.  A nemek közötti egyenlőség 

magától értetődik. Sőt, a nők gyakran magasabban képzettek, 

mint a férfiak.

Finnországban a köztársasági elnök és a Legfelsőbb 

Bíróság elnökének tisztségét is töltötte be már nő. Nem 

kuriózum, hogy nő ül a professzori székben, vagy más felelős 

pozícióban. A miniszteri tisztségek körülbelül felét már rég-

óta nők töltik be.

A gyermekek számára biztosított magas színvonalú 

egészségügyi ellátás és napközi ellátás szintén a nemek 

közötti egyenlőséget szolgálja. A Save the Children mozgalom 

listáján Finnország rendszeresen a gyermeknevelés 

feltételeit tekintve a legjobb országok között szerepel.   

Az anyasági támogatás Finnországban 105 napig jár. 

Ezt követően a család szülői támogatást kap, amelynek 

keretében bármelyik szülő otthon maradhat a gyermekével. 

A családi jólét a gyermekek számára is jólétet jelent: az 

UNICEF szerint a gyermekjólétet illetően Finnország az első 

5 állam egyike.

Az osztálytársadalmi rendhez szokott országok számára 

Finnország valóban különleges lehet. Sok vállalatnál a 

munkatársak keresztnevükön szólítják egymást, pozíciójuktól 

függetlenül. Az informalitás nem csupán udvariassági 

formula: Finnországban a társadalmi hierarchia alig létezik, 

az emberek nem hangsúlyozzák beosztásukat, ez csupán 

szakmai és hivatalos körökben fordul elő. Az egyenlőség 

történelmi háttere, hogy Finnországban soha nem létezett  

feudális rendszer, és a finnek egymás közötti kapcsolata 

mindig közvetlen volt. 

Talán éppen ezért, az országban alig létezik a korrupció. A 

Transparency International által mért Corruption Perceptions 

Index-ben Finnország ismételten a világ legkevésbé korrupt 

országai között szerepel. A legutóbbi felmérésen elért 

harmadik helyezés a finn közvéleményben szinte csalódást 

keltett.

A média szabadon működik Finnországban, cenzúra nincs. 

Az információ forrását bizalmasan kezelik, csupán komoly 

bűncselekményhez kapcsolódó igazságügyi eljárás jelenthet 

kivételt. 1766-ban Svédország és a hozzá tartozó Finnország 

a világon elsőként vezette be a közigazgatás átláthatóságáról 

szóló törvényt. Ezzel a hagyománnyal  összhangban, a köz-

igazgatási dokumentumok mindenki számára ingyenesen 

hozzáférhetők. Ezen túlmenően, a hatóságoknak kötelező a 

felügyeletük alá eső szakterület eseményeiről, fejlődéséről 

folyamatosan informálni a lakosságot. 

2
A második a nemek 

közötti egyenlőség terén
Global Gender Gap Report 2014

World Economic Forum

1
A legjobb emberi 

erőforrás a világon
Human Capital Report 2015

World Economic Forum

3
A harmadik 

legkevésbé korrupt ország
Corruption Perceptions Index 2014

Transparency International
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A Tove Jansson által megalkotott Múmin család — a világ 

talán legboldogabb és legbölcsebb családja — finn. Számos 

kutatás támasztja alá, hogy a finnek a világ legboldogabb népei 

közé tartoznak, talán kulturális hobbijaiknak köszönhetően. 

Az irodalom rendkívül népszerű. A finnek sokat olvasnak, 

minden településnek van könyvtára, a félreeső, ritkán lakott 

helyeket pedig könyvtárbuszok járják.

A színház is nagy népszerűségnek örvend. Szinte min-

den városban van színház, a legnagyobbak az ország 

mindkét hivatalos nyelvén, finnül és svédül is játszanak. Finn 

jellegzetesség a vidéki nyári színházak műsora, melyek re-

pertoárján a színdarabok széles skálája szerepel a helyi 

tanárok darabjaitól Aleksis Kivinek, a finn irodalom atyjának 

színműveiig.

A Finnországban készült filmek minden műfajt képviselnek 

a vígjátéktól a horrorig, a krimitől a rajzfilmig. A hazai 

készítésű filmek aránya 25% körül van, ezek a legnézettebbek 

Finnországban. A filmek kedvelői a Sodankyläi Filmfesztiválon 

és a Love & Anarchy néven is ismert Helsinki Nemzetközi 

Filmfesztiválon találkozhatnak egymással.

Finnország a zenerajongók paradicsoma. A legnagyobb 

koncertszínpadok a városokban vannak, de nyaranta a zene 

az ország minden területére eljut. A fesztiválok skálája a 

klasszikustól a popzenéig — a Savonlinnai Operafesztiváltól a 

Pori Jazzig, a Helsinki Fesztiváltól a Ruisrockig terjed.

Finnország a zenei intézmények kiterjedt hálózatával 

rendelkezik, melyekben nem csupán hivatásos zenészeket, 

hanem tehetséges amatőröket is képeznek. 

Az országban nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is 

találhatunk kiváló művészeti múzeumokat, melyek egy részét 

magánszemélyek, vagy szervezetek alapították. Láthatók 

ilye nek többek között Tamperében és Mänttäben.

A szépség mindenütt jelen van az országban. Az építészet 

és a formatervezés átszövi a finnek mindennapjait.  A dizájn 

az esztétikai igényeken túl  az ipari formatervezést és 

szolgáltatástervezést is magában foglalja.

MINDENT A SPORTÉRT
A finnek megszállott sportrajongók: ez vonatkozik a verseny- 

és szabadidősportokra is. Az 1952-es Helsinki Nyári 

Olimpia óta az ország számos nagy sporteseménynek volt 

házigazdája.

A legnépszerűbb sportág a jégkorong.  A többi csapatjáték, 

mint a labdarúgás, kosárlabda, röplabda, floorball és 

szinkronkorcsolyázás is kedvelt szabadidős tevékenység. 

A finnek sífutásban és gerelyhajításban elért kimagasló 

eredményeit világszerte ismerik. 

A motorsportok is nagy népszerűségnek örvendenek, rész-

ben sikereik miatt. Az ötmilliós Finnország három Forma-1-

es világbajnokkal büszkélkedhet. A rallyban is várható, hogy 

új versenyzők lépnek a korábbi bajnokok nyomába.

Életkortól függetlenül minden finn fontosnak tartja 

a testedzést, a gyermekeknek már az az iskolában van 

lehetőségük edzeni. A nagy sífutó rendezvények résztvevők 

százezreit vonzzák. Finnországban a természeti adottságok 

kedvezőek a kültéri sportokhoz: a gyalogláshoz, kocogáshoz, 

A KULTÚRA ORSZÁGA

Tove Jansson és a Múmin család
 A zenei, vizuális és gasztronómiai 

     élményeket ötvöző Flow Fesztivál 

JUSSI HELLSTEN / FLOW FESTIVAL

TOVE JANSSON / © MOOMIN CHARACTERS 
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kerékpározáshoz, síeléshez, korcsolyázáshoz, evezéshez és 

vitorlázáshoz.

A legtöbb finn élete egy szakaszában valamely sportklub 

tagja, akár sportolóként, akár önkéntesként. A sportklubok 

tevékenysége rendkívül sokoldalú: a gyermekekkel és 

fiatalokkal való foglalkozásoktól a rendezvényszervezésig — 

akár nagy sportesemények szervezéséig — terjed.

TÁLALVA!
Nyers, marinírozott hal, frissen a tengerből. Vadon termő 

bogyós gyümölcsök egyenesen az erdőből. Gomba, gyümölcs, 

sajtok és kávé — számtalan formában.

A finnek sok halat fogyasztanak: a tengeri és édesvízi 

halak a finn étkezések fontos részét képezik. A hering 

elkészítésének több tucat módját ismerik.  A rénszarvas 

— párolva vagy sütve — szintén tipikus finn finomság, a 

lappföldi étrend fontos eleme. Finnországban az élelmiszer 

rövid utat tesz meg a termelőtől a fogyasztó tányérjáig. Ez 

a távolság akkor a legkisebb, mikor egy finn maga szedi az 

erdőben a gombát vagy gyümölcsöket, vagy maga horgászik 

— Finnországban ehhez mindenkinek joga van.

Az éttermek szívesen dolgoznak finn alapanyagból, 

annak ellenére, hogy csupán néhány kifejezetten finn gaszt-

ronómiára specializálódott étterem van az országban. A finn 

városokban élénk az éttermek forgalma. A kiváló minőséget 

nyújtó gourmet éttermek népszerűsége egyre növekszik, 

a finn séfek pedig sikeresen szerepelnek a nemzetközi 

versenyeken.

A finnek által kitalált étteremnap más országokban is 

egyre ismertebb. Évente négy napon bárki nyithat ideigle-

nesen éttermet az udvarán, vagy a háza előtt az utcán, ahol 

specialitásait megvételre kínálhatja az arra járóknak.

A finnek kávészeretete közismert. A világon megtermelt 

kávészemek közül minden századik Finnországba kerül, 

noha a finnek a világ népességének csak 0,7 ezrelékét 

alkotják. A finnek egy főre jutó kávéfogyasztása 12 kg évente, 

kétszer annyi, mint például az olaszoké.

A finn tavak és folyók rákban gazdagok. A rák szezonja 

július végétől október végéig tart. Sok finn számára ez az 

év legfontosabb időszaka, hiszen az év többi részében a rák 

halászata tilos.

A sörök közül a hagyományos házi készítésűek és a mo-

dern kézműves sörök is híresen finomak. A néhány nagy, 

ipa ri méretű sörgyár mellett az országban több tucat kisebb 

sörfőzde működik, ezek termékeit gyakran csak a közvetlen 

környéken lehet kapni.

Finn hokidrukker

EGY FŐRE VETÍTETT ÉVES ÉLELMISZERFOGYASZTÁS

75 kg
Hús

15 kg
Hal

15 kg
Bogyós 

gyümölcsök

66 kg
Gyümölcs és 
gyümölcslé

80 kg
Gabona- 

termékek

25 kg
Sajt

178 kg
Folyékony 

tejtermékek

65 kg
Zöldség

11 kg
Tojás

12 kg
Kávé
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AZ ŐSKOR
Több mint 10 ezer éve Európa északi részét még jégtakaró 

borította, mely 110 ezer évvel azelőtt alakulhatott ki.

Mikor a jég végül visszahúzódott, Finnország délről 

kezdett benépesülni. Ezidőtájt a terület nagy részét víz 

borította, ami a jég által kivájt mélyedésekben gyűlt fel. A jég 

viss zahúzódásával az ősmasszívum emelkedni kezdett, ez a 

folyamat napjainkig tart. 

Finnország őstörténetéről a régészeti leletek alapján 

alkothatunk képet, írásos említés csupán szórványosan 

fordul elő, például az izlandi sagákban. 

Az ókori Finnország története a Római Birodalmon kívül 

eső területekéhez hasonlóan alakult. Helyi uralkodók és 

közigazgatási szervezetek jellemezték a térséget. A lakosság 

megélhetését a vadászat és halászat biztosította, de jelentős 

volt a kereskedelem — akár távoli országokkal is.

A kereszténység keletről érkezett Finnországba, 

valószínűleg még a 900-as években. Finnország déli részén 

a bizánci kereszténység vált egyeduralkodóvá.

A XII. század elején Svédországból a finn területekre 

keresztes hadjáratok indultak, melyek Finnországot a kereszt 

és a kard erejével a nyugati, katolikus Európához kapcsolták. 

A finn területek Svédország és Nyugat-Európa részévé váltak 

több mint 600 évre. Az orosz határ változásával a Finnország 

keleti és nyugati része közötti határ, a katolikus és ortodox 

egyházak közötti határhoz hasonlóan, állandóan változott.

FINNORSZÁG NAGYOBB ERŐKNEK 
KISZOLGÁLTATOTTAN 
A reformáció politikai és vallási okokból a XVI. század 

elején indult Svédországban és Finnországban, melyet 

aztán a következő évszázadban mindkét országot érintő 

vallásháborúk követtek. Svédország és Oroszország 

évszázadok óta háborúban állt egymással határaik miatt. 

A küzdelem csak 1809-ben ért véget, amikor Finnország 

Oroszország autonóm nagyhercegségévé vált. 

Finnország több mint száz évig az orosz birodalom része 

volt. Ez a tény rányomta bélyegét fejlődésére, különösen 

az utolsó évtizedekben. Finnország a svéd birodalom keleti 

HOGYAN LETT 
FINNORSZÁGBÓL 
FINNORSZÁG

Az első finnországi 
egyetem 

1640

A vallásháborúk kora, 
az evangélikus egyház 
létrejötte

1600

Megkezdődik a finnek 
letelepedése, törzsi 
közösségek jönnek létre

Kr.e.5000

180716601219

A nagy 
északi 
háború

1700

A vaskorszak eléri 
Finnországot

Kr.e.500

Keresztes hadjáratok, 
a katolikus egyház 
térhódítása Finnországban

1050
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Az új, monumentális 
Helsinki C.L. Engel 
tervei alapján épült.

perifériájából Oroszország autonómiával rendelkező, legfej-

lettebb tartományává vált. 

Az orosz uralom alatt Finnországnak saját 

parlamentje és pénzneme lett. Kereskedelme 

és ipara fejlődött, részben a fafeldolgozó 

iparnak köszönhetően.

A Kalevala megjelenése 1849-ben 

valószínűleg a legfontosabb esemény 

volt a nemzeti identitás szempontjából. 

A Kalevala, a népi énekeken alapuló hősi 

eposz adott történelmet a finneknek. 

Főhőse, Väinämöinen ereje a tudáson és 

runóéneklésen alapul. 

A Kalevala számos művészt megihletett. A finn 

művészet aranykorának alkotói, Jean Sibelius zeneszerző, 

Eino Leino költő, Akseli Gallen-Kallela és Albert Edelfelt 

képzőművészek teremtették meg Finnország kulturális 

alapját a XIX. század végén.

A XIX. század végén, XX. század elején megerősödő 

orosz elnyomási törekvések idején a Kalevala 

inspirálta a függetlenség gondolatát is.

Az első világháborúban az ellen-

állás fegyveres formát öltött: a közép- 

és felső osztálybeli felfegyverzett 

fiatalok a jääkäri mozgalomhoz 

csatlakozva Németországban kaptak 

katonai kiképzést. Észak-Európában 

az első világháború az orosz birodalom 

szétesésével és Finnország függetlenségének 

1917-ben történt kikiáltásával ért véget.

 Väinämöinen a Szampó védelmezői c. képen.
Akseli Gallen-Kallela festménye 1895.

Maamme-laulu, 
a finn himnusz

1848

Megjelenik a 
Kalevala

1849

Finnország saját 
pénznemet vezet 
be: a márkát

1860

Az első 
elemi iskolák

1866

Egykamarás parlament, Finnország 
a világon elsőként teljes körű politikai 
jogokat ad a nőknek

1906

A kétfejű orosz sas az alkotmányt védelmező, Finnországot 
jelképező lányalakra támad. Eetu Isto festménye 1899.

Finnország az 
orosz birodalom 
része lesz

1809

A turkui tűzvész, 
Helsinki lesz 
a főváros 

18201700
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Észak-Európai Útlevélunió, 
Finnország csatlakozik 
az ENSZ-hez

1955

Anyasági 
csomag

1938

Finnország 
függetlenné 
válik

1917

Az első 
gyermekorvosi 
rendelők

1920

A finn 
polgárháború

1918

Kitör a 
téli háború

1939

A Nyári Olimpiai 
Játékok Helsinkiben

1952

Megszületik 
Jari Litmanen 
labdarúgó 

1971

Jari Litmanen, minden 
idők legsikeresebb 
finn labdarúgója az 
Ajax játékosaként 
Bajnokok Ligáját nyert. 
Pályafutása során játszott 
a Liverpoolban és az FC 
Barcelonában is.
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A FÜGGETLEN FINNORSZÁG
1918 elején polgárháború tört ki Finnországban. A 

vörösök szoros viszonyt kívántak ápolni a Szovjetunióval. A 

fehérek nemzeti és politikai okokból a finn függetlenséget 

támogatták. A korábban a cári hadseregben szolgált finn tiszt, 

Carl Gustaf Emil Mannerheim lett a háború hőse. Ő vezette 

győzelemre a fehérek gyorsan felállított hadseregét, melyben 

a jääkäri mozgalom fiataljai is fontos szerepet játszottak. A 

polgárháború évtizedekre megosztotta az országot.

A független Finnország első éveit a fejlődés és növekedés 

jellemezte. A jelentős reformok között szerepelt többek 

között a védőnői szolgálat bevezetése az 1920-as években. 

Az egészségbiztosítást kiterjesztették a várandós 

és kisgyermekes anyákra, melynek következtében a 

csecsemőhalandóság jelentősen csökkent. Nagyjából 

ugyanebben az időben az elemi iskolák hálózatát 

sikerült az ország legeldugottabb zugaiban is kiépíteni, 

a tankötelezettséget pedig mindenkire kiterjesztették.  A 

földreform során a vidéki nincsteleneknek földet osztottak, 

ezzel csökkentve az osztályellentéteket.

Az 1939 és 1944 közötti háborús évek megállították a 

kedvező folyamatokat.  A téli háborúban (1939–1940) a 

hatalmas szovjet túlerő ellenére Finnországnak sikerült 

megőriznie függetlenségét. A folytatólagos háború 1941-ben 

kezdődött, miután Németország megtámadta a Szovjetuniót. 

Finnország 1944 őszén kötött békét a szovjetekkel, melynek 

feltétele volt, hogy kiűzze területéről a német csapatokat. 

A két háborúból Finnország jelentős területveszteséggel 

került ki. Elveszítette többek között második legnagyobb 

városát, Viipurit. A szovjetek által megszállt területekről a 

lakosságot Finnországba menekítették, így több mint 400 

ezer embert kellett áttelepíteni. 

A MODERN FINNORSZÁG
A háború után megindult fejlődés eredményeként 

Finnország ipari országgá vált, megőrizve demokratikus 

berendezkedését. A büntetésnek szánt súlyos háborús 

jóvátétel végül áldásnak bizonyult: számos új iparágat kellett 

létrehozni, többek között a fémipart, szinte a semmiből.

Ezzel egyidejűleg megindult a beköltözés vidékről a 

városokba, ahol jobban fizetett állások várták az érkezőket. 

A háború után felgyorsult a népességnövekedés, 1947-

ben született az ország legnépesebb generációja. A 

népességnövekedés és urbanizáció migrációval járt együtt. 

Mintegy 200 ezer ember hagyta el Finnországot az 1960-as 

években. Sokan Svédországba távoztak, ahol az ipari fejlődés 

munkaerőt igényelt.

Svédország, Norvégia, Dánia és Izland 1952-ben 

alapították meg az Északi Tanácsot az együttműködés 

előmozdítása céljából. Finnország 1955-ben csatlakozott, 

miután a nemzetközi nyomás csökkent. A tagok között 

megállapodás született az Észak-Európai Útlevélunióról és a 

közös munkaerőpiacról. Az észak-európai országok polgárai 

19451920

SUOMEN SAIRAANHOITAJALIITON ARKISTO
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Angry Birds

2009

A Linux operációs 
rendszer
Az első GSM hívás

1991

Keke Rosberg az 
első finn Forma-1-es 
világbajnok

1982

Nobel-békedíj

2008

Európai Biztonsági 
és Együttműködési 
Értkezlet Helsinkiben

1975

Megszületik 
Jari Litmanen 
labdarúgó 

ROVIO

Az azonos neműek házas-
ságának elfogadása állam-
polgári kezdeményezésre

2014

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

útlevél nélkül utazhatnak egymás országába, ott korlátozás 

nélkül tartózkodhatnak és vállalhatnak munkát.

AZ ÚJJÁÉPÍTÉSTŐL A JÓLÉTIG
Az 1952-es év fordulópont volt, új korszak kezdődött az ország 

történelmében. Finnország kifizette a háborús jóvátételt, a 

Helsinki Nyári Olimpiai Játékokat az egész világ figyelemmel 

kísérte, Armi Kuusela pedig elnyerte a Miss Universe címet. 

A Szovjetunió megpróbált ugyan beavatkozni Finnország 

belügyeibe és nemzetközi helyzetébe, más komoly politikai 

probléma ugyanakkor a háború utáni évtizedekben nem 

merüt fel. 

A Szovjetunióval való kereskedelemnek kedvező pénzügyi 

hatása lett. Finnország nyersanyagokat, főleg olajat 

importált, és ipari termékeket exportált.

A  nyugati országokkal fokozatosan épült ki egyre 

szorosabb gazdasági és politikai kapcsolat. Finnország 

1955-ben csatlakozott az ENSZ-hez, 1961-ben az európai 

szabadkereskedelmi szövetség (EFTA) társult tagja, majd 

1986-ban teljes jogú tagja lett. Finnország 1973-ban írt alá 

szabadkereskedelmi egyezményt az Európai Gazdasági 

Közösséggel, végül 1995-ben az Európai Unióhoz való 

csatlakozás zárta ezt a folyamatot.

Finnország mára skandináv típusú jóléti állammá vált, 

melyet egyenjogúság, esélyegyenlőség, széles körű szociális 

biztonság és jól működő magánszektor jellemez.  Ma többen 

szeretnének Finnországban letelepedni, mint amennyien 

elhagyják az országot.

Finnország ma sok szempontból európai mintaország. 

A magánvállalkozások és az állami szektor közötti 

együttműködés nagyon jellemző az országra, csakúgy, mint 

a non-profit szervezetek erős jelenléte.  Az egészségügy 

és szabadidő területén a civil szervezetek nagy szerepet 

játszanak, sok jelentős alapítvány végez kulturális és 

tudományos tevékenységet. Az ország gazdaságára kedvező 

hatással van a munkaerőpiaci nyugalom: a munkáltatói és 

munkavállalói szervezetek mindig meg tudtak egyezni vitás 

kérdésekben. 

FINNORSZÁG A VILÁGBAN
Finnországot erős politikai és kulturális kötelék fűzi a 

többi észak-európai jóléti államhoz. Finnország európai 

demokratikus állam, az Európai Unió tagja és az ENSZ 

aktív tagja. A finnek évtizedek óta a világ minden táján részt 

vesznek békefenntartó műveletekben. Martti Ahtisaari 

volt köztársasági elnök békeközvetítő munkájáért elnyerte 

a Nobel-békedíjat. 1988-ban a Nobel-békedíjat az ENSZ 

békefenntartó csapatai kapták, amelyek kötelékében több 

mint  20 000 finn szolgált.

A Nobel-békedíjas 
Martti Ahtisaari, volt 

köztársasági elnök

JOHANNES JANSSON / NORDEN

EU-tagság

1995
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Finnország észak-európai jóléti állam, az Európai Unió tagja. 

Az egy főre jutó bruttó nemzeti össztermék kb. 37 500 euró 

(2014). Az EU-nak csupán három tagja, Svédország, Dánia  

és Luxemburg gazdagabb Finnországnál; Hollandiában, 

Belgiumban, Írországban, Ausztriában és Németországban 

pedig a finnhez hasonló az életszínvonal. Az árak viszonylag 

magasak, részben a nagy távolságok miatt. A vásárlóerő-

paritás alapján mért bruttó nemzeti össztermék szintje 

nagyjából egyenlő Franciaországéval és az Egyesült 

Királyságéval. Finnországban egyenletes a jövedelmek 

eloszlása, csakúgy, mint a többi észak-európai államban. Az 

ország 2002-ben vezette be az eurót.

A szolgáltatóipar egyértelműen a legnagyobb foglalkoztató. 

A szolgáltatások — mint például papírgyártó gépek, liftek, 

és egyéb Finnországban gyártott tőkejavak installálása és 

karbantartása — az export jelentős részét alkotják. 

Finnország nyitott gazdaságú ország, ezért az export 

fontos szerepet kap. Az átalakulásban lévő erdőipar, amely 

megújuló nyersanyagokat használ, továbbra is a legfontosabb 

szektora a finn iparnak. Az erdőipar nemcsak papírt gyárt, 

hanem olyan új típusú termékeket is, mint például a faalapú 

üzemanyag, amely a szénalapú üzemanyagokat hivatott 

helyettesíteni.

Az erdőipar mellé az évtizedek során más iparágak is 

felnőttek, például a gépgyártás. Finnország vezető szerepet 

játszik a hajógyártásban, valamint nagy dízelmotorok, 

liftek és papíripari gépek előállításában. A finnek kiválóak 

a vegyiparban, azon belül is a víztisztítási technológiákban, 

valamint az elektronikai ipar és a szoftvergyártás területén. 

A Linux operációs rendszert a finn Linus Torvalds fejlesztette 

ki, a világ első GSM hálózatban kezdeményezett telefonhívása 

pedig egy finn mobilhálózatban történt. A finn játékipar 

GAZDASÁG
legjelentőseb sikertörténeteit az Angry Birdsöt megalkotó 

Rovio cégnek és a Clash of Clanst fejlesztő Supercell 

csapatának köszönhetjük.

Finnország élen jár az innovációban. Folyamatosan új 

vállalkozások születnek a játékiparban, az elektronikában 

és a szoftvergyártásban, valamint a cleantech területén, 

ahol Finnország globális piaci részesedése 1%. Az évente 

megrendezésre kerülő Slush az egyik legnagyobb start-up 

rendezvény a világon.

Finnországban magas az energiafogyasztás, hiszen sok az 

ipari létesítmény, és hidegek a telek. Az energiatermelésben 

jelentős arányban használnak fát is — olajat és gázt az 

ország külföldről importál. Az áramtermelés fő forrásai az 

atomenergia és a vízenergia. A fa a legjelentősebb megújuló 

energiaforrás. A szélenergia és a napenergia még csekély 

szerepet játszik, de arányuk növekvőben van.

IPARI SZERKEZET
Mező-

gazdaság

3% 
Ipar

27% 
Szolgáltatások

70% 

SZOLGÁLTATÓIPAR ENERGIAFELHASZNÁLÁS

26%

Üzleti 
szolgál-
tatások 18%

21%

Logisztika 
és távközlés

Kereskedelem

Egészségügyi és 
szociális ellátás

Oktatás

Egyéb

7% 17%

11%

23%
olaj

7%

18%
atom- 

energia

nettó 
árambehozatal

föld-
gáz

 víz-
energia

25% faalapú 
üzemanyag

5% tőzeg

3% egyéb

5% 

4% 

10%szén
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ÜZLETI KÖRNYEZET
Finnországban a világon az egyik legalacsonyabb a korrupció 

aránya, és ez az üzleti életben is tükröződik. A Transparency 

International felmérésein és tanulmányaiban Finnország 

folyamatosan a legkevésbé korrupt országok között szerepel. 

A szerződéseket betartják, és a finnek arról ismertek, hogy 

megtartják, amit ígértek. Az igazságszolgáltatás független 

és pártatlan: az ügyfelek biztosak lehetnek abban, hogy 

ügyüket igazságosan, a törvényekkel összhangban kezelik. 

A The Economist folyóirat Finnországot a tíz legjobb üzleti 

körülményeket biztosító ország között tartja számon.

Finnország innovatív, kiváló minőségű termékekkel jele-

nik meg a piacon. Egy friss EU-s tanulmány szerint az unión 

belül Finnországban készülnek a legmagasabb minőségű ex-

porttermékek.

A Global Innovation Index rangsora szerint Finnország a 

negyedik leginnovatívabb ország a világon, a cleantech-hez 

és a környezetvédelemhez kötődő innovációkat tekintve pe-

dig a második. A Wired magazin Finnországot a start-upok 

(induló kisvállalkozások) számára legkedvezőbb országok 

között jegyzi. 

Finnország jól működő infrastuktúrával rendelkezik, 

beleértve a telefonhálózatot és az adatátviteli hálózatot. Az 

OECD jelentése szerint itt működnek a világ legjobb mobil 

szélessávú kapcsolatai. 

Az oktatás magas színvonalú. Finnország az első tíz OECD-

ország között van a felsőfokú oktatást elvégzők arányát 

tekintve. A szervezet jelentése szerint a finn felnőttek a világ 

élvonalába tartoznak szövegértési, matematikai és problé-

mamegoldási készségeik alapján. 

Finnországban nagyon jó a közbiztonság, a bűn-

cselekmények száma alacsony.  Nem is meglepő, hogy Hel-

sinki a világ tíz legélhetőbb városa között van. 

Mindennek köszönhetően a Világgazdasági Fórum lis-

táján is előkelő az ország helyezése: Finnország a negyedik 

legversenyképesebb ország a világon (2014-es rangsor).
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NEMZETI
JELKÉPEK

Finnország címerének első ábrázolása I. Gusztáv  (Gustav Vasa, 1496–1560) svéd 

király síremlékén látható. Ez a címer lett Svédország keleti tartományának jelképe. 

Később Finnország címerévé vált, amikor az országot autonóm nagyhercegségként 

az orosz birodalomhoz csatolták. 1917 óta Finnország hivatalos címere.

A címerben látható rózsák a kilenc finn történelmi régiót jelképezik. A címert 

sokféle kontextusban, így kereskedelmi összefüggésekben is használják. A 

jégkorongválogatottat oroszlánokként emlegetik, mivel a csapat mezén is a 

címeroroszlán látható.

AL CHAREST / AFP / LEHTIKUVA

FINNORSZÁG 
ZÁSZLAJA

Az ország hivatalos 
lobogója 1918 óta.

FINNORSZÁG 
CÍMERE

Énekes hattyú 
(Cygnus cygnus)

Európai barna medve 
(Ursus arctos arctos)

Csapósügér (Perca fluviatilis)

Bibircses nyír
(Betula pendula)

Gyöngyvirág 
(Convallaria 

majalis)

Hétpettyes 
katicabogár 
(Coccinella 

septempunctata)

A finn villámnak becézett Teemu Selänne 21 

idényt játszott az észak-amerikai jégkorongligában 

(NHL), olyan csapatoknál, mint a  Winnipeg Jets, az 

Anaheim Ducks, a San Jose Sharks és a Colorado 

Avalanche. 684 góljával Selänne az NHL történelmének 

legtöbb gólt szerzett finn játékosa. NEMZETI TERMÉSZETI JELKÉPEK
Finnországban a közvélemény az 1980–90-es években nemzeti 

természeti jelképeket választott  abból a célból, hogy felhívják 

a figyelmet a természetre, és elősegítsék megbecsülését.
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HIMNUSZ
A “Hazánk” (Maamme), Fredrik Pacius 1848-ban született szerzeménye. 

A szöveg Johan Ludvig Runeberg verse, eredetileg a Stål zászlós regéi 

című, az 1808–1809-es háborúról szóló elbeszélő költemény része.

A Pori Ezred Indulója a köztársasági elnök és a finn fegyveres erők 

tiszteletbeli indulója. Szerzője nem ismert, de valószínűleg a XVIII. 

században íródott. Különleges alkalmak megünneplésekor játsszák, 

például olimpiai bajnoki cím elnyerésekor.

A Finlandia néven ismert mű Jean Sibelius 1899-ben komponált, 

történelmi eseményeket megjelenítő szimfonikus költeményének utolsó 

tétele. Eredetileg nem kórusműnek szánta a szerző. Később férfikarra 

készült átirata nemhivatalos himnusszá vált, és ünnepi alkalmakkor 

gyakran adják elő.

A FÜGGETLENSÉG NAPJA
Finnország december 6-án ünnepli 

függetlenségét. Ez a nap hivatalos nemzeti 

ünnep. A finn parlament 1917. december 

6-án fogadta el az ország függetlenségi 

nyilatkozatát. A nemzeti ünnephez 

sok hagyomány kötődik. Az emberek 

sötétedéskor két gyertyát gyújtanak az 

ablakban.

HIVATALOS ORSZÁGJELZÉSEK
Nemzetközi hívószám: +358

Internetes országkód: .fi

Autók és hajók: FIN

Repülőgépek: OH

A ”Hazánk” című finn himnuszt először 1848-ban adták elő.

ÅLAND ZÁSZLAJA
Åland autonóm 
tartománynak 1954 óta 
van saját lobogója.

SZÁMI ZÁSZLÓ
A számi zászló a 
számi területek 
közös zászlaja.
Finnország északi 
területein kívül 
Svédországban, 
Norvégiában 
és Oroszország 
északnyugati részén 
is használják.

Åland (ejtsd: óland) Finnország egyik 
régiója, mely többezer szigetből 
áll. Széles körű autonómiával 
rendelkezik, lakossága közel 30 000 
fő. Åland elsősorban tengerészeti 
hagyományairól ismert. Alig egy 
évszázaddal ezelőtt az Ausztráliából 
Európába gabonát szállító hajók 
jelentős része ålandi volt. A hajózás 
ma is kulcsszerepet játszik: a 
lakosság 10%-a ebben az ágazatban 
dolgozik, és a külföldi vizeken járó finn 
hajók 40%-a ålandi.

A számi közösségek széles körű 
együttműködést alakítottak ki az 
elmúlt évtizedekben, elsősorban 
a kultúra, valamint a számi nyelv 
és hagyomány ápolása területén. 
Finnországban 10 000 számi él, 
legtöbbjük a számi területeken 
kívül, vagyis nem Lappföld 
északi részén. Közel 2000 fő 
beszéli anyanyelveként a számit. 
A számik Európa egyetlen 
őslakos népe. Finnországban, 
Svédországban, Norvégiában és 
Oroszországban élnek.

HAGYOMÁNYOS SZÁMI TERÜLETEK

FINNORSZÁG

OROSZORSZÁG

SVÉDORSZÁG

NORVÉGIA
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RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

JUSSI TIAINENKAAPO KAMU / HARRISONPARROTT

KUVATOIMISTO RODEO / LEHTIKUVAKONE

SOILI JUSSILA / LEHTIKUVA

MAGAS SZÍNVONALÚ OKTATÁS

Finnországban ingyenes az oktatás, az 

általános iskolától a felsőoktatásig. A 

finn fiatalok rendre a PISA-felmérések 

élén végeznek, független szerzők 

szerint pedig Finnország büszkélkedhet 

a legjobb felsőoktatási rendszerek 

egyikével. 

TECHNOLÓGIAI SZAKÉRTELEM

A technológia alkotja a finn gazdaság 

gerincét: környezetbarát dízelmotorok, 

1 000 méterre emelkedő liftek, 

számítógépes operációs rendszerek, 

víztisztítás, luxus tengerjáró hajók, 

játékfejlesztések és még sok minden 

más.

ÉLJEN AZ ÉPÍTÉSZET! 

A finnek szeretik a természet inspirálta 

építészeti megoldásokat. Ez nem 

csak olyan híres építészek munkáira 

vonatkozik, mint Eliel Saarinen, Alvar 

Aalto és Reima Pietilä, de általában is 

jellemző, hogy az épített környezet szép 

és praktikus.

NYITOTT TÁRSADALOM 

Finnországot évről évre a legkevésbé 

korrupt országok közé sorolják. A finn 

társadalom nyitott, a köztisztviselők 

megbízhatók és lojálisak. A finnek 

bízhatnak abban, hogy ügyeiket a 

hivatalok és a bíróságok méltányos 

eljárás keretében intézik.

KARMESTEREK ORSZÁGA

Finnország az oktatást tartja sikerei 

kulcsának, a kultúra területén is.  Az 

országszerte magas színvonalú zenei 

képzés alapját a zeneiskolai hálózat 

biztosítja. A világ legjobb karmesterei, 

énekesei és zenészei között — az 

operától a barokk zenéig — számos finn 

művészt találunk. 

AHOL JÓ ANYÁNAK LENNI

A gyermekorvosi rendelők hálózatát 

az 1920-as években hozták létre 

Finnországban, a gyermekjóléti 

rendszert azóta is folyamatosan 

fejlesztik. Ma minden szülő jogosult 

anyasági vagy apasági szabadságra, 

valamint a gyermekei számára igény 

szerint napközi ellátásra.



A TERMÉSZET MINDENKIÉ

A finn természet mindenki számára 

elérhető. Mindenki szabadon 

kirándulhat, gyűjthet bogyós 

gyümölcsöket, gombákat és más 

erdei kincseket, természetesen nem 

magánkertekből vagy megművelt 

területekről.

SPORTSZERETŐ NEMZET

A finnek rajonganak a sportokért, akár 

élsportról, akár szabadidős sportról van 

szó. Nagy reményt fűznek sportolóikhoz 

a jégkorong, a motorsportok, valamint a 

gerelyhajítás és egyéb atlétikai sportok 

területén.

EGYEDÜLÁLLÓ TERMÉSZETI 
KÖRNYEZET

Finnország területe több mint 1 000 km 

hosszan nyúlik el a déli szigetvilágtól 

az északi vadonig. A jól elkülönülő négy 

évszak során a természet folyamatosan 

változó képet mutat. Finnország 

területének 75%-át erdők borítják, 

melyek többezer állatfajnak nyújtanak 

otthont. 

AZ EZER TÓ ORSZÁGA

Finnországban  körülbelül 188 000 

tó van, az erdők mélyén megbúvó kis 

tavacskáktól a hatalmas tórendszerekig. 

Úszni és horgászni mindenhol 

biztonságos. A tavak biztosítják a 

városok ivóvízellátását. A finnek nagyon 

vigyáznak tavaik tisztaságára, hogy azt a 

következő generációk is tudják élvezni.

VÁLTOZATOS ÉVSZAKOK

A nyár tündöklő, az ősz már a tél 

közeledtének jele. A tündérmesére 

hasonlító fehér téli tájat tavasszal 

azután felváltja az ébredő természet 

képe. Finnországban mind a négy 

évszaknak megvan a maga varázsa.

MINDENKI ELFÉR

Finnország, az Európai Unió 

legritkábban lakott országa, nagyszerű 

lehetőségeket kínál kirándulásra, 

síelésre, kerékpározásra, horgászatra, 

hajózásra és csónakázásra — vagy 

csupán pihenésre. A természet 

csendje és nyugalma még a legnagyob 

városokból is rövid idő alatt elérhető. 
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INGYENES HASZNÁLATRA

Finnország, fenomenális finnek

FINNORSZÁG LEGNAGYOBB SIKEREI 

A világ legstabilabb országa
The Fragile States Index 2014, Fund for Peace

Finnország a legstabilabb, legkevésbé sebezhető ország a 
vizsgált 178 állam közül.

Finnország hasznosítja leghatékonyabban a humán tőkét
Human Capital Report 2015, World Economic Forum

Finnország az első a humán tőke rangsorában, olyan indikátorok 
alapján, mint az oktatás, a jólét és a foglalkoztatás.

Finnország hozzájárul a globális jóléthez
The Good Country Index

A Good Country Index azt méri, mennyire járulnak hozzá a világ 
országai az emberiség közös jólétéhez.
Finnország a második helyen áll Írország után.

Európa legtisztább levegője
Environmental Performance Index 2014

Finnország Izlanddal és Írországgal együtt az első helyen áll Európában 
a levegő tisztaságát tekintve, és világszinten is az elsők között van.

Nemek közötti egyenlőség
Global Gender Gap Report 2014, World Economic Forum

Finnország  a második helyezett a Világgazdasági Fórum éves 
Global Gender Gap jelentésében.

Legjobb életminőség az EU-ban
Eurostat 2015

Az Eurostat szerint Finnország a legélhetőbb uniós ország.

Itt jó anyának lenni
State of the World’s Mothers 2015, Save the Children

Finnország második helyezett a State of the World’s Mothers 
(Az anyák helyzete a világon) jelentés szerint.


