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NAJWIĘKSZE MIASTA
Region Stolicy składa się z czterech niezależnych miast. 

Duża liczba mniejszych miast i samorządów miejskich 

znajduje się w sąsiedztwie Regiony Stolicy.

ŻYCIE I MIASTA
Populacja jest silnie skoncentrowana w 

południowej Finlandii, gdzie znajdują się 

największe miasta. Jeśli chodzi o popu-

lację, centralny punkt Finlandii znajduje 

się około 100 kilometrów na północ od 

Helsinek. Całkowita długość kraju to po-

nad 1000 kilometrów.

Około 60% Finów posiada domy. Oko-

ło 70% Finów mieszka w lub w pobliżu 

miast. Tylko 6% Finów mieszka na wsi, 

która stanowi 70% całkowitej powierzch-

ni Finlandii.

Inne duże i 
małe miasta

Tampere 223 000

Oulu 197 000

Turku 184 000

Jyväskylä 136 000

Kuopio 111 000

Lahti 104 000

Gęstość 
zaludnienia

177 na km²

45 na km²

34 na km²

29 na km²

24 na km²

17 na km²

14 na km²

11 na km²

4 na km²
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5,500,000 
mieszkańców

Region Stolicy 1 400 000 

Obszary miejsckie 1 110 000

Helsinki 624 000

Espoo 266 000 

Vantaa 211 000

Kauniainen 9 000

Miasta ościenne 
290 000

Populacja Finlandii wynosi około 5,5 miliona. 

Liczba kobiet nieznacznie przewyższa liczbę mężczyzn. 

Największe grupy wiekowe to 50-latkowie i starsi.

Średnia wieku Finów wynosi około 42 lata. 

1 157 km

1,4 

miliona domów 
jednorodzinnych

1,1
miliona 

mieszkań

2 500 000 domów

Region Laponii 
obejmuje około 30% 
całkowitej powierzchni 
Finlandii, ale ma tylko 
180 000 mieszkańców. 

Laponia

Helsinki

50% 
populacji

3% 
populacji
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RODZINY
Niewiele ponad 1 milion Finów 

mieszka samotnie. Około 1,8 mi-

liona Finów żyje w dwuosobowych 

gospodarstwach domowych, a 0,8 

miliona żyje w trzyosobowych go-

spodarstwach domowych. Blisko 

1,8 miliona Finów żyje w gospodar-

stwach domowych składających się  

z czterech lub więcej osób.

RELIGIA
Blisko 75% Finów jest członkami Kościoła Ewangelicko-

-Luterańskiego Finlandii i około 1% mieszkańców należy 

do Kościoła Prawosławnego Finlandii. Około 1,5% Finów 

posiada inne wyznanie, a ponad 20% nie należy do żadnego 

kościoła. Mała grupa tych, którzy nie są członkami żadnego 

kościoła należy do niezależnych społeczności religijnych.

Znacząca część członków Kościoła Ewangelicko-Lute-

rańskiego to kulturowi chrześcijanie, co oznacza, że nie 

uczestniczą aktywnie w obrzędach religijnych. 

EWANGELICKO-
-LUTERAŃSKI

75%

PRAWOSŁAWNI

1%
BEZWYZNANIOWI

20%

INNE 
RELIGIE

1,5%

JĘZYKI
Blisko 90% Finów mówi po fińsku, używając go jako 

pierwszy język, a ponad 5% mówi po szwedzku. Ponad 

2000 Finów mówi po lapońsku, używając go jako pierw-

szego języka.

POZOSTAŁE JĘZYKI UŻYWANE W FINLANDII

Około 70 000 ludzi mówi po rosyjsku, blisko 50 000 mówi 

po estońsku, około 17 000 mówi po angielsku, około 

17 000 mówi po somalijsku, około 15 000 mówi po arab-

sku, około 10 000 mówi po kurdyjsku i około 10 000 mówi 

po chińsku, uznając te języki jako pierwsze.

Większość ludzi, którzy mówią po rosyjsku, używając 

go jako pierwszego języka, przeprowadziło się do Finlan-

dii po 1990 roku, ale państwo posiada również niewielką 

populację mówiąca po rosyjsku, która pochodzi z terenów 

panowania Rosji w Finlandii (1809–1917). Większość Es-

tończyków żyjących w Finlandii przeprowadziło się tu po 

rozpadzie Związku Radzieckiego.

1,1 
miliona 

gospodarstw 
domowych

0,9 
miliona 

gospodarstw 
domowych

0,29 
miliona 

gospodarstw 
domowych

[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% 

Szwedzki
   

Fiński

5% 
Pozostałe 

języki

Kaplica Kamppi w centrum 
Helsinek jest przeznaczona 
do cichych refleksji. W lob-
by dostępny jest pracownik 
społeczny lub pracownik 
parafii w celu zapewnienia 
konsultacji.
Architekt: 
Mikko Summanen, K2S

0,36 
miliona 

gospodarstw 
domowych
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Jeśli chodzi o obszar, Finlandia należy do największych państw 

Europy. Przy zaludnieniu 5,5 miliona ludzi jest jednak najsła-

biej zaludnionym krajem w Unii Europejskiej. Jej populacja jest 

skoncentrowana w kilku miastach w południowej części kraju. 

Na pustkowiach w północnej Finlandii, jeśli ktoś chce, może 

wędrować przez wiele dni, nie widząc żadnego człowieka. Jed-

nak miasta są nowoczesne i kontynentalne.

Od północy na południe Finlandia ma ponad 1000 kilometrów 

długości. Jest to państwo wieloaspektowe: wczesnym latem, 

gdy na południu ludzie korzystają z kąpieli w morzu, nadal moż-

na wybrać się na narty na północy. Na zachodzie można poczuć 

bliskość Morza Bałtyckiego i Oceanu Atlantyckiego. Prąd Zato-

kowy sprawia, że klimat w Finlandii jest bardziej umiarkowany 

niż mogłoby sugerować położenie na północy — inny od tego w 

Kanadzie lub Rosji, które znajdują się na tej samej szerokości 

geograficznej. Blisko jedna trzecia wszystkich ludzi mieszkają-

cych na północ od 60 równoleżnika to Finowie. We wschodniej 

Finlandii klimat pod wieloma względami jest kontynentalny w 

wyniku lądu euroazjatyckiego. 

W Finlandii występują cztery pory roku. Lato jest bujne, pora 

światła z relatywnie małymi opadami deszczu. Jesień jest czę-

sto deszczowa, a zima jest zimna z silnymi opadami śniegu. Na 

południu śnieg zwykle pokrywa ziemię w grudniu. Na północy 

staje się to miesiąc, a nawet dwa miesiące wcześniej. Na połu-

dniu śnieg topnieje w kwietniu, podczas gdy w najbardziej wy-

suniętych na północ rejonach kraju zawody w narciarstwie bie-

gowym są czasem rozgrywane nawet w środku lata. 

W niektórych latach w południowej Finlandii pojawia się 

mało śniegu, gdzie w innych latach śnieg może padać późną 

wiosną. 

Położenie na północy wpływa również na ilość światła. La-

tem, w regionach najbardziej wysuniętych na północ, słońce po-

zostaje nad horyzontem przez około dwa miesiące. Zimą słońce 

pozostaje poniżej horyzontu przez równie długi okres czasu w 

okolicach Bożego Narodzenia.  W tym czasie zimowa sceneria 

odbija magiczne niebieskie światło przez kilka godzin dziennie.

Na południu słońce pozostaje nad horyzontem do 19 godzin 

dziennie w lecie. W okolicy Bożego Narodzenie dzień trwa tylko 

około sześciu godzin dziennie.

SPOJRZENIE NA FINLANDIĘ
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UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI FINLANDII
Patrząc z samolotu, Finlandia jest zaskakująca. Około 75% 

jej powierzchni pokryte jest przez lasy, a około 10% stanowią 

jeziora. Naturalnie, Finlandia ma również miasta, miastecz-

ka, przedmieścia, pola, wsie, lotniska, obszary przemysłowe, 

autostrady, linie kolejowe i obszary morskie, ale większość jej 

obszaru pokryta jest przez lasy. 

Ukształtowanie terenu Finlandii to niziny z kilkoma górami 

na północy. Jednak występujące naprzemiennie doliny i wzgó-

rza powodują, że Finlandia nie jest płaska.

Lasy otacza duża ilość jezior, w szczególności we wschod-

niej Finlandii. Obszar Saimaa składa się z setek połączonych 

jezior. The Wall Street Journal w 2014 roku umieścił Saimaa po-

śród pięciu najpiękniejszych jezior na świecie. Pod względem 

wód śródlądowych, Finlandia nie ma sobie równych — posia-

da setki kilometrów różnorodnych dróg wodnych z mnóstwem 

przestrzeni, prywatności i niezamieszkałymi zatokami. Finlan-

dia ma około 188 000 jezior. 

Obszerny archipelag na południowym zachodzie to wyjąt-

kowe połączenie wysp, wysepek i skał — z podłożem skalnym 

i morzem. Wypiętrzanie terenu ściśniętego w czasie epoki lo-

dowcowej wynosi do jednego centymetra rocznie, co oznacza, 

że całkowita powierzchnia Finlandii zwiększa się co roku o 

około siedem kilometrów kwadratowych.

Torfowiska są również typowe dla Finlandii, począwszy od 

bagien do terenów podmokłych. Torf z torfowisk wytwarza oko-

ło 5% energii zużywanej przez Finlandię.

Lasy, jeziora i archipelag składają się na wyjątkowe śro-

dowisko naturalne ze swoją fauną i florą. W Finlandii jest aż 

700 000 amatorów wędkarstwa oraz 300 000 myśliwych. 

Lapland to jedno z najbardziej dzikich miejsc w Europie. 

Jest to również raj dla turystów i wędkarzy, a także dla nar-

ciarzy podczas słonecznych wiosennych miesięcy. Kolari, 

mała miejscowość w regionie Laponii, posiada mniej niż 4000 

mieszkańców, ale ma możliwość przyjęcia 35 000 turystów.

Natura jest również na wyciągnięcie ręki i każdy ma prawo 

wędrować w lasach i zbierać jagody i grzyby. 
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Dwustuosobowy parlament Finlandii jest wybierany co cztery 

lata. Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się w 2019 roku. 

Wszyscy obywatele Finlandii powyżej 18 roku życia są upraw-

nieni do głosowania. Obecnie w parlamencie znajduje się osiem 

partii — ilość partii jest wysoka z powodu systemu wyborczego. 

Finlandia ma rząd koalicyjny, co oznacza, że partie polityczne 

muszą być zdolne do współpracy niezależnie od różnic ideolo-

gicznych.

Prezydent Finlandii jest wybierany w bezpośrednich wyborach 

powszechnych na okres sześciu lat i maksymalnie na dwie ka-

dencje. Sauli Niinistö, obecny prezydent został wybrany w 2012 

roku. Dodatkowo do jego zadań należy prowadzenie polityki za-

granicznej we współpracy z rządem Finlandii.

Finlandia ma około 300 jednostek terytorialnych. Posiada-

ją one szeroką autonomię, która służy zapewnieniu, że decyzje 

są podejmowane lokalnie, blisko ludzi. Jednostki lokalne mają 

między innymi prawo decydowania o użytkowaniu ziemi i orga-

nizowaniu edukacji podstawowej i opieki zdrowotnej. Rady władz 

lokalnych są wybierane co cztery lata. Wszystkie partie poli-

tyczne uczestniczą w podejmowaniu decyzji przez rady władz 

lokalnych.  

Fińscy wyborcy wybierają 13 członków do Parlamentu Eu-

ropejskiego. 

SPOŁE-
CZEŃSTWO 
FIŃSKIE

 Głosowanie      Pielęgniarki

 Strażak             Dziecko w wieku szkolnym

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

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDJOHANNA VUONOKARI / LEHTIKUVA
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WIEDZA TO SIŁA
W Finlandii obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku siedmiu 

lat i trwa przez dziewięć lat. Po szkole obowiązkowej niektórzy 

uczniowie kontynuują edukację w instytucjach zawodowych, a nie-

którzy w szkołach średnich i następnie na uniwersytetach, pod-

czas gdy inni przechodzą od razu do pracy zawodowej i uczą się, 

jednocześnie pracując. Każdy może kontynuować edukację, tak 

długo jak chce. Edukacja w Finlandii jest całkowicie bezpłatna, 

włączając w to studia podyplomowe. Szkoły obowiązkowe, szkoły 

średnie i instytucje zawodowe serwują codziennie darmowe posił-

ki. W Finlandii jest 14 uniwersytetów, które znajdują się w różnych 

częściach kraju, włączając w to włączając w to region Laponii. 

Fiński system edukacji osiąga doskonałe wyniki. W 2015 roku 

Światowe Forum Ekonomiczne oszacowało, że Finlandia posiada 

najlepszy kapitał ludzki na świecie pod względem edukacji, jakości 

życia i zatrudnienia. Zgodnie z Universitas 21 Finlandia ma szóste 

najlepsze szkolnictwo wyższe na świecie. Dodatkowo Finlandia 

wielokrotnie znajdowała się pośród najlepszych narodów świata 

w badaniach PISA, które mierzą wiedzę i umiejętności młodych 

ludzi w dziedzinie matematyki, czytania i nauki. Edukacja nie jest 

marnowana: zgodnie z ostatnimi badaniami PIAAC przeprowa-

dzonymi przez OECD, dorośli Finowie plasują się na drugim na 

świecie pod względem umiejętności rozwiązywania problemów, 

matematyki i czytania. 

PANIE I PANOWIE
Generalnie równość systemu edukacji równa się równości 

w społeczeństwie jako całości. Równość między płciami jest 

oczywista. W rzeczywistości, dziewczęta i kobiety są lepiej wy-

kształcone niż chłopcy i mężczyźni. 

Finlandia miała kobietę prezydenta państwa i prezydenta 

Sądu Najwyższego. Kobieta profesor lub kierownik to nic wy-

jątkowego. Przez długi czas, blisko lub ponad połowa mini-

strów w rządzie Finlandii to kobiety. 

Wysoki poziom opieki zdrowotnej i dziennej opieki dla dzieci 

również ułatwiło równość. W wykazach sporządzanych przez 

organizację Save the Children Finlandia wielokrotnie plaso-

wała się pośród najlepszych krajów świata dla matek wycho-

wujących dzieci. Matki w Finlandii otrzymują zasiłek macie-

rzyński przez 105 dni. Po tym czasie rodzina otrzymuje zasiłek 

rodzicielski i każde z rodziców może pozostać w domu z dziec-

kiem. Dobrobyt rodzin oznacza dobrobyt dla dzieci. Zgodnie z 

danymi UNICEF Finlandia plasuje się pośród pięciu wiodących 

narodów na świecie pod względem dobrobytu dzieci. 

Dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do systemu klasowego, 

Finlandia może być nadzwyczajnym doświadczeniem. W wielu 

przedsiębiorstwach ludzie są „na ty”, niezależnie od ich pozy-

cji. Nieformalność to nie tylko sposób mówienia. Hierarchia w 

Finlandii naprawdę jest na niskim poziomie, a ludzie nie pod-

kreślają swojego statusu, z wyjątkiem kilku kontekstów ofi-

cjalnych. Jednym z powodów równości w Finlandii jest to, że 

państwo nigdy nie miało struktury feudalnej i Finowie zawsze 

wspólnie współpracowali.

Z tego powodu w Finlandii jest bardzo mała korupcja. We 

wskaźniku postrzegania korupcji opracowanym przez Trans-

parency International, Finlandia wielokrotnie znajdowała się 

pośród najmniej skorumpowanych krajów na świecie. W naj-

nowszym wykazie znalazła się na trzecim miejscu — co było 

bliskie rozczarowania.

Media w Finlandii są wolne i nie są wymagane konce-

sje. Poufność źródeł jest bardzo silna i może zostać złama-

na wyłącznie w postępowaniach sądowych w sprawie prze-

stępstw kryminalnych. W roku 1766 Szwecja–Finlandia stało 

się pierwszym krajem na świecie, który wprowadził ustawę o 

jawności administracji. Zgodnie z tą silną tradycją dokumenty 

administracyjne są dostępne dla każdego bez żadnych opłat. 

Dodatkowo władze muszą aktywnie dostarczać informacji o 

rozwoju administracji. 

2
2. najlepsza jakość 

równości płci na świecie 
Global Gender Gap Report 2014
Światowe forum ekonomiczne

1
Najlepszy kapitał 
ludzki na świecie

Raport o kapitale ludzkim 2015
Światowe Forum Ekonomiczne

3
3. najmniej skorumpowane 

państwo na świecie
Wskaźnik postrzegania korupcji 2014

Transparency International
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Stworzona przez Tove Jansson, rodzina Muminków — prawdo-

podobnie najszczęśliwsza i najmądrzejsza rodzina na świecie 

— pochodzi z Finlandii. Według wielu badań Finowie są rów-

nież szczęśliwi, możliwe, że z powodu ich kulturowych hobby. 

Literatura jest bardzo popularna. Finowie dużo czytają i każda 

jednostka terytorialna posiada bibliotekę, a mobilne biblioteki 

odwiedzają odległe zaludnione obszary. 

Teatr jest również popularny. Prawie wszystkie miasta mają 

teatr, a największe kilka, wystawiając sztuki w języku fińskim i 

szwedzkim, które są językami oficjalnymi. Specyfika fińska do-

tyczy lokalnych letnich teatrów, które wystawiają sztuki wielu 

autorów, począwszy od lokalnych nauczycieli aż do Aleksisa 

Kivi, narodowego autora Finlandii. 

Filmy kręcone w Finlandii obejmują wszystkie gatunki, od 

komedii do horrorów i od kryminałów do filmów animowanych. 

Filmy krajowej produkcji zwykle stanowią około 25% najczęściej 

oglądanych filmów w Finlandii. Entuzjaści filmów spotykają się 

podczas festiwalu Sodankylä Film Festival i Love & Anarchy, 

również znany jako Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Hel-

sinkach. 

Finlandia to raj dla miłośników muzyki. Większość scen kon-

certowych znajduje się w miastach, ale muzyka latem dociera 

do wszystkich części kraju. Wybór festiwali od klasycznych do 

muzyki pop — od Savonlinna Opera Festival do Pori Jazz i od 

Helsinki Festival do Ruisrock.

Finlandia posiada rozwiniętą sieć instytucji muzycznych, któ-

re kształtują dużą grupę rozwiniętych entuzjastów poza profe-

sjonalnymi muzykami.

Finlandia ma doskonałe muzea sztuki, nie tylko w Helsin-

kach, ale także w innych częściach kraju. Wiele z tych muzeów 

było pierwotnie założonych przez osoby lub organizacje pry-

watne. Takie muzea znajdują się między innymi w Tampere i 

Mänttä. 

Piękno jest wszechobecne. Architektura i praktyczne projek-

ty są ważne w Finlandii. Oprócz pięknych obiektów, projektowa-

nie dotyczy przemysłu i usług.

WSZYSTKO DLA SPORTU
Finowie pasjonują się sportem, zarówno profesjonalnym, jak 

i rekreacyjnym. Od letnich igrzysk olimpijskich w 1952 roku 

duża liczba ważnych wydarzeń sportowych została zorganizo-

wana w Finlandii.

Hokej na lodzie to najpopularniejszy sport w Finlandii. Wie-

le sportów zespołowych — takich jak piłka nożna, koszykówka, 

siatkówka, unihokej i łyżwiarstwo synchroniczne — jest bardzo 

popularnych jako hobby. W tradycyjnych konkurencjach indy-

widualnych Finowie są znani na świecie z sukcesów w biegach 

narciarskich i rzucie oszczepem. 

Finowie lubią również sporty motorowe, częściowo z powodu

ich wielkich sukcesów. Finlandia — zaledwie 5-milionowy 

LUDZIE KULTURY

Rodzina Muminków Tove Jansson

 Festiwal Flow

JUSSI HELLSTEN / FLOW FESTIVAL
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naród — miała trzech mistrzów świata Formuły 1. Rajdy samo-

chodowe są również ważne, a od nowych kierowców oczekuje 

się, że pójdą w ślady licznej grupy mistrzów.

Ćwiczenia to popularne hobby wśród Finów w różnym wie-

ku. Dzieci ćwiczą w szkołach, a publiczne bieganie i zawody w 

narciarstwie biegowym przyciągają setki tysięcy uczestników. 

W Finlandii są doskonałe warunki do ćwiczenia na zewnątrz: 

spacery, bieganie, jazda na rowerze, narciarstwo, łyżwiarstwo, 

wioślarstwo i żeglarstwo.

Kluby sportowe odgrywają ważną rolę. Większość Finów w 

pewnym momencie życia uczestniczy w ich działalności albo 

jako sportowcy, albo jako wolontariusze. Klubu sportowe zaj-

mują się od pracy z dziećmi i młodzieżą do organizacji zawo-

dów, nawet tych znaczących.

STÓŁ JEST NAKRYTY!
Surowe marynowane ryby, praktycznie prosto z morza. Dzikie 

jagody zbierane w lasach. Grzyby, owoce, sery i kawa — kilka 

rodzajów serwowania kawy. 

Finowie jedzą dużo ryb, zarówno słodkowodnych, jak i mor-

skich, które stanowią ważny składnik ich diety. Śledź bałtycki 

jest przygotowywany na dziesiątki sposobów. Renifer — duszo-

ny lub pieczony — to typowy fiński przysmak i ważny składnik 

lapońskiej diety. W Finlandii jedzenie zwykle przemierza nie-

wielkie odległości od miejsca występowania w naturze lub go-

spodarstwie rolnym do położenia na talerz. Ta odległość jest 

najmniejsza, gdy Finowie zbierają grzyby lub jagody w lasach 

i sami łapią ryby, co jest dozwolone w każdym miejscu w Fin-

landii. 

Restauracje preferują składniki fińskie, chociaż istnieje tylko 

kilka restauracji specjalizujących się w kuchni fińskiej. Fińskie 

miasta mają żywa kulturę restauracyjną. Wysokiej jakości je-

dzenie dla smakoszy jest coraz bardziej popularne, a fińscy sze-

fowie kuchni odnoszą sukcesy w międzynarodowych zawodach.

Dzień Restauracji, festiwal jedzenia wynaleziony w Finlan-

dii, zyskuje popularność również w innych krajach. Na cztery 

dni w roku każdy może utworzyć tymczasową restaurację w 

swoim ogrodzie lub przy ulicy i sprzedawać specjalności prze-

chodniom. 

Finowie są również znani z ich zamiłowania do kawy. Jedno 

na każde sto ziaren kawy na świecie trafia do Finlandii, cho-

ciaż Finowie stanowią 0,7% ludności świata. Finowie spoży-

wają 12 kilogramów kawy rocznie na osobę — dwa razy więcej 

niż, np. Włosi.

Fińskie jeziora i rzeki obfitują w raki. Sezon połowu raków 

rozpoczyna się pod koniec lipca i kończy się na koniec paździer-

nika i jest jednym z najważniejszych sezonów dla wielu Finów. 

Nie wolno łapać raków przez pozostałą część roku. 

Fińskie piwo, od tradycyjnego piwa warzonego w domach 

do nowoczesnego piwa warzonego ręcznie, jest znane z do-

brego smaku. Poza kilkoma dużymi browarami produkujący-

mi piwo na skalę przemysłową, Finlandia posiada dziesiątki 

małych browarów, które często sprzedają swoje produkty tyl-

ko w okolicy. 

Fan fińskiego hokeja na lodzieROCZNA KONSUMPCJA ŻYWNOŚCI PER CAPITA

75 kg
Mięso

15 kg
Ryby

15 kg
Jagody

66 kg
Owoce i soki

80 kg
Produkty 
zbożowe

25 kg
Ser

178 kg
Płynne produkty 

mleczne

65 kg
Warzywa

11 kg
Jaja

12 kg
Kawa
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CZASY STAROŻYTNE
Ponad 10 000 lat temu północna Europa była pokryta lodem, 

o którym uważa się, że uformował się 110 000 lat wcześniej. 

Gdy lód w końcu się wycofał, ludzie zaczęli przybywać na ob-

szar, na którym obecnie jest Finlandia, a w szczególności na 

południu. W tamtym czasie większość obszaru była pokryta 

wodą, ponieważ lód ugiął ziemię. Lad zaczął się wypiętrzać po 

ustąpieniu lodu i nadal się podnosi.

Obraz starożytnej Finlandii jest oparty na źródłach arche-

ologicznych. Tylko kilka dokumentów pisanych wspominają-

cych starożytną Finlandię zachowało się do dzisiaj, np. w is-

landzkich sagach. 

Starożytna Finlandia rozwijała się równolegle do innych ob-

szarów Europy poza starożytnym Rzymem. Zasady regionalne 

i organizacje administracyjne były typowe dla tamtego czasu. 

Kluczowymi źródłami utrzymania były polowania i rybołówstwo, 

a także handel międzynarodowy, nawet z dalekimi krajami.  

Chrześcijaństwo dotarło do Finlandii ze wschodu i z zacho-

du. Możliwe, że już w roku 900 chrześcijaństwo zapanowało w 

znacznej części południowej Finlandii, nie pod wpływem Rzy-

mu, ale Konstantynopola. 

Zapoczątkowane w XII wieku krucjaty ze Szwecji utwierdziły 

wiarę w Finach. Siła krzyża i miecza zintegrowała Finlandię z 

zachodnią, chrześcijańską Europą. Stała się częścią Szwecji i 

zachodniej Europy na ponad 600 lat. Granice między zachodnią 

i wschodnią Finlandią, a także między kościołami były niejasne 

i stale ulegały zmianom przez wieki, również granica z Rosją.

FINLANDIA JAKO CZĘŚĆ 
GŁÓWNYCH MOCARSTW
Z powodów religijnych i politycznych reformacja zaczęła się w 

Szwecji i Finlandii na początku XVI wieku. Po niej nastąpiły woj-

ny religijne w XVII wieku, w które zaangażowała się Szwecja, 

włączając w to Finów. Szwecja i Rosja prowadziły walki na swo-

jej granicy przez wieki. Wojny z Rosją trwały do chwili aż Szwe-

cja przegrała wojnę fińską w latach 1808–1809. Finlandia stała 

się wielkim księstwem pod panowaniem Rosji, ale zachowała

swoje wcześniejsze prawo i administrację.

Finlandia była częścią imperium rosyjskiego przez ponad 

100 lat. Była to era postępu, a w szczególności podczas ostat-

nich dekad. Finlandia rozwinęła się ze wschodnich peryferiów 

Szwecji w autonomiczną i najbardziej rozwiniętą część Rosji. 

JAK 
FINLANDIA 
STAŁA SIĘ FINLANDIĄ

Pierwszy 
uniwersytet 
w Finlandii

1640

Obszar wojen 
religijnych, 
Kościół Luterański

1600

Rozpoczyna się osiedlanie 
w Finlandii. Powstają 
społeczności plemienne.

5000p.n.e.

180716601219

Wielka 
wojna 
północna

17005000p.n.e.

Epoka żelaza 
dociera do 
Finlandii.

500p.n.e.

Krucjaty z zachodu 
do Finlandii, 
Kościół Katolicki

1050
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Nowe monumantalne 
Helsinkizostały zbudowane
według projektu C.L.
Engela.

Finlandia powołała parlament i przyjęła własną walutę pod 

panowaniem rosyjskim. Jej interesy i przemysł rozwinęły się, w 

szczególności przemysł przetwórczy drewna. 

Publikacja dzieła pt. Kalevala w 1849 roku było 

prawdopodobnie najważniejszym wydarze-

niem pod względem tożsamości narodo-

wej. Kalevala to obszerny heroiczny po-

emat epicki oparty na folklorze. Dał on 

Finlandii historię. Moce Väinämöinena, 

jednego z głównych bohaterów, oparte 

są na wiedzy i śpiewie run. 

Kalevala była źródłem inspiracji dla ar-

tystów, kompozytorów i autorów. Kompozytor 

Jean Sibelius, poeta Eino Leino oraz malarze Ak-

seli Gallen-Kallela i Albert Edelfelt, między innymi, 

stworzyli złotą erę fińskiej sztuki, kulturalny rdzeń Finlandii 

pod koniec XIX wieku. 

Kalevala również inspirowała ideę niepodległości. Finowie 

powstali, gdy Rosja zaczęła samowolnie zmieniać prawa Fin-

landii oraz w inny sposób podbijać państwo pod koniec 

XIX wieku i na początku XX wieku.

Podczas I wojny światowej, opozycja sta-

ła się zbrojnym ruchem oporu, gdy mło-

dzi mężczyźni, którzy pochodzili głównie 

ze średniej i wyższej klasy, przyłączyli się 

do ruchu Jäger i pojechali do Niemiec na 

szkolenie wojskowe. W północnej Europie 

I wojna światowa zakończyła się upadkiem 

rosyjskiego imperium i niepodległością Fin-

landii w 1917 roku.

 

Väinämöinen w obronie 
Sampo. Akseli Gallen-

Kallela, 1895

Nasz kraju, 
hymn państwowy

1848

Zostaje wydana 
Kalevala.

1849

Finlandia 
przyjmuje markę, 
własną walutę.

1860

Pierwsze 
szkoły podstawowe

1866

Jednoizbowy parlament, Finlandia staje się 
pierwszym krajem na świecie, który udzielił 
pełnych praw wyborczych kobietom.

1906

Dwugłowy orzeł Imperium 
Rosyjskiego atakuje fińską 
dziewczynę. Eetu Isto, 1899

Finlandia 
staje się 
częścią Rosji.

1809

Wielki pożar 
w Turku, Helsinki 
zostają stolicą.

18201700
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Nordycka Unia 
Paszportowa, Finlandia 
przyłącza się do ONZ.

1955

Pakiet 
macierzyński

1938

Finlandia 
uzyskuje 
niepodległość. 

1917

Powołano pierwsze 
kliniki opieki 
na dziećmi.

1920

Fińska 
wojna 
domowa

1918

Wybuch 
wojny 
zimowej.

1939

Igrzyska 
olimpijskie 
w Helsinkach

1952

Urodził się 
piłkarz Jari 
Litmanen.

1971

Jari Litmanen, najbardziej 
utalentowany piłkarz fiński 
wszechczasów, zdobył mi-
strzostwo Ligii Mistrzów, 
grając dla Ajaxu. W swojej 
karierze grał również w Li-
verpoolu i FC Barcelonie.
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NIEPODLEGŁA FINLANDIA
Fińska wojna domowa wybuchła na początku 1918 roku. Czer-

woni chcieli pozostać w bliskich związkach z Rosją sowiecką. 

Biali wspierali niepodległość Finlandii z powodów nacjonali-

stycznych i politycznych. Carl Gustaf Emil Mannerheim, fiń-

ski generał, który służył w armii rosyjskiej stał się bohaterem 

wojennym. Poprowadził armię, która gwałtownie się rozrosła. 

Młodzi mężczyźni, którzy przyłączyli się do ruchu Jäger rów-

nież odegrali ważną rolę. Wojna podzieliła Finlandię na dwa 

obozy na dziesięciolecia. 

Pierwsze lata niepodległości Finlandii głównie były okre-

sem rozwoju i wzrostu. Znaczące reformy uwzględniały powo-

łanie kliniki opieki nad dziećmi w latach dwudziestych XX wie-

ku. Kobiety w ciąży i młode matki zostały ujęte w publicznej 

opiece zdrowotnej i stopień śmiertelności niemowląt gwał-

townie spadł w Finlandii. Mniej więcej w tym samym czasie 

system szkolnictwa podstawowego dotarł do nawet najdal-

szych części kraju i uczestnictwo w zajęciach szkolnych sta-

ło się obowiązkowe. Podczas wielkiej reformy rolnej ludność 

bezrolna na wsi otrzymała ziemię orną, aby zlikwidować kla-

sy społeczne. 

Dwie wojny w latach 1939–1944 przerwały pozytywny roz-

wój. Wojna zimowa (1939–1940) wybuchła po ataku Związku 

Radzieckiego na Finlandię. Pomimo przeważającego wroga 

Finlandia pozostała niepodległa. Wojna kontynuacyjna wybu-

chła w 1941 roku po ataku Niemiec na Związek Radziecki. Fin-

landia zawarła pokój ze Związkiem Radzieckim jesienią 1944 

roku i wyrzuciła niemieckie oddziały ze swojego terytorium.

W wyniku tych dwóch wojen Finlandia utraciła znaczącą 

część swoich terytoriów, włączając w to Wyborg, drugie naj-

większe miasto. Ludność obszarów zagarniętych przez Zwią-

zek Radziecki została przesiedlona do Finlandii, co oznaczało, 

że państwo musiało przesiedlić ponad 400 000 ludzi. Było to 

duże przedsięwzięcie. 

NOWOCZESNA FINLANDIA
Po wojnie Finlandia zaczęła się rozwijać w kraj przemysłowy. 

Państwo pozostało demokratyczne. Jej duże reparacje wojen-

ne okazały się szczęściem w nieszczęściu: Finlandia musiała 

stworzyć wiele zakładów przemysłowych, w szczególności w 

przemyśle metalowym, praktycznie ze zgliszczy. 

W tym samym czasie, znacząca części ludności stopniowo 

przenosiła się z terenów wiejskich do miast, aby pracować w 

przemyśle zamiast w rolnictwie, co umożliwiało lepsze zarob-

ki. Wzrost populacji przyspieszył po wojnie, a Finowie urodzeni 

w 1947 roku są nadal największą grupą wiekową w kraju. Wraz 

ze wzrostem zaludnienia i zurbanizowanie nadeszła migracja. 

Około 200 000 ludzi opuściło Finlandię w latach sześćdziesią-

tych, głównie do Szwecji, gdzie rozwój przemysłu spowodował 

wzrost zatrudnienia. 

Szwecja, Norwegia, Dania i Islandia założyły Radę Nordyc-

ką w 1952 roku, aby ułatwić współpracę. Finlandia przyłączyła 

19451920

SUOMEN SAIRAANHOITAJALIITON ARKISTO
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Angry Birds

2009

System operacyjny Linux
Pierwsze połączenie 
telefoniczne GSM

1991

Keke Rosberg zostaje pierw-
szym fińskim mistrzem świata 
Formuły 1.

1982

Pokojowa 
nagroda 
Nobla

2008

Konferencja dotycząca bezpie-
czeństwa i współpracy w Europie 
(CSCE) w Helsinkach

1975

Urodził się 
piłkarz Jari 
Litmanen.

ROVIO

Przyjęto popularną 
inicjatywę na rzecz 
równości małżeńskiej.

2014

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

się do Rady Nordyckiej w 1955 roku, gdy napięcie międzyna-

rodowe opadło. Państwa zgodziły się na Nordycką Unię Pasz-

portową i połączyły rynek pracy. Obywatele państw Nordyckich 

mogą podróżować i przebywać w innym kraju Nordyckim bez 

paszportu i mogą również pracować. 

OD ODBUDOWY DO DOBROBYTU
Rok 1952 był rokiem wielkich zmian — nowym początkiem. 

Finlandia zapłaciła wysokie reparacje wojenne, letnie igrzy-

ska olimpijskie w Helsinkach przyciągnęły odwiedzających z 

całego świata, a Armi Kuusela została ukoronowana na Miss 

Universum.

Związek Radziecki sporadycznie próbował wpływać na we-

wnętrzne sprawy i pozycję międzynarodową. Poza tym powo-

jenne dziesięciolecia nie ujawniły politycznych problemów dla 

Finlandii. 

Wymiana ze Związkiem Radzieckim dostarczyła wspania-

łych korzyści finansowych. Finlandia importowała surowce, w 

szczególności ropę, a eksportowała produkty przemysłowe. 

Systematycznie zacieśniała swoje związki z Zachodem. 

Finlandia przyłączyła się do Narodów Zjednoczonych w 1955 

roku i stała się stowarzyszonym członkiem Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w 1961 roku, a peł-

nym członkiem w 1986 roku. Finlandia podpisała umowę o 

wolnym handlu z Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG) 

w 1973 roku. Punktem kulminacyjnym tego trendu było przy-

łączenie się Finlandii do Unii Europejskiej na początku 1995 

roku. 

Finlandia rozwinęła się do nordyckiego państwa opiekuń-

czego charakteryzującego się równością, równymi szansami 

dla wszystkich, sieciami bezpieczeństwa socjalnego i gospo-

darką prywatną. Dzisiaj więcej osób imigruje do Finlandii niż 

z niej emigruje.

W wielu aspektach Finlandia stała się modelowym pań-

stwem europejskim. Współpraca między przedsiębiorstwami 

prywatnymi a sektorem publicznym jest bardzo typowa dla 

Finlandii, podobnie jak silny wkład trzeciego sektora. Organi-

zacje odgrywają ważną rolę, w szczególności w opiece zdrowot-

nej i rekreacji, a wiele znaczących fundacji działa w dziedzinie 

nauki i kultury. Ekonomia Finlandii skorzystała na funkcjono-

waniu przedsiębiorstw bez zakłóceń: organizacje pracownicze 

i pracodawców były zdolne do uzgodnienia trudnych kwestii.

FINLANDIA NA ŚWIECIE
Finlandia to państwo nordyckie, które posiada ścisłe związki 

polityczne i kulturowe z innymi państwami nordyckimi. Finlan-

dia to demokracja europejska, członek Unii Europejskiej i ak-

tywny członek ONZ. Przez dziesięciolecia Finowie uczestniczyli 

w działaniach pokojowych i rozwiązywaniu konfliktów na całym 

świecie. Martti Ahtisaari, były prezydent Finlandii

otrzymał pokojową nagrodę Nobla za swoją pracę na rzecz roz-

wiązywania konfliktów. W roku 1988 pokojowa nagroda Nobla 

została przyznana siłom pokojowym ONZ, włączając w to oko-

ło 20 000 Finów. 

Martti 
Ahtisaari,

były prezydent 
Finlandii, 

uhonorowany 
pokojową nagrodą 

Nobla

JOHANNES JANSSON / NORDEN

Członkostwo 
w UE

1995
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Finlandia to zamożne nordyckie państwo i członek Unii Eu-

ropejskiej. Jej produkt krajowy brutto na mieszkańca to oko-

ło 37 500 euro (2014). Tylko trzy państwa członkowskie Unii 

Europejskiej są bardziej zamożne: Szwecja, Dania i Luksem-

burg. W Holandii, Belgii, Irlandii, Austrii i Niemczech poziom 

zamożności jest podobny do tego w Finlandii. Ceny w Finlan-

dii są relatywnie wysokie, po części z powodu dużej odległo-

ści do transportu. Regulowany przez parytet siły nabywczej 

produkt krajowy brutto Finlandii jest mniej więcej taki sam, 

jak Francji czy Wielkiej Brytanii. Finlandia ma równy poziom 

dystrybucji, podobnie jak inne kraje nordyckie. Finlandia przy-

jęła euro w 2002 roku.

Sektor usługowy to największy pracodawca pod względem 

wartości. Usługi — takie jak montaż i konserwacja maszyn 

papierniczych, wind i innych produktów kapitałowych wytwa-

rzanych w Finlandii — są w znacznym stopniu eksportowane. 

Finlandia jest raczej gospodarką otwartą, w której eksport 

odgrywa znaczącą rolę. Przemysł drzewny, który wykorzystu-

je surowce odnawialne, stale jest najważniejszym sektorem 

w Finlandii, ale ulega to zmianie. Poza przemysłem papier-

niczym, przemysł drzewny wytwarza nowe rodzaje produk-

tów, takie jak paliwa oparte na drewnie, aby zastąpić pali-

wa kopalne.

Inne gałęzie przemysłu, włączając w to przemysł inżynie-

rii mechanicznej, rozwinęły się obok przemysłu drzewnego z 

biegiem lat. Finlandia to kraj wiodący pod względem budowy 

statków i produkcji dużych silników diesla, wind i maszyn pa-

pierniczych. Finowie górują również w przemyśle chemicz-

nym, a w szczególności w przetwarzaniu czystej wody oraz w 

elektronice i oprogramowaniu. System operacyjny Linux zo-

stał stworzony przez Linusa Torvaldsa z Finlandii, a pierw-

sze połączenie telefoniczne GSM zostało wykonane w fińskiej 

GOSPODARKA
sieci telefonii komórkowej. Najważniejszymi sukcesami w fiń-

skim przemyśle gier komputerowych są Angry Birds firmy Ro-

vio oraz Clash of Clans firmy Supercell.

Innowacje kwitną w Finlandii. Nowe przedsiębiorstwa wciąż 

się rozwijają w przemyśle gier komputerowych, produkcji elek-

troniki i oprogramowania, a także w przemyśle czystych tech-

nologii, w którym Finlandia reprezentuje 1% rynku światowe-

go. Coroczne wydarzenie startupowe Slush organizowane w 

Helsinkach należy do największych na świecie.  

Zużycie energii w Finlandii jest duże, ponieważ zimy są zim-

ne i jest dużo przemysłu. Używanie drewna jako źródła ener-

gii jest ważne, poza importowaniem źródeł energii, takich jak 

ropa i gaz. Energia jądrowa i wodna są głównymi źródłami 

energii. Drewno jest najważniejszym źródłem energii odna-

wialnej. Energia słoneczna i wiatrowa odgrywają niewielką 

rolę, ale stale rosną.

STRUKTURA PRZEMYSŁOWA

Rolnictwo

3% 
Przemysł

27% 
Działalność usługowa

70% 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

26%

Obsługa 
nieruchomości 
i firm

18%

21%

Logistyka i 
komunikacja

Wymiana

Opieka 
zdrowotna i 

socjalna

Edukacja

Inne

7% 17%

11%

ZUŻYCIE ENERGII

23%
Ropa

7%

18%
Energia 
jądrowa

Import netto 
energii elektrycznej

Gaz 
ziemny

Energia 
wodna

25% Paliwa oparte 
na drewnie 

5% torf

3% inne

5% 

4% 

10% 
Węgiel
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ŚRODOWISKO BIZNESOWE
Finlandia to jeden z najmniej skorumpowanych krajów na 

świecie, co ma wpływ na środowisko biznesowe. Finlandia 

stale plasuje się pośród najmniej skorumpowanych narodów 

według badań i analiz wykonywanych przez Transparency In-

ternational. Umowy są przestrzegane, a Finowie są znani z 

dotrzymywania słowa. System sądowniczy jest niezależny i 

bezpartyjny: w Finlandii można oczekiwać, że sprawa będzie 

procedowana uczciwie i zgodnie z prawem. The Economist 
plasuje Finlandię pośród dziesięciu najlepszych środowisk 

dla prowadzenia biznesu na świecie.

Finlandia produkuje również produkty innowacyjne i wy-

sokiej jakości. Zgodnie z ostatnimi badaniami UE Finlandia 

produkuje produkty eksportowe najwyższej jakości w Unii 

Europejskiej. Według światowego wskaźnika innowacyjno-

ści Finlandia jest czwartym najbardziej innowacyjnym kra-

jem na świecie i drugim najbardziej innowacyjnym krajem 

w dziedzinie czystych technologii i ekoinnowacyjności. Wired 

umieścił Finlandię pośród najlepszych krajów na świecie do 

rozpoczynania biznesu.  

Finlandia ma dobrze funkcjonującą infrastrukturę, włą-

czając w to sieci danych i telefoniczne. Zgodnie z raportem 

OECD Finlandia posiada najlepsze bezprzewodowe łącza 

szerokopasmowe na świecie.   

Standard edukacji jest wysoki. Finlandia plasuje się po-

śród dziesięciu najlepszych krajów OECD pod względem 

ludzi, którzy ukończyli studia wyższe. Zgodnie z raportem 

OECD dorośli Finowie należą do najlepszych pod względem 

czytania, matematyki i umiejętności rozwiązywania proble-

mów.

Finlandia również posiada wysoki poziom bezpieczeństwa 

z niskim stopniem przestępczości w porównaniu z innymi 

krajami. Nic dziwnego, że Helsinki znajdują się pośród dzie-

sięciu najlepszych miast na świecie. 

Wszystko to prowadzi do kolejnego osiągnięcia: według 

Światowego Forum Ekonomicznego Finlandia jest czwartym 

najbardziej konkurencyjnym państwem na świecie (2014).  
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Przemysł metalowy, 
mechaniczny i 
samochodowy

23%

Przemysł 
chemiczny

20%

Przemysł 
drzewny

12%

Przemysł energii 
elektrycznej i 
elektroniczny

Surowce i wyroby 
produkcyjne

Produkty 
energetyczne
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inwestycyjne

Inne dobra 
konsumpcyjne

34% 21% 19% 19%
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8%
Ameryka
Północna

Strefa euro Pozostałe 
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Pozostałe 
kraje Europy

EKSPORT WG GRUP PRODUKTÓW (2014)

IMPORT WG GRUP PRODUKTÓW (2014)

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI (2014)
 Eksport     Import

EKSPORT WG GRUP PAŃSTW (2014)

34% 23% 15%

14%
Azja

6%
Reszta
świata
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SYMBOLE 
NARODOWE

Lew to bardzo stary symbol, który pojawia się na herbach, na przykład dwóch 

szwedzkich regionów. Pierwsza wersja herbu Finlandii znajduje się na krypcie 

Gustawa I Wazy (1496–1560). Herb stał się symbolem wschodniej części Szwecji. 

Herbem Finlandii stał się, gdy państwo zostało autonomiczną częścią Imperium 

Rosyjskiego. Oficjalnie został przyjęty w 1917 roku.

Heraldyczne róże na herbie reprezentują dziewięć historycznych prowincji Fin-

landii. Herb jest szeroko używany w różnych znaczeniach, włączając w to komer-

cyjne. Reprezentacja Finlandii w hokeju na lodzie została nazwana „Lwami” od lwa 

znajdującego się na ich koszulkach.

AL CHAREST / AFP / LEHTIKUVA

FLAGA FINLANDII

Oficjalnie zatwierdzona 
w 1918 roku. 

HERB FINLANDII

PTAK NARODOWY
Łabędź krzykliwy 
(Cygnus cygnus)

ZWIERZĘ NARODOWE
Euroazjatycki niedźwiedź brunatny 

(Ursus arctos arctos)

NARODOWA RYBA Okoń (Perca fluviatilis)

NARODOWE DRZEWO
Brzoza brodawkowata 

(Betula pendula)

NARODOWY KWIAT
Konwalia majowa 

(Convallaria majalis)

NARODOWY OWAD
Biedronka siedmiokropka 

(Coccinella septempunctata)

Teemu Selänne, zwany „Fińską błyskawicą”, 

grał 21 sezonów w NHL w drużynach Winnipeg Jets, 

Anaheim Ducks, San Jose Sharks i Colorado Avalanche. 

Selänne to Fin, który zdobył najwięcej bramek w NHL — 

684 gole. 
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HYMN PAŃSTWOWY
„Nasz kraju”, hymn państwowy Finlandii został skomponowany przez Fredri-

ka Paciusa w 1848 roku. Słowa napisał Johan Ludvig Runeberg, pierwotnie do 

Opowieści chorążego Ståla, utwór epicki o wojnie fińskiej w latach 1808–1809.

Marsz pułku Pori to honorowy marsz prezydenta republiki i fińskich sił 

obronnych. Kompozytor jest nieznany, ale uważa się, że marsz został skom-

ponowany w XVIII wieku. Jest on również używany do świętowania specjalnych 

okazji, takich jak zwycięstwa fińskich olimpijczyków.

Finlandia to ostatnia część Scen historycznych, poemat historyczny skompo-

nowany przez Jeana Sibeliusa w 1899 roku. Pierwotnie nie był przeznaczony 

do śpiewania. Jednak przystosowany dla męskiego chóru stał się nieoficjal-

nym hymnem państwowym, który jest wykonywany, aby świętować uroczy-

ste okazje. 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Finlandia obchodzi dzień niepodległości w dniu 

6 grudnia, który jest świętem narodowym. Par-

lament Finlandii przyjął oficjalną deklarację 

niepodległości w dniu 6 grudnia 1917 roku. 

Świętowanie tego dnia odbywa się na wiele 

sposobów. Po zmroku ludzie umieszczają dwie 

zapalone świece na parapecie.

IDENTYFIKATORY PAŃSTWA
Numer kierunkowy kraju +358

Internetowy kod kraju .fi

Samochody i łodzie FIN

Samoloty OH„Nasz kraju” został wykonany po raz pierwszy w 1848 roku.

FLAGA WYSP 
ALANDZKICH
Autonomiczny region
Wysp Alandzkich może 
używać własnej flagi od 
1954 roku.

FLAGA LAPONII
Flaga Lapończyków to 
wspólna flaga obszaru 
Laponii.  Poza północ-
ną Finlandią jest ona 
używana w Szwecji, 
Norwegii i północno-
-zachodniej Rosji.

Wyspy Alandzkie to fiński region 
składający się z tysięcy wysp. Posia-
da on szeroką autonomię. Popula-
cja regionu wynosi około 30 000. Wy-
spy Alandzkie są najbardziej znane 
ze swoich tradycji żeglarskich — nie-
całe sto lat temu znaczna większość 
dużych statków, które transporto-
wały ziarno z Australii do Europy po-
chodziła
z regionu Wysp Alandzkich. Żeglar-
stwo nadal odgrywa kluczową rolę: 
daje zatrudnienie około 10% ludności 
Wysp Alandzich i około 40% fińskich 
statków pływających zagranicą po-
chodzi z Wysp Alandzkich.

Lapończycy znacząco rozwinę-
li współpracę w trakcie kilku 
ostatnich dekad. Ta współpraca 
głównie dotyczy kultury, wspie-
rania języka lapońskiego i tra-
dycji. W Finlandii żyje 10 000 La-
pończyków. Większość Lapoń-
czyków w Finlandii mieszka po-
za Laponią, czyli północną La-
ponią. Blisko 2000 osób mówi 
po lapońsku, używając go jako 
pierwszego języka. Lapończycy 
są jedynym ludem tubylczym w 
Europie. Żyją w Finlandii, Szwe-
cji, Norwegii i Rosji.

TRADYCYJNE OBSZARY LAPONII

FINLANDIA
ROSJASZWECJA

NORWEGIA
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RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

JUSSI TIAINENKAAPO KAMU / HARRISONPARROTT

KUVATOIMISTO RODEO / LEHTIKUVAKONE

SOILI JUSSILA / LEHTIKUVA

WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJA

Edukacja w Finlandii jest darmowa, po-

cząwszy od podstawowej aż do wyższej. 

Młodzi Finowie regularnie plasują się 

wśród najlepszych na świecie w badaniach 

PISA dotyczących osiągnięć edukacyjnych, 

podczas gdy niezależni audytorzy oceniają 

Finlandię jako kraj z najlepszym systemem 

nauczania uniwersyteckiego na świecie.

WIEDZA TECHNICZNA

Technologia to kręgosłup fińskiej gospo-

darki: czyste silniki diesla, windy na wy-

sokość do 1000 metrów, systemy opera-

cyjne do komputerów, czysta woda, luk-

susowe statki wycieczkowe, Angry Birds i 

wiele więcej. 

CELEBROWANIE ARCHITEKTURY

Finowie kochają architekturę, która jest in-

spirowana przez naturę. Nie dotyczy to wy-

łącznie prac znanych architektów, takich 

jak Eliel Saarinen, Alvar Aalto i Reima 

Pietilä, ale również piękna i funkcjonalno-

ści budowanego otoczenia.

OTWARTE SPOŁECZEŃSTWO 

Rok w rok Finlandia plasuje się pośród naj-

mniej skorumpowanych krajów na świe-

cie. Fińskie społeczeństwo jest otwarte, a 

służby cywilne są uczciwe i lojalne. Fino-

wie mogą ufać, że ich sprawy są prowa-

dzone uczciwie zarówno w administracji, 

jak i w sądach.

OJCZYZNA DYRYGENTÓW

Finlandia wierzy w edukację we wszyst-

kich dziedzinach, łącznie z kulturą. Insty-

tuty muzyczne dają podstawy dla silnych 

umiejętności we wszystkich częściach 

kraju. Finlandia wydała jednych z najlep-

szych dyrygentów, piosenkarzy i muzyków 

na świecie, od opery po muzykę barokową. 

 PAŃSTWO DOBRE DLA MATEK

Rozbudowana sieć klinik opieki nad dzieć-

mi została ustanowiona w Finlandii w la-

tach dwudziestych XX wieku i od tamtej 

pory dobrobyt dzieci jest systematycznie 

promowany. Dzisiaj wszyscy rodzice są 

uprawnieni do urlopu macierzyńskiego/

ojcowskiego oraz do dziennej opieki nad 

dziećmi, jeśli tego sobie życzą. 
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MARKKU KÄYHKÖ

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVAJUHA MÄÄTTÄ / VASTAVALO / VISIT FINLAND

ODWIEDŹ FINLANDIĘ LAUREN BATH / VISIT FINLAND

JUHA MÄÄTTÄ / VASTAVALO / VISIT FINLAND

KRAINA JEZIOR

Finlandia posiada około 188 000 jezior, od 

uroczych leśnych stawów po duże akwe-

ny. Można wszędzie bezpiecznie pływać lub 

wędkować. Jeziora zapewniają również nie-

zawodne źródło wody dla miast, miasteczek 

i skupisk ludzkich. Finowie dobrze dbają o 

jeziora, aby przyszłe pokoleń mogły również 

się nimi ciszyć.

MIEJSCE DLA WSZYSTKICH I NA 
WSZYSTKO

Finlandia jest najrzadziej zaludnionym kra-

jem w Unii Europejskiej. Oferuje ona mnó-

stwo miejsca do wędrowania, uprawiania 

narciarstwa, jazdy na rowerze, wędkowania, 

podróżowania po jeziorach lub po prostu wy-

poczynku. Nawet w największych miastach 

spokój i cisza natury są dostępne w odległo-

ści, którą można pokonać na rowerze.

NATURA JEST DLA KAŻDEGO

Fińskie środowisko naturalne jest dostęp-

ne dla każdego. Każdy ma prawo wędro-

wać i zbierać jagody, grzyby i inne dary 

lasu, ale nie z prywatnych ogrodów ani ob-

szarów rolniczych. 

PASJONOWANIE SIĘ SPORTEM

Finowie kochają sporty, zarówno profesjo-

nalne, jak i rekreacyjne. Oczekują od swo-

ich bohaterów sukcesów w hokeju na lo-

dzie, rzucie oszczepem, sportach motoro-

wych i wielu innych zawodach sportowych. 

UNIKATOWE ŚRODOWISKO NATURALNE

Terytorium Finlandii rozpościera się na po-

nad 1000 kilometrów od archipelagu na po-

łudniu po dzikie obszary na północy. Czte-

ry wyraźne pory roku wzbogacają różno-

rodność natury Finlandii. Około 75% całe-

go obszaru Finlandii jest pokryte lasami — 

dom tysięcy gatunków zwierząt.

WYRAŹNA PORA ROKU

Lato jest zmienne, podczas gdy jesień 

przygotowuje na zimę. Po porze ze scene-

rią, jak z białej bajki, natura ponownie bu-

dzi się wiosną. Jeśli zapytasz Finów, jaka 

jest ich ulubiona pora roku, otrzymasz 

cztery różne odpowiedzi.
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FINLANDIA W RANKINGACH 

Najbardziej stabilne państwo na świecie
Wskaźnik niestabilności państw 2014, fundusz na rzecz pokoju

Finlandia jest najbardziej stabilna i najmniej podatna na 
upadek spośród 178 państw wymienionych na tej liście.

Finlandia najlepiej wykorzystuje kapitał ludzki
Raport dotyczący kapitału ludzkiego 2015, Światowe Forum Ekonomiczne

Finlandia plasuje się jako numer jeden w kapitale ludzkim w oparciu o 
wskaźniki, takie jak edukacja, dobrobyt i zatrudnienie.

Finlandia — czynienie dobra dla świata
Wskaźnik dobrego państwa

Wskaźnik dobrego państwa mierzy, jak każde państwo przyczynia się do wspólnego 
dobra ludzkości, a co odbiera. Finlandia uplasowała się na drugim miejscu za Irlandią.

Najczystsze powietrze w Europie
Wskaźnik wydajności środowiskowej 2014

Finlandia ma najczystsze powietrze w Europie razem z Irlandią i Islandią, i 
zajmuje miejsce pośród państw z najczystszym powietrzem na świecie.

Druga pod względem jakości równości płci
Raport dotyczący równości płci 2014, Światowe Forum Ekonomiczne

Finlandia zajęła drugie miejsce w dorocznym raporcie dotyczącym 
równości płci Światowego Forum Ekonomicznego.

Najlepsza jakość życia w UE
Eurostat 2015

Według Eurostatu Finlandia zajmuje pierwsze miejsce pod 
względem jakości życia w UE.

Miejsce dobre dla matek
State of the World’s Mothers 2015, Save the Children

Finlandia zajęła drugie miejsce w dorocznym raporcie State of the World’s Mothers.


