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Helsinki:
648.042 indbyggere i Helsinki (2018)
1.49 mio. i Helsinki regionen (2018)

Areal

338.440 km2 (Danmark 43.000 km2)

Indbyggertal

5,52 mio. (2019)

Religion

69,8 pct. af den finske befolkning er medlem
af Finlands evangelisk-lutherske kirke. 1,1 pct.
tilhører den Finsk-ortodokse kirke, mens 1,7
pct. tilhører andre trosretninger. (2018)

ØKONOMI
BNP
BNP per capita (løbende priser)
Vækst i BNP

234 mia. EUR (2018)
42.300 EUR (2018)
(2018); 2,3 (2017); 2,7 pct. (2016); 2,8 pct.

PRÆSIDENTEN OG REGERINGEN
Finland er en parlamentarisk republik, og den nuværende præsident Sauli Niinistö blev valgt
til en anden præsidentperiode i januar 2018 ved første valgrunde.
Den nuværende regering tiltrådte den 6. juni 2019. Regeringen ledes af den
socialdemokratiske statsminister, Antti Rinne. Regeringen er en bred centrum-venstre
koalition og består foruden Socialdemokratiet af Centerpartiet, De Grønne, Venstre
Alliancen og Svensk Folkeparti.

INDENRIGSPOLITIK
Det seneste rigsdagsvalg fandt sted søndag den. 14. april 2019. Den nye regering ledes af Antti
Rinne, Socialdemokratiet. Øvrige partier i regeringen er Centerpartiet, De Grønne, Svensk
Folkeparti og Venstre Alliancen.
Rinne regeringen har i sit program fokus på bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse,
uddannelse, lighed samt social- og sundhedsområdet. Hertil kommer klimapolitikken, som et
højt prioriteret emne for regeringen med mål om CO2 neutralitet i 2035.
DEN ØKONOMISKE SITUATION
Finlands økonomi blev hårdt ramt af finanskrisen i 2008 og Nokias nedgang fra 2009. Gennem

en årrække med recession har økonomien stabiliseret sig med svage, men stigende vækstrater.
Væksten i 2018 var 2,3 pct. og er estimeret til 1,6 % i 2019 og 1,5 % i 2020. Finlands økonomi
lider fortsat af en række strukturelle problemer. Trods et fald de seneste år, var arbejdsløsheden i
2018 på 7,4 pct. Den finske økonomi er afhængig af særligt skov- og papirindustrien samt
telekommunikation.
UDENRIGSPOLITIK
Fundamentet for finsk udenrigspolitik er EU-medlemskabet. Finland blev medlem af EU i 1995
(sammen med Sverige), af eurosamarbejdet i 1999 og af Schengen i 2001. Finland befinder sig
således i kernen af det europæiske samarbejde. EU-samarbejdet tillægges også stor sikkerheds- og
forsvarspolitisk betydning, og man ser gerne en styrkelse af EU’s forsvarssamarbejde, herunder
et tættere samarbejde mellem EU og NATO. Der er i den finske befolkning generelt stor
opbakning til EU-samarbejdet. Ifølge de seneste tal er 56% positive over for EU-medlemskabet.
Et tal der har været stigende de seneste år.
Endvidere er Partnerskabet med NATO, forholdet til Rusland samt det nordiske samarbejde
vigtige elementer i finsk udenrigspolitik. Finland opretholder militær alliancefrihed og et
betydeligt territorialforsvar baseret på værnepligt.

