
Finlandiya, Finler ve Finnomena

FİNLANDİYA 
HAKKINDA BİLGİLER
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FİNLANDİYA 
VE FİNLER

EN BÜYÜK ŞEHİRLER
Başkent Bölgesi bağımsız dört şehirden oluşmaktadır. 

Çok sayıda küçük ilçe ve belediye Başkent Bölgesi'nin 

yakınında yer almaktadır.

YAŞAM VE ŞEHİRLER
Nüfus yoğun olarak, en büyük şehirlerin 

yer aldığı Finlandiya'nın güneyinde top�

lanmıştır. Nüfus açısından Finlandiya'nın 

merkezi, Helsinki'nin yaklaşık 100 kilo�

metre kuzeyinde yer almaktadır. Ülkenin 

toplam uzunluğu 1.000 kilometreden faz�

ladır.

Finlerin yaklaşık %60'ı kendi evine sa�

hiptir. Finlerin %70'i şehir ya da kasaba�

larda veya bunların yakınında yaşamakta�

dır. Finlerin yalnızca %6’sı, Finlandiya top�

lam yüz ölçümünün %70’ini oluşturan kır�

sal bölgelerde yaşamaktadır.

Diğer büyük 
şehirler ve ilçeler

Tampere 223.000

Oulu 197.000

Turku 184.000

Jyväskylä 136.000

Kuopio 111.000

Lahti 104.000

Nüfus 
yoğunluğu

177/km²

45/km²

34/km²

29/km²

24/km²

17/km²

14/km²

11/km²

4/km²
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Jyväskylä

Kuopio

Lahti

Oulu

Turku

Başkent Bölgesi

5.500.000 
nüfus

Başkent Bölgesi 1.400.000 

Kırsal bölgeler 1.110.000

Helsinki 624.000

Espoo 266.000 

Vantaa 211.000

Kauniainen 9.000

Şehir dışı 
yerleşimler 
290.000

Finlandiya'nın nüfusu yaklaşık 5,5 milyondur. 

Kadınların sayısı erkeklerden biraz daha fazladır. 

50 yaş ve üzerindekiler en büyük yaş gruplarını 

oluşturur. Finlerin ortalama yaşı yaklaşık 42'dir. 

1.157 km

1,4 
milyon 

müstakil ev

1,1
milyon 

apartman dairesi

2.500.000 ev

Laponya bölgesi 
Finlandiya'nın toplam yüz 
ölçümünün %30'unu oluş-
turmakla birlikte yalnızca 
180.000 nüfusa sahiptir. 

Laponya

Helsinki

nüfusun 

%50'si

nüfusun 

%3'ü



HELSINKI PAPAZ BIRLIĞI

- 3 -

AİLELER
1 milyondan fazla Fin yalnız ya� fazla Fin yalnız ya�

şamaktadır. Yaklaşık 1,8 milyon 

Fin iki kişi ve 0,8 milyon da üç kişi 

olarak yaşamaktadır. Yaklaşık 1,8 

milyon Fin dört veya daha fazla 

kişi halinde yaşamaktadır.
DİN
Finlerin yaklaşık %75'i Finlandiya Protestan Luteran 

Kilisesi'ne üyedir ve yaklaşık %1'i de Finlandiya Or�

todoks Kilisesi'ne bağlıdır. Finlerin %1,5 kadarı diğer 

inançlara bağlıyken, %20'den fazlası herhangi bir kili�

seye bağlı değildir. Bir kiliseye bağlı olmayanların kü�

çük bir kısmı bağımsız dini toplulukların üyesidir.

Protestan Luteran Kilisesi üyelerinin önemli bir kıs�

mı kültürel anlamda Hristiyan'dır. Yani dini uygulama�

lara aktif olarak katılmazlar. 

PROTESTAN 
LUTERAN

%75

ORTODOKS

%1
BİR KİLİSEYEBAĞLI 

DEĞİL

%20
DİĞER 

İNANÇLAR

%1,5

DİL
Finlerin yaklaşık %90'ı ana dil olarak Fince konuş�

makta olup %5'ten fazla Fin İsveççe konuşmaktadır. 

2.000'den fazla Fin de ana dil olarak Sámi dilini ko�

nuşmaktadır.

FİNLANDİYA'DA KONUŞULAN DİĞER DİLLER

Ana dil olarak yaklaşık 70.000 kişi Rusça, yaklaşık 

50.000 kişi Estonca, yaklaşık 17.000 kişi İngilizce, 

yaklaşık 17.000 kişi Somalice, yaklaşık 15.000 kişi 

Arapça, yaklaşık 10.000 kişi Kürtçe ve yaklaşık 10.000 

kişi Çince konuşmaktadır.

Anadil olarak Rusça konuşan insanların çoğu 

Finlandiya'ya 1990 sonrasında taşınmıştır. Ancak 

ülkede Rusya'nın Finlandiya'yı yönettiği dönemden 

(1809–1917) kalan Rusça konuşan küçük bir nüfus 

da mevcuttur. Finlandiya’da yaşayan Estonların çoğu 

ülkeye Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında taşın�

mıştır.

1,1 
milyon kişi 0,9 

milyon kişi

0,29 
milyon kişi

[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 
İsveççe

   

Fince

%5 
Diğer dil�

ler

Helsinki'nin merkezinde-
ki Kamppi Şapeli ruha-
ni duyguların yansıma-
sı olarak tasarlanmıştır. 
Lobide, danışmanlık ya-
pan bir sosyal hizmet gö-
revlisi ya da kilise çalışa-
nı bulunur.
Mimar: 
Mikko Summanen, K2S

0,36 
milyon kişi



NIKLAS SJÖBLOMTEEMU TRETJAKOV / VASTAVALO

- 4 -

Yüz ölçümü açısından Finlandiya Avrupa'daki en büyük ül�

keler arasındadır. Bununla birlikte 5,5 milyonluk nüfusuyla 

Avrupa Birliği'ndeki en seyrek nüfuslu ülkedir. Nüfusu, ül�

kenin güney bölgelerinde ve birkaç şehrinde toplanmıştır. 

İsterseniz Finlandiya'nın kuzeyindeki ıssız doğada hiç kim�

seye rastlamadan günlerce dolaşabilirsiniz. Öte yandan şe�

hirler modern ve Avrupai'dir.

Finlandiya güneyden kuzeye 1.000 kilometreden fazla 

uzunluğa sahiptir. Çok yönlü bir ülke olan Finlandiya'da, 

yaz başında insanlar güneyde denize girerken, kuzeye ka�

yak yapmaya gidebilirsiniz. Batıda, Baltık Denizi ve Atlan�

tik Okyanusu'nun yakınlığını hissedebilirsiniz. Körfez akın�

tısı, aynı enlemdeki Kanada ve Rusya’dakinden farklı ola�

rak Finlandiya’daki iklimi kuzeydeki konumunun gerekti�

rebileceğinden daha ılık hale getirir. 60. paralelin kuzeyin�

de yaşayan tüm insanların yaklaşık üçte biri Findir. Doğu 

Finlandiya’da iklim, Avrasya takım kıtasının bir sonucu ola�

rak kıtasaldır.

Tüm ülke boyunca Finlandiya'da dört mevsim yaşanır. 

Yaz nispeten biraz yağmur eşliğinde yemyeşil ve güneşli 

geçer. Sonbahar genellikle yağmurludur ve kış yoğun kar 

yağışıyla birlikte soğuktur. Güneyde, kar genellikle Aralık 

ayında her yeri kaplar. Kuzeyde, bu durum bir hatta iki ay 

önceden gerçekleşir. Güneyde kar nisana doğru erirken, ül�

kenin kuzey kesimlerinde bazen yaz ortasına kadar kayaklı 

koşu yarışmaları yapılır.

Bazı yıllarda Finlandiya'ya çok az kar yağarken, bazı yıl�

larda ilkbaharın sonlarına doğru kar yağabilir. 

Ülkenin kuzeydeki konumu güneş ışığı alma miktarını 

da etkiler. Yazın güneş ülkenin kuzey kesimlerinde yaklaşık 

iki ay boyunca ufuğun üstünde kalır. Kışınsa güneş yakla�

şık bir Noel dönemi kadar zaman boyunca ufuğun altında 

kalır.  Bu sırada, kış manzarası günün birkaç saati büyülü 

bir mavi ışık yansıtır.

Güneyde, güneş yazın günde 19 saate kadar ufuğun üs�

tünde yer alır. Noel döneminde, gün ışığı süresi günde yal�

nızca yaklaşık 6 saattir.

FİNLANDİYA'YA BAKIŞ
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GÖKYÜZÜNDEN FİNLANDİYA
Uçaktan baktığınızda Finlandiya şaşırtıcıdır. Yüz ölçümünün 

yaklaşık %75’i ormanlarla kaplıdır ve yaklaşık %10’u göller 

ve nehirlerden oluşur. Elbette doğal olarak Finlandiya'da 

şehirler, ilçeler, banliyöler, sahalar, köyler, havaalanları, sa�

nayi bölgeleri, demir yolları ve deniz bölgeleri vardır, ancak 

yüz ölçümünün çoğu ormanlarla kaplıdır. 

Finlandiya kara parçası, kuzeyde birkaç dağ ile birlikte, 

deniz seviyesinin altındadır. Birbirini izleyen tepeler ve va�

diler nedeniyle Finlandiya kara parçası düz değildir.

Ormanlar, özellikle doğu Finlandiya'da çok sayıda gölü 

çevrelemektedir. Saimaa bölgesi birbirine bağlı yüzlerce 

gölden oluşmaktadır. The Wall Street Journal, Saimaa'yı 

2014 yılında dünyadaki en güzel beş gölden biri olarak lis�

telemiştir. İç sular açısından Finlandiya rakipsizdir: Kafa�

nızı dinleyebileceğiniz çok fazla boş alana ve ıssız koyla�

ra sahip yüzlerce kilometrelik çeşitli su yollarına sahiptir. 

Finlandiya'da yaklaşık 188.000 göl bulunmaktadır. 

Güneybatıda adalar, adacıklar ve kayaların �ana kaya ve 

denizin� eşsiz bir birleşimi olan geniş takımadalara sahip�

tir. Buzul Çağı'nda sıkışan kara yılda bir santimetreye kadar 

yükselmektedir, bu da Finlandiya yüz ölçümünün her sene 

yaklaşık yedi kilometrekare arttığı anlamına gelir.

Bataklıklardan sulak alanlara uzanan bataklar da 

Finlandiya'ya özgüdür. Bataklardan elde edilen turba, 

Finlandiya'da kullanılan enerjinin yaklaşık %5'ini karşılar.

Ormanlar, göller ve takımadalar üzerlerindeki hayvan 

ve bitki varlığıyla eşsiz doğal ortamlar oluşturmaktadır. 

Finlandiya'da yaklaşık 700.000 hobi olarak balık tutan in�

san ve 300.000 kadar avcı bulunmaktadır. 

Laponya, Avrupa'daki birkaç bakir alandan biridir. Yürü�

yüş yapanlar, balıkçılar ve kayakçılar için de güneşli bahar 

aylarında bir cennettir. Laponya'daki küçük bir şehir olan 

Kolari'de 4.000'den az insan yaşamaktadır, ancak 35.000 

turisti ağırlama kapasitesine sahiptir.

Doğa da tabii ki ulaşılabilirdir; herkes ormanlarda dola�

şabilir, meyve ve mantar toplayabilir. 
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Finlandiya'nın 200 koltuklu parlamentosu dört yılda bir se�

çilmektedir. Sıraki parlamento seçimi 2019 yılında yapıla�

caktır. 18 yaşın üzerindeki tüm Finlandiya vatandaşları oy 

verme hakkına sahiptir. Şu anda parlamentoda sekiz par�

ti temsil edilmektedir. Seçim sistemi nedeniyle parti sayısı 

yüksektir. Finlandiya'da koalisyon hükümeti bulunmaktadır, 

bu da ideolojik farklılıklarından bağımsız olarak partilerin iş 

birliği yapmak zorunda olduğu anlamına gelir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı doğrudan halk oylamasıyla, 

altı yıl süreyle ve en fazla birbirini izleyen iki dönem için se�

çilmektedir. Sauli Niinistö, 2012'de seçilmiş olan şu anki 

Cumhurbaşkanıdır. Diğer yetkilerine ek olarak Niinistö, Fin�

landiya Hükümeti ile iş birliği halinde dış politikadan da so�

rumludur.

Finlandiya'da yaklaşık 300 belediye bulunmaktadır. Bun�

lar kararların yerel olarak ve halka yakın biçimde alınması�

nı sağlayan geniş özerkliğe sahiptir. Belediyeler diğer konu�

ların yanı sıra toprağın kullanımı ve temel eğitim ve sağlık 

organizasyonuna ilişkin kararlar konusunda da yetkiye sa�

hiplerdir. Belediye konseyleri her dört yılda bir seçilir. Tüm 

siyasi partiler belediye yönetimlerindeki karar alma süreci�

ne katılmaktadır.  

Fin seçmenler Avrupa Parlamentosu için 13 üye seçerler. 

FİN TOPLUMU

 Oy Kullanma     Hemşireler

 İtfaiyeci              Öğrenci

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

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDJOHANNA VUONOKARI / LEHTIKUVA
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UZMANLIK GÜÇ DEMEKTİR
Finlandiya'da zorunlu eğitim yedi yaşında başlar ve dokuz 

yıl sürer. İlkokulun ardından, bazı öğrenciler eğitimlerine 

mesleki eğitim kurumlarında, bazı öğrenciler liseler ve 

sonrasında üniversitelerde eğitimlerine devam ederken, 

bazıları da doğrudan iş hayatına atılır ve çalışırken eğitim�

lerini sürdürürler. İstediği sürece herkes eğitimine devam 

edebilir. Finlandiya'da eğitim, lisansüstü araştırmacılar da�

hil herkes için ücretsizdir. İlkokullar, liseler ve mesleki eği�

tim kurumlarında her gün ücretsiz yemek verilmektedir. 

Finlandiya'da, Laponya dahil ülkenin farklı bölgelerinde 14 

üniversite bulunmaktadır. 

Fin eğitim sistemi mükemmel sonuçlar doğurmakta�

dır. 2015 yılında, Dünya Ekonomik Forumu eğitim, refah ve 

istihdam açısından Finlandiya'nın dünyadaki en iyi insan 

sermayesine sahip olduğu değerlendirmesini yapmıştır. 

Universitas 21'e göre, Finlandiya dünyadaki en iyi altı yük�

sek öğrenim sistemine sahiptir. Bunun yanı sıra Finlandiya 

gençlerin matematik, okuma ve bilim alanlarındaki bilgi�

sini ve yeteneklerini ölçen PISA anketlerinde dünyadaki en 

iyi ülkeler arasında yer almaktadır. Eğitim boşa geçmez: 

OECD tarafından yapılan son PIAAC anketine göre, Fin ye�

tişkinler problem çözme yetenekleri, matematik ve okuma 

alanlarında dünyada ikinci sıradadır. 

KADINLAR VE ERKEKLER
Gerçek anlamda eşit eğitim sistemi toplumun tamamına 

eşitlik sağlamaktadır. Cinsiyetler arasında eşitlik tartışma�

sızdır. Doğrusu, kadınlar genellikle erkeklere göre daha 

eğitimlidir.

Finlandiya, Cumhurbaşkanlığı ve Yargıtay Başkanlığı ya�

pan kadınlar yetiştirmiştir. Profesör ya da üst yönetici olan 

bir kadın istisna değildir. Uzun bir süre, Finlandiya Hükü�

meti bakanlarının yarısına yakınını ya da yarısından fazla�

sını kadınlar oluşturmuştur. 

Çocuklar için yüksek seviyede sağlık ve günlük bakım 

da eşitlik sağlamaktadır. Save the Children tarafından ha�

zırlanan listelerde, Finlandiya devamlı olarak, çocuk yetiş�

tiren anneler için dünyadaki en iyi ülkelerden biri olarak 

yer almaktadır. Finlandiya'da anneler 105 gün doğum izni�

ne sahiptir. Bu sürenin ardından, aileye ebeveynlik ödeneği 

verilir ve ebeveynlerden biri çocukla birlikte evde kalabilir. 

Aileler için refah, çocuklar için refah demektir. UNICEF’e 

göre Finlandiya çocuk refahı açısından dünyada önde gelen 

ilk beş ülkeden biridir.

Daha önce sınıf sistemlerine sahip olan ülkeler için Fin�

landiya olağanüstü bir örnek olabilir. Birçok şirkette insan�

lara, pozisyonlarından bağımsız olarak adlarıyla hitap edil�

mektedir. Resmî olmama durumu konuşma tarzı ile ilgili 

değildir. Finlandiya'da hiyerarşiler gerçek anlamda azdır ve 

bazı resmî bağlamlar dışında, insanlar statülerini vurgula�

mazlar. Finlandiya'da eşitliğin arkasındaki sebeplerden biri 

ülkenin daha önce feodal yapılara sahip olmaması ve Finle�

rin her zaman doğrudan birbirleriyle etkileşimde olmasıdır.

Bu nedenle Finlandiya’da yolsuzluk çok azdır. Uluslara�

rası Şeffaflık Örgütü tarafından hazırlanan Yolsuzluk Al�

gısı Endeksi'nde Finlandiya dünyadaki yolsuzluğun en az 

olduğu ülkelerden biri olarak yer almaktadır. En son en�

dekste üçüncü sıradadır ki bu neredeyse hayal kırıklığına 

sebep olmuştur.

Ülkede, medya sansüre uğramadan özgür şekilde faali�

yet göstermektedir. Kaynakların gizliliği sağlamdır ve yal�

nızca ciddi suçlara ilişkin yasal soruşturmalarla açığa çı�

karılabilir. 1766 yılında İsveç�Finlandiya dünyada, yöneti�

min şeffaflığı konusunda yasa çıkaran ilk ulus olmuştur. Bu 

güçlü gelenek doğrultusunda, yönetim belgelerine herkes 

tarafından ücretsiz olarak erişilebilir. Buna ek olarak yö�

neticiler, yönetim bölgelerindeki gelişmeler hakkında aktif 

olarak bilgi vermekle yükümlüdür. 

2
Dünyada Cinsiyet 
Eşitliğinde 2'nci 

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2014
Dünya Ekonomik Forumu

1
Dünyadaki En İyi 
İnsan Sermayesi

İnsan Sermayesi Raporu 2015
Dünya Ekonomik Forumu

3
Dünyada Yolsuzluğun 

En Az Olduğu 3’üncü Ülke
Yolsuzluk Algısı Endeksi 2014
Uluslararası Şeffaflık Örgütü
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Tove Jansson'ın yarattığı Moomin ailesi, Finlandiya'dan ge�

len, büyük ihtimalle dünyadaki en mutlu ve en bilge aile�

dir. Birçok çalışmaya göre Finler de muhtemelen kültürel 

hobileri nedeniyle mutludur. Edebiyat oldukça popülerdir. 

Finler çok okurlar ve her belediyede ve köyde kütüphane 

bulunur, ayrıca uzak ve seyrek yerleşimli yerleri mobil kü�

tüphaneler ziyaret eder. 

Tiyatro da çok popülerdir. Neredeyse tüm şehirlerde ve 

ilçelerde tiyatro bulunur ve en büyük olanlarında, resmî dil�

ler olan Fince ve İsveççe oyunlar sergilenir. Özel Fin oyun�

larında, yerel öğretmenlerden Finlandiya’nın ulusal yazarı 

Aleksis Kivi’ye kadar çeşitli yazarlara ait oyunların yerel 

yaz tiyatroları sahnelenir.

Finlandiya'da çekilen filmler komediden korkuya ve de�

tektif hikayelerinden animasyonlara kadar tüm türleri kap�

sar. Yerli filmler Finlandiya'da en çok izlenen filmlerin yak�

laşık %25'ini oluşturur. Sinema severler Sodankylä Film 

Festivali ve Helsinki Uluslararası Film Festivali olarak da 

bilinen Rakkautta & Anarkiaa’da buluşur. 

Finlandiya müzik tutkunları için bir cennettir. Çoğu kon�

ser sahnesi şehirlerde yer almakta, ancak müzik yazın 

ülkenin tüm bölgelerine ulaşmaktadır. Festival seçkileri, 

Savonlinna Opera Festivali'nden Pori Jazz'a ve Helsinki 

Festivali'nden Ruisrock'a, klasikten pop müziğe geniş bir 

yelpazeye yayılır.

Finlandiya, profesyonel müzisyenlere ek olarak pek çok 

sayıda yetenekli müzik tutkunu yetiştiren geniş bir müzik 

enstitüleri ağına sahiptir.

Finlandiya, yalnızca Helsinki'de değil ülkenin diğer böl�

gelerinde de mükemmel sanat müzelerine sahiptir. Bu mü�

zelerin birçoğu bireyler ya da özel kuruluşlar tarafından ku�

rulmuştur. Bu müzeler diğer yerlerin yanı sıra Tampere ve 

Mänttä'da yer almaktadır. 

Güzellikler her yerde sunulmaktadır. Mimari ve pratik 

tasarım Finlandiya'da önemlidir. Güzel nesnelere ek ola�

rak tasarım, endüstriyel ve hizmete yönelik tasarım için 

de önemlidir.

HERKES İÇİN SPOR
Finler, hem profesyonel hem de eğlence için spor konu�

sunda çok tutkuludurlar. Finlandiya'da, 1952 yılındaki Yaz 

Olimpiyatları'ndan bu yana çok sayıda spor etkinliği dü�

zenlenmiştir.

Ülkedeki en popüler spor buz hokeyidir. Futbol, basket�

bol, voleybol, florbol ve senkronize buz pateni gibi birçok 

takım sporu hobi olarak oldukça popülerdir. Geleneksel bi�

reysel etkinliklerde, Finler kayaklı koşu ve cirit atmada ba�

şarılarıyla bilinmektedir.

Finler, kısmen büyük başarıları nedeniyle motor sporla�

rına da düşkünlerdir. Yalnızca beş milyon nüfuslu bir ülke 

olan Finlandiya, üç Formula 1 Dünya Şampiyonu yetiştir�

miştir. Çok sayıda şampiyonun yolundan gitmesii beklenen 

BİR KÜLTÜR HALKI

Tove Jansson'un yarattığı Moomin ailesi

 Flow Festivali

JUSSI HELLSTEN / FLOW FESTIVALI



ARI HEINONEN / OTAVAMEDIA / LEHTIKUVA

PETR SZNAPKA / CTK / LEHTIKUVA
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yeni sürücüler sayesinde ralli yarışları da önemlidir.

Her yaştan Fin için egzersiz yapmak popüler bir hobi�

dir. Çocuklar okullarda egzersiz yapmaktadır. Halk koşu�

ları, kayaklı koşu gibi etkinlikler de yüz binlerce katılımcı�

nın ilgisini çekmektedir. Finlandiya’daki koşullar, açık hava 

sporları için idealdir: yürüyüş, koşma, bisiklet sürme, ka�

yak, buz pateni, kürek çekme ve yelkencilik vb.

Spor kulüpleri önemli bir role sahiptir. Çoğu Fin hayatı�

nın bir döneminde sporcu ya da gönüllü olarak sportif et�

kinliklerde yer alır. Spor kulübü aktiviteleri, çocuklar ve 

gençlerle birlikte çalışmaktan, en büyükleri dahil eden et�

kinlikler organize etmeye kadar uzanır.

MASA HAZIR!
Çiğ salamura balık denizden taze gelir. Ormanlardan ya�

bani meyveler toplanır. Mantarlar, meyveler, peynirler ve 

çeşitli türde kahveler. 

Tatlı su balığı ve deniz balığı Fin beslenme düzeninin 

önemli bir parçasını oluşturduğu için Finler çok fazla ba�

lık yemektedir. Baltık ringa balığı düzinelerce farklı yolla 

hazırlanır. Ağır ateşte pişirilmiş ya da kızarmış ren geyiği, 

tipik bir Fin lezzetidir ve Lapon beslenme düzeninin önem�

li bir parçasıdır. Finlandiya’da besinler, genellikle yalnızca 

doğadan ya da çiftliklerden tabaklara uzanan kısa bir geziye 

çıkar. Finler ormanlardan mantar ve meyve topladıklarında 

ya da balık tuttuklarında (buna Finlandiya'nın her yerinde 

izin verilmektedir) bu mesafe en kısa halini alır. 

Fin mutfağı konusunda uzman yalnızca birkaç restoran 

olmasına rağmen restoranlar Fin malzemelerini kullan�

mayı tercih ederler. Fin şehirleri canlı bir restoran kültü�

rüne sahiptir. Uluslararası yarışmalarda başarılı olan Fin 

şeflerle birlikte, yüksek kaliteli gurme yemekleri artan bir 

popülerliğe sahiptir.

Finlandiya’da icat edilmiş bir yemek karnavalı olan 

Ravintolapäivä (Restoran Günü) diğer ülkelerde de popü�

lerlik kazanmaktadır. Yılın dört günü herkes bahçesinde 

ya da sokakta geçici bir restoran kurabilir ve gelen geçene 

kendi lezzetlerini satabilir. 

Finler ayrıca kahveye olan düşkünlükleriyle de bilinir. 

Finler dünya nüfusunun yalnızca 0.7‰’sini oluşturmala�

rına rağmen, dünyadaki her yüz kahve çekirdeğinden biri 

Finlandiya’da tüketilmektedir. Finler yılda kişi başına 12 

kilo kahve tüketir, bu oran İtalyanların iki katıdır.

Fin gölleri ve nehirleri kerevit açısından zengindir. Kere�

vit sezonu Temmuz sonlarından Ekim sonuna kadar devam 

eder ve çoğu Fin için en önemli sezondur. Yılın geri kalanın�

da kerevit tutulmasına izin verilmez. 

Geleneksel evde yapılmış biradan modern el yapımı bira�

ya, Fin birası harika tadıyla ünlüdür. Birkaç büyük endüstri 

ölçekli bira fabrikasına ek olarak Finlandiya'da ürünlerini 

yalnızca yakın bölgelerde satan düzinelerce küçük bira iş�

letmesi bulunmaktadır. 

Fin buz hokeyi taraftarıKİŞİ BAŞINA YILLIK BESİN TÜKETİMİ

75 kg
Et

15 kg
Balık

15 kg
Taneli 

meyveler

66 kg
Meyve ve 

meyve suyu

80 kg
Tahıl 

ürünleri

25 kg
Peynir

178 kg
Sıvı süt 
ürünleri

65 kg
Sebze

11 kg
Yumurta

12 kg
Kahve
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ANTİK GEÇMİŞ
10.000 yıldan daha fazla süre önce Kuzey Avrupa, 110.000 

yıl önce oluştuğu düşünülen bir buz kütlesiyle kaplıydı. 

Buzlar geri çekildikten sonra özellikle güneyden insan�

lar bugün Finlandiya olan bölgeye gelmeye başladılar. O 

sırada bölgenin büyük kısmı, buzun karayı çökertmesi ne�

deniyle suyla kaplıydı. O zamandan bu yana buzların geri 

çekilmesiyle kara yükselmiştir ve hala yükselmeye devam 

etmektedir. 

Antik Finlandiya'nın görünümü arkeolojik kaynaklara 

dayanmaktadır. Antik Finlandiya'dan bahseden yalnızca 

birkaç yazılı kaynak günümüze kadar korunmuştur, örne�

ğin İzlanda destanları. 

Antik Finlandiya, Antik Roma dışındaki diğer Avrupa böl�

geleriyle aynı düzlemde gelişmiştir. Bölge hükümdarları ve 

yönetim organizasyonları döneme özgüdür. Ana geçim kay�

naklarını avcılık ve balıkçılığın yanı sıra uzak ülkeleri dahi 

içeren uluslararası ticaret oluşturmuştur.  

Hristiyanlık Finlandiya’ya Doğu’dan ve Batı’dan gelmiştir. 

Henüz 900 yılında, Hristiyanlık güney Finlandiya'nın büyük 

kısmında yaygın hale gelmiştir. Yalnız bu Roma'nın değil, 

Konstantinopolis'in etkisiyle olmuştur. 

12. yüzyılın başlarında İsveç’ten yapılan Haçlı Seferleri 

Finlerin kaderini çizmiştir. Haç ve kılıcın gücü Finlandiya'yı 

batı Katolik Avrupa'ya dahil etmiştir. Finlandiya, 600 yıldan 

uzun bir süre boyunca İsveç ve Batı Avrupa’nın parçası ol�

muştur. Batı ile Doğu Finlandiya arasındaki sınırların yanı 

sıra kiliseler arasındaki sınırlar, Rusya sınırıyla birlikte yüz�

yıllar boyunca belirsiz ve değişken kalmıştır.

BÜYÜK GÜÇLERİN PARÇASI 
OLARAK FİNLANDİYA
Siyasi ve dini nedenlerle, 16. yüzyılın başlarında İsveç ve 

Finlandiya’da reform çalışmaları başladı. Bunu 17. yüzyıl�

da gerçekleşen, Finler dahil İsveç’i içeren din savaşları izle�

miştir. İsveç ve Rusya yüzyıllarca sınırlarının yeri için savaş�

mıştır. Rusya ile yapılan savaşlar, İsveç 1808–1809 yılların�

da yapılan Fin Savaşı’nı kaybedene kadar devam etmiştir. 

Finlandiya, Rusya hakimiyetindeki bir Büyük Dükalık haline 

gelmiş, ancak daha önce sahip olduğu yasaları ve yönetimi 

muhafaza etmiştir. 

Finlandiya 100 yıldan uzun süre Rusya İmparatorluğu'nun 

parçası olarak kalmıştır. Bu dönem, özellikle son yıllarda 

FİNLANDİYA 
NASIL 
FİNLANDİYA OLDU?

Finlandiya'da 
ilk üniversite

1640

Din savaşları 
dönemi, 
Luteran Kilisesi

1600

Finlandiya'ya yerleşimler 
başladı. Kabile toplulukları 
oluşturuldu.

5000MÖ

180716601219

Büyük 
Kuzey 
Savaşı

17005000MÖ

Demir Çağı 
Finlandiya'ya 
ulaştı.

500MÖ

Batıdan Finlandiya'ya 
Haçlı Seferleri, 
Katolik Kilisesi

1050
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Yeni anıtsal Helsinki, 
C.L. Engel tarafından 
yapılan tasarımlara göre 
inşa edilmiştir.

ilerleme çağına yol açmıştır. Finlandiya, İsveç’in doğu taş�

rasından özerk ve Rusya’nın en fazla gelişmiş parçası 

haline gelmiştir.

Finlandiya, Rusya hakimiyeti altındayken 

bir parlamento kurmuştur ve kendi para 

birimini kabul etmiştir. İşletme ve en�

düstrisi, özellikle ağaç işleme sektö�

ründe gelişmiştir. 

1849 yılında Kalevala'nın yayınlan�

ması büyük ihtimalle milli kimlik açı�

sından en önemli olaydı. Kalevala, folklor 

kökenli uzun bir kahramanlık destanıdır. 

Bu destan Finlandiya'ya bir tarih kazandır�

mıştır. Ana karakterlerden biri olan Väinämöinen 

gücü, bilgiye ve halk şarkılarına dayanmaktadır.

Kalevala; sanatçılar, besteciler ve yazarlar için ilham 

kaynağı olmuştur. Diğer birçok kişinin yanı sıra besteci 

Jean Sibelius, şair Eino Leino ve ressamlar Akseli Gallen-

Kallela ve Albert Edelfelt, Finlandiya'nın kültür çekirde�

ği olan, 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Fin 

Sanatı'nın Altın Çağı'nı oluşturmuşlardır. 

Kalevala, bağımsızlık fikrine de ilham 

vermiştir. Rusya, Finlandiya yasalarını 

keyfince değiştirmeye ve 19. yüzyılın 

sonları ve 20. yüzyılın başlarında ülke�

ye baskı yapmaya başladığında Finler 

direnç göstermişlerdir.

I. Dünya Savaşı sırasında, çoğunlukla 

orta ve üst sınıflardan genç erkekler Jäger 

Hareketi’ne katıldıklarında ve askeri eğitim 

için Almanya’ya gittiklerinde, mücadele silahlı di�

reniş halini almıştır. Kuzey Avrupa'da I. Dünya Savaşı, 1917 

yılında Rusya İmparatorluğu'nun çöküşü ve Finlandiya'nın 

bağımsızlığıyla sona ermiştir.

 

BAĞIMSIZ FİNLANDİYA

Väinämöinen 
Sampo Savun-
masında. 
Sanatçı: 
Akseli Gallen-
Kallela, 1895

Maamme 
(Ülkemiz) 
milli marşı

1848

Kalevala 
yayınlandı.

1849

Finlandiya, kendi 
para birimi Markka’yı 
kabul etti.

1860

İlk 
ilkokullar

1866

Tek meclisli parlamento ile, Finlandiya 
dünyada kadınlara tüm siyasi hakları 
veren ilk ülke oldu.

1906

Çift başlı Emperyal Rusya kartalı Fin Kıza 
saldırıyor. Sanatçı: Eetu Isto, 1899

Finlandiya 
Rusya'nın 
parçası oldu.

1809

Turku’daki büyük 
yangın, Helsinki 
başkent oldu.

18201700
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Nordik Pasaport 
Birliği, Finlandiya 
BM'ye katıldı.

1955

Annelik 
paketi

1938

Finlandiya 
bağımsızlığını 
kazandı. 

1917

İlk çocuk 
sağlık klinikleri 
açıldı.

1920

Fin İç 
Savaşı

1918

Kış Savaşı 
çıktı.

1939

Helsinki Yaz 
Olimpiyatları

1952

Futbolcu 
Jari Litmanen 
doğdu.

1971

Jari Litmanen, Ajax'ta 
oynarken Şampiyonlar Ligi 
gol kralı olan, tüm zaman-
ların en başarılı Fin fut-
bolcusudur. Kariyeri sı-
rasında Liverpool ve FC 
Barcelona'da da forma 
giymiştir.
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Fin İç Savaşı 1918 yılının başında başladı. Kızıllar, Sovyet 

Rusya ile yakın bağların korunmasını istiyorlardı. Beyazlar 

ise milliyetçi ve siyasi nedenlerle Finlandiya'nın bağımsızlı�

ğını destekliyorlardı. Rus ordusunda görev yapmış olan Fin 

general Carl Gustaf Emil Mannerheim savaşın kahramanı 

haline geldi. Hızla yükselen bir orduyu komuta etti. Jäger 

Hareketi'ne katılan genç erkekler de önemli bir rol oynadı. 

Savaş Finlandiya’yı yıllarca iki kampa ayırdı.

Fin bağımsızlığının ilk yılları özellikle gelişme ve büyü�

me dönemi olarak geçti. Önemli reformlar 1920'lerde ku�

rulan çocuk sağlığı kliniklerini de içermekteydi. Genç anne�

lerin kamu sağlığı hizmetlerine dahil olması amaçlandı ve 

bebek ölümleri oranı Finlandiya'da büyük düşüş gösterdi. 

Aynı sıralarda, ilkokul sistemi ülkedeki en uzak noktala�

ra bile ulaştı ve okula gitmek zorunlu hale getirildi. Büyük 

toprak reformu sırasında, kırsal bölgelerdeki topraksız in�

sanlara, sınıf yapılarını ortadan kaldırmak amacıyla ekile�

bilir arazi verildi. 

1939–1944 yıllarındaki iki savaş ileriye yönelik gelişme�

yi altüst etti. Sovyetler Birliği, Finlandiya'ya saldırınca Kış 

Savaşı (1939–1940) çıktı. Kendinden daha üstün düşmanına 

rağmen Finlandiya bağımsız kalmayı başardı. 1941 yılında 

Almanya, Sovyetler Birliği'ne saldırdıktan sonra Devam Sa�

vaşı çıktı. Finlandiya 1944 yılında Sovyetler Birliği ile barış 

yaptı ve Alman birliklerini topraklarından geri püskürttü.

Finlandiya iki savaşın sonucunda, ikinci büyük şehri 

olan Vyborg dahil toplam yüz ölçümünden önemli bir kısmı 

kaybetti. Sovyetler Birliği'ne bırakılan bölgelerdeki nüfus 

Finlandiya'ya taşındı, böylece ülkenin 400.000'den fazla in�

sanı yerleştirmesi gerekti. Bu büyük bir işti. 

MODERN FİNLANDİYA
Savaşın ardından Finlandiya bir endüstri ulusu haline geldi. 

Ülke demokratik kalmaya devam etti. Ağır savaş tazminat�

ları kötüyü iyiye çevirmişti: Finlandiya, özellikle metal en�

düstrisi olmak üzere birçok endüstriyi hemen hemen sıfır�

dan kurmak zorunda kalmıştı. 

Aynı zamanda nüfusun önemli bir kısmı, tarım yerine 

daha iyi maaşlı endüstride çalışmak üzere, zamanla kır�

sal bölgelerden kasabalara taşınmıştı. Savaş sonrası nüfus 

artışı hız kazanmıştır ve 1947 yılında doğan Finler ülkede�

ki en büyük yaş grubunu oluşturmaya devam etmektedir. 

Nüfus artışı ve şehirleşme, göçü de beraberinde getirmiş�

tir. 1960'larda yaklaşık 200.000 kişi Finlandiya'dan, özel�

likle yeni işçi çağrısı yapan endüstriyel gelişmenin olduğu 

İsveç'e göç etmiştir. 

İsveç, Norveç, Danimarka ve İzlanda iş birliği sağla�

mak için 1952'de Nordik Konseyi'ni kurmuştur. Finlandiya, 

uluslararası gerilim azaldıktan sonra 1955 yılında Nordik 

Konseyi'ne katılmıştır. Ülkeler Nordik Pasaport Birliği ve 

ortak işçi pazarı konusunda da anlaşmıştır. Nordik ülkele�

19451920

SUOMEN SAIRAANHOITAJALIITON ARKISTO
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Angry Birds

2009

Linux işletim 
sistemi
İlk GSM araması

1991

Keke Rosberg, Formu-
la Bir Dünya Şampiyonu 
olan ilk Fin oldu.

1982

Nobel 
Barış 
Ödülü

2008

Helsinki'deki Avrupa 
Güvenlik ve İş Birliği 
(CSCE) konferansı

1975

Futbolcu 
Jari Litmanen 
doğdu.

ROVIO

Evlilik eşitliğine ilişkin 
popüler bir girişim 
kabul edildi.

2014

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

rinin vatandaşları pasaport olmadan diğer Nordik ülkele�

rine seyahat edebilir, yerleşebilir ve çalışabilir. 

YENİDEN İNŞADAN REFAH
1952 büyük değişimlerin ve yeni bir başlangıcın yılı olmuş�

tur. Finlandiya ağır savaş tazminatlarını ödemiş, Helsinki 

Yaz Olimpiyatları tüm dünyadan ziyaretçilerin ilgisini çek�

miş ve Armi Kuusela Kâinat Güzeli seçilmiştir.

Sovyetler Birliği ara sıra Finlandiya'nın iç işlerini ve 

uluslararası konumunu etkilemeye çalışmıştır. Bunun dı�

şında, savaş sonrası yıllar Finlandiya için başka siyasi so�

run oluşmamıştır.

Sovyetler Birliği ile yapılan ticaretin büyük finansal geti�

rileri olmuştur. Finlandiya ham madde — özellikle petrol� 

ithal etmiş ve endüstri ürünleri ihraç etmiştir. 

Ülke, Batı ile olan bağlarını sistematik olarak güçlen�

dirmiştir. Finlandiya 1955 yılında Birleşmiş Milletler'e ka�

tılmış ve 1961 yılında Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) 

ortak üyesi ve 1986 yılında tam üyesi olmuştur. Finlandiya 

1973 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) ile serbest 

ticaret anlaşması imzalamıştır. Bu eğilim Finlandiya'nın 

1995 yılında Avrupa Birliği'ne katılmasıyla doruğa ulaş�

mıştır. 

Finlandiya eşitlik, herkese eşit fırsatlar, sosyal güven�

lik ağları ve özel sektör ekonomisi ile karakterize edi�

len bir Nordik refah ülkesine dönüşmüştür. Günümüz�

de Finlandiya'dan göç edenden daha fazla sayıda kişi 

Finlandiya'ya göç etmektedir.

Birçok açıdan Finlandiya, Avrupa model ülkesi hali�

ne gelmiştir. Özel teşebbüsler ve kamu sektörü arasın�

daki iş birliği, üçüncü sektör girdisi olarak yüksek ölçü�

de Finlandiya'ya özgüdür. Özellikle sağlık, eğlence ve din�

lenme alanlarında organizasyonlar önemli rol oynamak�

ta, bilim ve kültür alanlarında birçok önemli vakıf faaliyet 

göstermektedir. Finlandiya ekonomisi endüstriyel barıştan 

faydalanmaktadır: işçi ve işveren organizasyonları zorlu 

sorunlar üzerinde anlaşabilmektedir.

DÜNYA’DA FİNLANDİYA
Finlandiya, diğer Nordik ülkeleriyle güçlü siyasi ve kültürel 

bağlara sahip bir Nordik ülkesidir. Finlandiya, Avrupa de�

mokrasisine sahiptir. Avrupa Birliği üyesidir ve Birleşmiş 

Milletler’in aktif bir üyesidir. Yıllar boyunca Finler dünya�

nın her yerinde barışı koruma operasyonları ve uyuşmazlık 

çözümlerine katılmışlardır. Finlandiya'nın eski cumhur�

başkanlarından Martti Ahtisaari, uyuşmazlık çözümü ça�

lışmaları sayeside Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştır. No�

bel Barış Ödülü 1988 yılında, yaklaşık 20.000 Fin'in de gö�

rev aldığı Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Kuvvetleri'ne 

verilmiştir. 

Martti Ahtisaari,
Finlandiya'nın eski 

cumhurbaşkanı 
Nobel Barış 

Ödülü sahibi

JOHANNES JANSSON / NORDEN

AB üyeliği

1995
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Finlandiya refah sahibi bir Nordik ülkesidir ve Avrupa Bir�

liği üyesidir. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılası yaklaşık 

37.500 Euro'dur (2014). Yalnızca üç AB üyesi, Finlandiya'dan 

daha yüksek refaha sahiptir: İsveç, Danimarka ve Lüksem�

burg. Hollanda, Belçika, İrlanda, Avusturya ve Almanya'da 

refah düzeyi Finlandiya'dakine benzerdir. Kısmen uzun 

nakliye mesafeleri nedeniyle Finlandiya'daki fiyatlar nis�

peten yüksektir. Tespit edilmiş satın alma paritesine göre, 

Finlandiya'nın gayrisafi yurt içi hasılası yaklaşık olarak 

Fransa ve Birleşik Krallık'ın gayrisafi yurt içi hasılası ile 

aynıdır. Finlandiya, diğer Nordik ülkelerinde olduğu gibi, 

eşit bir gelir dağılımına sahiptir. Finlandiya 2002 yılında 

Euro'ya geçmiştir.

Hizmet sektörü, net payla en büyük işverendir. 

Finlandiya'da üretilen kağıt makineleri, asansörler ve di�

ğer sermaye mallarının montajı ve bakımı gibi hizmetler 

önemli ölçüde ihraç edilmektedir.

Finlandiya, ihraç mallarının temel role sahip olduğu 

daha çok açık bir ekonomidir. Yenilenebilir ham maddeleri 

kullanan orman endüstrisi, Finlandiya'daki en önemli sek�

tör olmaya devam etmesine rağmen bu durum değişmek�

tedir. Kağıda ek olarak orman endüstrisi, fosil yakıtların 

yerini alması amaçlanan ahşap esaslı yakıtlar gibi yeni tür 

ürünler üretmektedir.

Mekanik mühendisliği endüstrisi dahil diğer endüstriler 

de yıllar içinde orman endüstrisinin yanında gelişme gös�

termiştir. Finlandiya gemi inşası ve büyük dizel motorlar, 

asansörler ve kağıt makineleri üretiminde önde gelen bir 

ülkedir. Finler, özellikle temiz su arıtma konusunda kim�

ya endüstrisinde ve elektronik ve yazılım sektörlerinde de 

çok iyidir. Linux işletim sistemi Fin Linus Torvalds tara�

fından oluşturulmuştur ve dünyadaki ilk GSM araması Fin 

EKONOMİ
mobil telefon ağında yapılmıştır. Fin oyun sektöründeki 

en büyük başarı hikayeleri, Rovio'nun Angry Birds'ünü ve 

Supercell'in Clash of Clans'ını içermektedir.

Finlandiya'da inovasyonlar büyüyüp gelişmektedir. Oyun, 

elektronik ve yazılım üretimi sektörlerinde ve Finlandiya'nın 

küresel pazarın %1'ini oluşturduğu temiz teknolojide, yeni 

işletmeler ortaya çıkmaktadır. Helsinki’deki yıllık “Slush” 

genç�yenilikçi şirket etkinliği dünyadaki en büyükler ara�

sındadır. 

Kışların soğuk ve endüstrinin yoğun olması nedeniyle 

Finlandiya'da enerji tüketimi yüksektir. Petrol ve gaz gibi 

ithal edilen enerji kaynaklarına ek olarak enerji için odun 

kullanımı önemlidir. Nükleer enerji ve hidroelektrik, ana 

elektrik kaynaklarıdır. Odun, en önemli yenilenebilir enerji 

kaynağıdır. Rüzgar ve güneş enerjisi de küçük, ancak artan 

bir role sahiptir.

ENDÜSTRİ YAPISI

Tarım

%3 
Endüstri

%27 
Hizmet sektörleri

%70 

HİZMET SEKTÖRLERİ ENERJİ TÜKETİMİ
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Emlak ve 
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hizmetleri %18

%21

Lojistik ve 
iletişim

Ticaret

Sağlık 
ve sosyal 

hizmetler

Eğitim

Diğer

%7 %17

%11

%23
Petrol

%7

%18
Nükleer 

enerji

Net elektrik ithalatı

Doğal 
gaz

Hidroelektrik

%25 Ahşap esaslı 
yakıtlar 

%5 turba

%3 diğer

%5 

%4 

%10Kömür
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İŞ ORTAMI
Finlandiya dünyanın en az yolsuzluğun olduğu ülkelerinden 

birisidir, bunu iş hayatında da göstermektedir. Finlandiya, 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yapılan anketler�

de ve çalışmalarda sürekli olarak yolsuzluğun en az ülke�

ler arasında yer almaktadır. Sözleşmelere saygı duyulur ve 

Finler sözlerini tutmalarıyla bilinir. Yargı sistemi bağımsız 

ve tarafsızdır: Finlandiya’da davalar yasalara göre, adil şe�

kilde görülür. The Economist, Finlandiya'yı dünyadaki en iyi 

on iş ortamı arasında göstermiştir.

Finlandiya inovasyonlar ve yüksek kaliteli ürünler de 

üretmektedir. Yakın zamanda yapılan bir AB çalışmasına 

göre Finlandiya, Avrupa Birliği'ndeki en yüksek kalite ih�

raç ürünlerini üretmektedir. Küresel İnovasyon Endeksi, 

Finlandiya'yı dünyadaki en yenilikçi dördüncü ülke ve temiz 

teknoloji ve ekolojik inovasyonlar konusunda en yenilik�

çi ikinci ülke olarak değerlendirmiştir. Wired, Finlandiya'yı 

genç yenilikçi şirketler açısından dünyadaki en iyi ülkeler 

arasında listelemiştir.  

Finlandiya'da veri ve telefon ağları dahil iyi işleyen bir 

altyapı bulunmaktadır. Bir OECD raporuna göre Finlandiya 

dünyadaki en iyi kablosuz geniş bant bağlantılara sahiptir.   

Eğitim standardı yüksektir. Finlandiya, yüksek öğretimi 

tamamlamış insanlar açısından en iyi on OECD ülkesi ara�

sında yer almaktadır. Bir OECD raporuna göre, Fin yetiş�

kinler okuma, matematik ve problem çözme yetenekleri 

açısından dünyadaki en iyiler arasındadır.

Finlandiya ayrıca diğer ülkelerle karşılaştırıldığın�

da az sayıda suç ve yüksek güvenlik düzeyine sahiptir. 

Helsinki'nin dünyadaki en iyi on şehir arasında yer alması 

şaşırtıcı değildir. 

Bunların tümü başka bir başarıya neden olur; Dünya 

Ekonomik Forumu'na göre, Finlandiya dünyadaki en reka�

betçi dördüncü ülkedir (2014).  
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MİLLİ 
SEMBOLLER

Örneğin aslan, iki İsveç bölgesinin armasında yer alan çok eski bir semboldür. 

Finlandiya armasının ilk örneği İsveç Kralı I. Gustaf'ın (1496–1560) mezarın�

da görülebilir. Arma İsveç'in doğu kesimlerinin sembolü haline gelmiştir. Ülke 

Rusya İmparatorluğu'nun özerk bir parçası haline geldiğinde Finlandiya'nın 

arması olmuştur. Resmî olarak 1917 yılında kabul edilmiştir.

Armadaki hanedan gülleri Finlandiya'nın dokuz tarihi bölgesini temsil et�

mektedir. Arma, ticari olanlar dahil çok çeşitli bağlamlarda kullanılmaktadır. 

Finlandiya'nın milli hokey takımı, formalarındaki aslandan dolayı "Aslanlar" 

olarak adlandırılmıştır.

AL CHAREST / AFP / LEHTIKUVA

FİNLANDİYA 
BAYRAĞI

1918 yılında resmî 
olarak onaylanmıştır.

FİNLANDİYA 
ARMASI

MİLLİ KUŞ
Ötücü kuğu 

(Cygnus cygnus)

MİLLİ HAYVAN
Avrasya Boz Ayısı 

(Ursus arctos arctos)

MİLLİ BALIK Tatlı su levreği (Perca fluviatilis)

MİLLİ AĞAÇ
Huş ağacı 

(Betula pendula)

MİLLİ ÇİÇEK
Müge 

(Convallaria majalis)

MİLLİ BÖCEK
Yedi noktalı uğur böceği 

(Coccinella septempunctata)

Teemu Selänne, “The Finnish Flash” (Fin Şimşeği) 

olarak anılmaktadır. Winnipeg Jets Anaheim Ducks, 

San Jose Sharks ve Colorado Avalanche takımları için 

NHL'de 21 sezon oynamıştır. Selänne, 684 golle NHL 

tarihinde en fazla sayı yapan Fin'dir. 
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MİLLİ MARŞ
“Maamme (Ülkemiz)”, Finlandiya'nın milli marşı olup Fredrik Pacius 

tarafından 1848 yılında bestelenmiştir. Sözleri aslen, 1808–1809 yılla�

rındaki Fin Savaşı hakkındaki epik bir şiir olan, Johan Ludvig Rune-

berg, tarafından yazılmış Vänrikki Stoolin tarinat'a aittir.

Porilaisten Marssi (Pori Alayı Marşı), Cumhurbaşkanı ve Finlandiya 

Savunma Kuvvetleri'nin onursal marşıdır. Bestecisi bilinmemekle bir�

likte, marşın 18. yüzyılda bestelendiği düşünülmektedir. Finlandiya'nın 

Olimpiyat zaferleri gibi çeşitli olayları kutlamak için de kullanılmak�

tadır.

Finlandia, Jean Sibelius tarafından 1899 yılında bestelenen senfonik 

bir şiir olan Historiallisia kuvia'’nın son kısmıdır. Esasında şarkı olarak 

söylenmesi için yazılmamıştır. Ancak bir erkek korosu için düzenlen�

miş ve şenliklerde söylenen gayriresmî bir milli marş haline gelmiştir.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ
Finlandiya, Bağımsızlık Günü'nü resmî tatil 

olan 6 Aralık tarihinde kutlamaktadır. Fin�

landiya Parlamentosu, 6 Aralık 1917 tarihin�

de resmî bağımsızlık ilanını onaylamıştır. Bu 

gün çeşitli çeşitlerde kutlanır. İnsanlar hava 

karardığında pencere pervazlarına yanan iki 

mum koyarlar.

MİLLİ TANIMLAYICILAR
Ülke telefon kodu +358

İnternet ülke kodu .fi

Araçlar ve gemilerde FIN

Uçaklarda OH
“Our Land” (Ülkemiz) ilk kez 1848 yılında söylenmiştir.

ÅLAND BAYRAĞI
Åland özerk bölgesi 
1954 yılından beri ken-
di bayrağını kullanma 
hakkına sahiptir.

SÁMİ BAYRAĞI
Sámi bayrağı, Sámi 
bölgesinin ortak 
bayrağıdır.  Kuzey 
Finlandiya'ya ek ola-
rak İsveç, Norveç ve 
kuzeybatı Rusya'da 
kullanılmaktadır.

Åland, binlerce adadan oluşan 
Fin bölgesidir. Çok geniş özerkli-
ğe sahiptir. Åland'ın nüfusu yakla-
şık 30.000'dir. Åland, özellikle de-
nizcilik gelenekleriyle bilinmekte-
dir. Yüzyıldan daha kısa süre ön-
ce Avustralya'dan Avrupa'ya tahıl 
getiren yelkenli gemilerin önemli 
bir kısmı Åland bölgesindendi. De-
nizcilik önemli rol oynamaya de-
vam etmektedir: Åland, nüfusu-
nun %10’u için istihdam sağlar ve 
yurtdışına giden Fin gemilerinin 
%40’ı Åland bölgesindendir.

Sámiler (Laponlar) geçtiğimiz 
birkaç yılda iş birliklerini çok 
geliştirmiştir. Bu iş birliği, Sámi 
dili ve geleneklerini koruma ve 
geliştirme temelinde, kültür-
le ilgilidir. Finlandiya’da 10.000 
Sámibulunmaktadır. Finlandi-
ya'daki Sámilerin çoğu, kuzey 
Laponya olan, Sámi bölgesinin 
dışında yaşamaktadır. 2.000'den 
fazla kişi anadil olarak Sámi di-
lini konuşmaktadır. Sámiler 
Avrupa'daki tek yerli halk-
tır. Finlandiya, İsveç, Norveç ve 
Rusya'da yaşamaktadırlar. 

GELENEKSEL SÁMİ BÖLGELERİ

FİNLANDİYA
RUSYAİSVEÇNORVEÇ
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RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

JUSSI TIAINENKAAPO KAMU / HARRISONPARROTT

KUVATOIMISTO RODEO / LEHTIKUVAKONE

SOILI JUSSILA / LEHTIKUVA

YÜKSEK KALİTELİ EĞİTİM

Finlandiya'da eğitim, ilkokuldan yük�

sek öğrenime kadar ücretsizdir. Genç 

Finler, eğitim başarılarına yönelik PISA 

anketlerinde düzenli olarak dünyanın 

en iyileri arasında yer alırken, bağımsız 

denetçiler Finlandiya'yı dünyadaki en 

iyi üniversite sistemine sahip ülkeler�

den biri olarak değerlendirmektedir.

TEKNOLOJİDE UZMAN

Teknoloji, Fin ekonomisinin bel kemi�

ğidir: temiz dizel motorlar, 1.000 metre 

yüksekliğe çıkan asansörler, bilgisa�

yarlar için işletim sistemleri, temiz su, 

lüks yolcu gemileri, Angry Birds ve çok 

daha fazlası. 

ÖVGÜYE DEĞER MİMARİ

Finler doğadan ilham alan mimari�

yi severler. Bu sadece Eliel Saarinen, 

Alvar Aalto ve Reima Pietilä gibi ünlü 

mimarların çalışmalarına değil, aynı 

zamanda genel inşaat ortamının güzel�

liği ve işlevselliğine de uzanır.

AÇIK BİR TOPLUM 

Finlandiya yıllardır dünyadaki yolsuz�

luğun en az olduğu ülkelerin başın�

da yer almaktadır. Fin toplumu açıktır 

ve kamu görevlileri dürüst ve sadıktır. 

Finler, sorunlarının yönetim kademe�

lerinde ve hukuk mahkemelerinde adil 

olarak ele alınacağına güvenebilirler.

ORKESTRA ŞEFLERİNİN ANA VATANI

Finlandiya, kültür dahil her alanda 

eğitime inanır. Müzik enstitüleri ülke�

nin tüm bölgelerinde güçlü yetenekle�

rin temelini atar. Finlandiya, operadan 

barok müziğe dünyanın en iyi orkest�

ra şefleri, şarkıcıları ve müzisyenlerini 

yetiştirmiştir. 

 ANNELER İÇİN İDEAL BİR ÜLKE

1920'lerde çocuk sağlığı kliniklerinden 

oluşan geniş bir ağ kurulmuştur ve ço�

cukların refahı bu zamandan beri sis�

tematik olarak yükseltilmektedir. Bu�

gün tüm ebeveynler doğum iznine çık�

ma ve isterlerse çocukları için günlük 

bakım yerinden faydalanma hakkına 

sahiptir. 
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MARKKU KÄYHKÖ

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

VISIT FINLAND LAUREN BATH / VISIT FINLAND

JUHA MÄÄTTÄ / VASTAVALO / VISIT FINLAND

DOĞA HERKES İÇİNDİR

Finladiya’da doğal alanlara herkes ula�

şabilir. Herkes ormanlarda dolaşma, 

meyve, mantar ve ormanların sunduğu 

diğer ürünleri toplamakta özgürdür, ta�

bii özel bahçeler ve tarım alanları bu�

nun dışındadır.

SPOR TUTKUSU

Finler, hem profesyonel hem de eğlen�

ce olarak sporu severler. Kahraman�

larının buz hokeyi, cirit atma, motor 

sporları ve diğer birçok spor müsaba�

kasında başarılı olmasını isterler. 

EŞSİZ DOĞAL ORTAMLAR

Finlandiya'nın toprakları �güneyinde�

ki takımadalardan kuzeydeki ıssız doğa 

ve kırlara — 1.000 kilometre boyun�

ca uzanmaktadır. Dört farklı mevsim, 

Finlandiya'nın doğasına farklılık ka�

tar. Finlandiya yüz ölçümünün yaklaşık 

%75'i, binlerce hayvan türüne ev sahip�

liği yapan ormanlarla kaplıdır.

GÖLLER ÜLKESİ

Finlandiya'da, çekici orman göletlerin�

den büyük su kütlelerine kadar yak�

laşık 188.000 göl bulunmaktadır. Her 

yerde yüzebilir ya da balık tutabilir�

siniz. Göller şehirler, ilçeler ve nüfus 

merkezleri için güvenilir su kaynağı 

da sağlar. Finler, gelecek nesillerin de 

bunlardan faydalanabilmeleri için göl�

lerine iyi bakarlar.

FARKLI MEVSİM

Yaz canlı geçmekle birlikte sonbahar 

sizi kışa hazırlar. Bir mevsim süren be�

yaz masal sahnesinin ardından, doğa 

ilkbaharda tekrar uyanır. Finlere en 

sevdikleri mevsimi soracak olursanız, 

dört farklı yanıt alırsınız.

HERKES VE HER ŞEY İÇİN YER VAR

Finlandiya, Avrupa Birliği'ndeki en sey�

rek nüfuslu ülkedir. Dolaşmak, kayak 

yapmak, bisiklet sürmek, balık tutmak 

ya da göllerde seyahat etmek veya sa�

dece eğlenmek için birçok yer sunar. 

En büyük şehirlerde dahi doğanın hu�

zuru ve sakinliği bisikletle ulaşım me�

safesindedir.
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Finlandiya, Finler ve Finnomena

FİNLANDİYA'NIN "EN"LERİ 

Dünyanın en istikrarlı ülkesi
Kırılgan Devletler Endeksi 2014, Barış Fonu

Finlandiya bu endekste listelenen 178 ülke içinde en istikrarlı 
ve çökmeye en az açık olan ülkedir.

Finlandiya insan sermayesinden en iyi şekilde faydalanır
İnsan Sermayesi Raporu 2015, Dünya Ekonomik Forumu

Finlandiya eğitim, refah ve istihdam gibi göstergeler temelinde 
insan sermayesi açısından birinci sırada yer alır.

Finlandiya dünya için iyi olanı yapar
İyi Ülke Endeksi

İyi Ülke Endeksi, dünyadaki her ülkenin ortak insanlık lehine yaptığı 
katkıyı ve bunun ülke için ne pahasına olduğunu belirler. 
Finlandiya bu endekste İrlanda'nın ardından ikinci sıradadır.

Avrupa'nın en temiz havası
Çevresel Performans Endeksi 2014

Finlandiya, İrlanda ve İzlanda ile birlikte Avrupa'nın en temiz havasına sahiptir 
ve ayrıca temiz hava konusunda dünyadaki en iyi ülkeler arasında yer alır.

Cinsiyet eşitliğinde ikinci
Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2014, Dünya Ekonomik Forumu

Finlandiya, Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 
Raporu'nda ikinci sıradadır.

AB'deki en iyi yaşam kalitesi
Eurostat 2015

Eurostat'a göre Finlandiya, AB içinde yaşam kalitesi açısından 
birinci sırada yer alır.

Anneler için iyi bir yer
Dünya Annelerinin Durumu 2015, Save the Children

Finlandiya, yıllık Dünya Annelerinin Durumu raporunda ikinci sıradadır.


