
Finland 
Finland brukar kallas ”de tusen sjöarnas land”. Det finns 
faktiskt ännu fler sjöar än tusen, nämligen hela 188 000! 
Många av sjöarna hänger ihop med varandra genom åar och 
älvar. Allra tätast ligger sjöarna i området Saimen i sydöstra 
delen av landet. Saimen är Europas största sjösystem. Den 
liknar en labyrint av öar och smala näs. 
 
Det mesta av Finland är lågland med många kullar. Längst i 
norr är landet bergigare och där finns riktiga fjäll. Det finns 
också stora områden med vildmark. Mer än 2/3 av Finland är 
täckt av skog, mest barrskog. 
 
Landets viktigaste jordbruksområden ligger i södra och 
sydvästra Finland. Där finns det bördig lerjord och man odlar 
mycket säd. Säden mals sedan till mjöl som man kan baka 
bröd av.  
 
I södra Finland, vid Finska viken, ligger landets huvudstad 
Helsingfors. Alldeles intill ligger den näst största staden 
Esbo. 
 
Utanför Finlands kust finns långa sträckor med skärgård. 
Störst av alla öar är Åland. Runt Ålands största ö ligger 
ungefär 6500 mindre öar. 
 
I Finland talas både finska och svenska. Det finns  
många finländare som har svenska som modersmål.  

Det finns skolor där man pratar både svenska och finska. 
Helsingfors 

Helsingfors är Finlands huvudstad. Den heter Helsinki på finska. 
Här bor Finlands president. Det betyder att Finland inte har någon 
kung eller drottning. Stadens hjärta är det stora salutorget. Där kan 
man köpa frukt, grönsaker och finska specialiteter. Nere i hamnen 
handlar man färsk fisk direkt från fiskebåtarna. Från stadens stora 
hamn går färjor till Sverige, Tyskland och Estland.  
 

Skogen 
Skogen är Finlands viktigaste naturtillgång. I landet finns många 
fabriker som tillverkar brädor och spånskivor men det mesta blir 
papper och pappersmassa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kul att veta 

♦ Berättelserna om Mumintrollen skrevs av finländskan Tove 
Jansson. I Nådendal utanför Åbo ligger Muminvärlden. 
 
♦ I många finska hem finns en bastu. De allra tuffaste låter inte 
vintern sätta stopp för ett dopp utomhus efter bastubadet. 
 
♦ I Finland bor ungefär 4000 samer. De flesta bor i den norra 
delen av landet. 
 
♦ I ungefär 600 år hörde Finland till Sverige. År 1809 erövrades 
Finland av Ryssland. Först 1917 blev Finland självständigt. 

 
Fakta 

 
Yta: 338 145 km2 (ca ¾ av Sveriges yta) 
 
Antal invånare: 5,1 miljoner 
 
Huvudstad: Helsingfors 
 
Språk: finska och svenska 
 
Religion: kristendom (protestantism, samma som Sverige) 
 
Statsskick: republik (president) 
 
Naturtil lgångar: skog, vattenkraft 
 


