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Lời Nói đầu
(Lần xuất bản thứ Nhất)

Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Phần Lan, một quốc gia 
non trẻ ở châu Âu gần như vẫn còn xa lạ không chỉ với người 
dân thường mà cả nhiều người trong giới trí thức nhiều 

nước trên thế giới. Trong một bài đăng trên tạp chí “Universitas 
Helsingiensis” của trường Đại học Helsinki năm1995, một giáo sư 
người Ấn Độ thỉnh giảng tiếng Hindi tại Đại học Helsinki tâm sự 
rằng khi nhận được thư mời của trường này bà không biết Phần Lan 
ở đâu và chưa biết gì về đất nước bà sẽ đến. Bà rất khó khăn khi tìm 
một người cung cấp cho bà những thông tin về Phần Lan, thậm chí 
hai tiếng Phần Lan rất xa lạ với người Ấn Độ và bị nhầm với Anh 
(England) và Hà Lan (Netherland). 

Song, bước sang những năm đầu thế kỷ 21, cùng với sự lớn mạnh 
của Nokia, cái tên Phần Lan đã trở nên quen biết hơn với người dân 
khắp nơi trên thế giới. Đất nước sản sinh ra Kalevala và thương hiệu 
“Connecting People” đã đứng đầu trong bảng xếp hạng của thế giới 
về hàng loạt lĩnh vực: từ kinh tế (là quốc gia có nền kinh tế cạnh 
tranh nhất trong 2 năm liền) đến giáo dục (có tỉ lệ người biết đọc 
biết viết cao nhất, đứng đầu thế giới về giáo dục phổ thông trong hai 
cuộc điều tra của tổ chức OECD), từ quản lý xã hội (quốc gia ít tham 
nhũng nhất) đến bảo vệ môi trường (có môi trường sống và nguồn 
nước sạch nhất)... 

Thành công của Phần Lan, từ một quốc gia nhỏ bé, tài nguyên 
thiên nhiên hầu như không có gì đáng kể ngoài rừng, lại nằm ở một 
vị trí “xa xôi, hẻo lánh” và gần như bị kiệt quệ sau Chiến tranh Thế 
giới II, nhưng trong một thời gian ngắn, khoảng 30 năm, không chỉ 
vươn lên trở thành một nước công nghiệp phát triển mà còn dẫn đầu 
thế giới về nhiều mặt như vậy đã thu hút sự chú ý của nhiều nước 
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trên thế giới. Chỉ riêng năm 2005, ngành giáo dục Phần Lan đã đón 
120 đoàn đại biểu từ 30 quốc gia đến tìm hiểu về hệ thống giáo dục 
của nước này. Cũng chỉ trong năm 2005, với sự quan tâm của dư luận 
quốc tế, Phần Lan đã tổ chức 3 cuộc hội thảo quốc tế về chủ đề “PISA 
và giáo dục Phần Lan” với sự tham gia của 500 đại diện từ 57 quốc 
gia trên khắp thế giới. 

Năm 2004 Hãng truyền thông BBC của Anh, đã cử một phóng 
viên đến Phần Lan để tìm hiểu về nền giáo dục của nước này và một 
chuyên mục về Giáo dục Phần Lan đã được mở ra trên website của 
hãng này. Năm 2005, hai phóng viên của báo Washington Post (Mỹ) 
cũng đã dành 3 tuần đi vòng quanh Phần Lan để giải mã “vì sao một 
nước nhỏ ít được biết đến với người Mỹ như Phần Lan lại có một nền 
giáo dục tốt nhất thế giới, có một nền âm nhạc và kiến trúc tài năng, 
có nhiều mobile phone tính theo bình quân đầu người hơn cả Nhật 
Bản và Mỹ” và lập nên chuyên mục “Finland diary” với một loạt bài 
viết rất hấp dẫn trên website của tờ báo nổi tiếng này.

Mặc dù cách rất xa nhau nhưng Phần Lan và Việt Nam có một số 
điểm khá tương đồng về vị trí địa lý và lịch sử. Hai nước có diện tích 
lãnh thổ tương đương, đều ở cạnh những nước lớn, từng bị đô hộ và 
phải đấu tranh để giành độc lập. Với truyền thống yêu chuộng hoà 
bình, người dân Phần Lan đã nhiều lần xuống đường đòi Mỹ chấm 
dứt chiến tranh ở Việt Nam. Phần Lan là một trong những quốc gia 
sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (hai ngày trước khi 
Hiệp định Paris về kết thúc chiến tranh và khôi phục hoà bình ở Việt 
Nam được ký kết) và tích cực giúp đỡ Việt Nam xây dựng đất nước 
sau ngày thống nhất. Cũng kể từ năm 1973 đến nay Việt Nam luôn 
luôn được coi là đối tác lâu dài trong chính sách hợp tác và phát triển 
của Phần Lan.  

Không giống như những người đồng hương châu Á Ấn Độ, kể 
từ đầu những năm 1980 với dự án Phà Rừng, Phần Lan đã bắt đầu 
được biết đến đối với nhiều người dân Việt Nam. Đặc biệt với người 
dân Hà Nội, hai tiếng Phần Lan đã trở nên hết sức thân thiết trong 
cụm từ nước “Phần Lan”. Cũng vào thời gian đó một số người Việt 
Nam là nhóm người châu Á đầu tiên được tiếp nhận đến định cư 
ở xứ sở Ông Già Tuyết. Cho đến nay hơn 4.000 người Việt đã chọn 
Phần Lan làm nơi an cư lập nghiệp của mình.
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Tuy nhiên, với đại bộ phận người Việt Nam, đất nước, lịch sử, xã 
hội và văn hoá của người Phần Lan vẫn còn nhiều “bí ẩn” cần khám 
phá. Những kinh nghiệm và thành công của Phần Lan trên nhiều 
lĩnh vực rất đáng được tham khảo đối với các nhà nghiên cứu, những 
nhà hoạch định chính sách Việt Nam trên con đường xây dựng nước 
ta thành “một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ 
và văn minh”. Đó chính là suy nghĩ thôi thúc tôi viết cuốn sách này. 

Trong suốt thời gian viết cuốn sách, tôi đã nhận được sự động 
viên, khích lệ của nhà văn Markku Nieminen, chủ tịch Juminkeko, 
bà Sirpa Nieminen, Giám đốc Juminkeko cũng như các thành viên 
trong gia đình tôi. Chị Vũ Thu Ngà đã cung cấp cho tôi một số bức 
ảnh. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn và nhà thơ Ngô Thế Oanh đã đóng 
góp cho tôi một số ý kiến bổ ích trong việc trình bày và trang trí cuốn 
sách. Các cơ quan: Trung tâm Thống kê, CIMO, Ban giáo dục quốc 
gia, Phòng thông tin Bộ Ngoại Giao, Bộ Xã hội, Bộ Tư pháp Phần Lan 
đã cung cấp cho tôi những tư liệu cập nhật và tin cậy. Nhân đây tôi 
xin gửi tới các cá nhân và cơ quan lời cảm ơn chân thành nhất.

Đặc biệt, tôi xin trân trọng cảm ơn Quỹ Văn hóa Kalevala Koru 
đã giúp tôi một phần kinh phí để xuất bản cuốn sách.

Espoo, mùa xuân 2007
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đôi Lời CùNg bạN đọC
(Nhân lần xuất bản thứ Hai)

Cuốn sách “Phần Lan – Ngôi sao phương bắc” được xuất bản lần 
đầu tiên vào mùa hè năm 2007 và lập tức được những người 
quan tâm đến Phần Lan tìm đọc và yêu thích. Trong ba năm 

tiếp theo, nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, sách đã được tái bản hai 
lần (2008, 2010). Nhiều chương trong cuốn sách đã được một số trang 
mạng trích đăng. Nhiều nội dung cũng đã được Chương trình phát 
thanh bằng tiếng Việt ở Helsinki-Lähiradio đưa lên sóng phát thanh.

Kể từ khi cuốn sách ra đời lần đầu đến nay đã 10 năm. Trong 
thời gian đó trên thế giới cũng như ở Phần Lan có rất nhiều thay đổi. 
Thời gian đầu, Nokia - “Cối xay thần Sampo” vẫn đang đi lên, kinh 
tế Phần Lan đạt đỉnh cao (2008), xã hội phát triển ổn định và chế độ 
an sinh xã hội chưa nảy sinh những vấn đề nan giải. Nhưng từ khi 
Nokia Mobile bắt đầu đi xuống (2012) và chấm dứt hoạt động (2014) 
đến nay, bị tác động bởi cuộc khủng khoảng của các nước sử dụng 
đồng euro và dòng người tị nạn, kinh tế Phần Lan bắt đầu chững lại 
và đời sống xã hội xuất hiện những vấn đề bất cập. 

Mặt khác, 10 năm qua thông tin về Phần Lan đã có những thay 
đổi và phong phú, đa dạng hơn trước rất nhiều. Phần Lan cũng đã 
được biết đến nhiều hơn ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Song, 
quốc gia mới nổi lên này vẫn còn nhiều trầm tích và không ít điều 
tưởng chừng đã biết vẫn bị hiểu sai. Vì vậy cuốn sách “Phần Lan - 
Ngôi sao Phương bắc” cần được sửa đổi và bổ sung thêm để cập nhật 
hơn với thực tế đồng thời giúp cho bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn về 
đất nước và con người Phần Lan.

Lần xuất bản thứ hai này ngoài việc cập nhật lại những thông 
tin mới nhất (đến cuối năm 2016) của tất cả các chương và sắp xếp 
lại bố cục của cuốn sách, chúng tôi còn viết lại một số phần trong các 
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chương: IV, V, VI, XI và XIV, đồng thời viết thêm hai chương mới 
là: Chương XIII. Từ Nokia đến Mobile Games và Chương XV. Vị thế 
Phần Lan trên thế giới và quan hệ hợp tác với Việt Nam. 

Mặc dù đã chú ý cập nhật, góp nhặt thông tin trong nhiều 
năm, song để ấn bản mới này có được các tư liệu mới nhất, tôi 
vẫn cần tới sự giúp đỡ của nhiều cá nhân mà tôi không liệt kê 
hết được ở đây từ các cơ quan, tổ chức, như: Cục Thống kê Phần 
Lan, Nha Giáo dục Quốc gia, Thư viện Helsinki, Nghị Viện Phần 
Lan, Trung tâm Âm nhạc quốc gia. Nếu không có một mạng lưới 
thông tin cập nhật, xác tín và công khai cùng với sự phục vụ tận 
tình của công chức ở các cơ quan trên, nhiều thông tin trong cuốn 
sách này khó có thể có được. Tôi xin gửi tới tất cả lời cám ơn chân 
thành nhất.

Xin trân trọng cám ơn Đại sứ quán Phần Lan ở Việt Nam, nhất là 
các vị đại sứ: Pekka Hyvönen (từ 2007-2011), Kimmo Lähdevirta (từ 
2011-2015), hiện nay là ngài Ilkka-Pekka Similä và bà Aila Oikarinen 
đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong những lần tái bản “Phần Lan-Ngôi 
sao Phương bắc” trước đây cũng như trong lần xuất bản thứ hai này. 
Tôi lấy làm vui mừng khi cuốn sách được đưa vào chương trình Kỉ 
niệm 100 Phần Lan của Sứ quán tại Việt Nam. 

Xin trân trọng cảm ơn Quỹ Jenny và Antti Wihuri đã hỗ trợ tôi 
một phần kinh phí trong lần xuất bản thứ hai này. 

Cảm ơn các anh chị: Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Tuấn Anh,  
Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thành Nhân, Lê Quốc Cường, Vũ Thu 
Ngà-Lilja, Oanh Phạm đã vui lòng cho tôi sử dụng ảnh, và đọc, góp 
ý cho tôi một số nội dung. Đặc biệt, cám ơn các bạn Trung tâm Chế 
Bản và In - Nhà xuất bản Thế Giới đã sửa lại các sơ đồ, các bảng và 
trình bày giúp tôi cuốn sách.

Nhân đây, tôi cũng muốn nhắc lại lời cảm ơn chân thành tới 
nhà văn Markku Nieminen, chủ tịch Quỹ Juminkeko và giám đốc 
điều hành Juminkeko - Sirpa Nieminen, những người đã khích lệ và 
truyền cho tôi cảm hứng để viết cuốn sách này cũng như nhiều việc 
khác. Tôi đã tiếp thu phần nào tinh thần sisu Phần Lan từ họ để vượt 
qua những trở ngại và thách thức trong suốt 15 năm qua. 
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Đặc biệt, tôi muốn dành những lời cám ơn sâu sắc nhất cho gia 
đình là chỗ dựa của tôi về mọi mặt. Thiếu sự yêu thương, thấu hiểu 
và sẻ chia của vợ và hai con, tôi không thể viết được cuốn sách như 
bạn đang cầm trên tay.

Cuối cùng tôi xin cảm ơn Nhà xuất bản Thế giới, trong vòng 10 
năm đã hai lần xuất bản và hai lần tái bản cuốn sách này.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, song cuốn sách vẫn khó tránh khỏi 
những sơ suất, thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ 
quý bạn đọc để lần xuất bản sau cuốn sách hoàn thiện hơn.

Helsinki
Rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu, 2017
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A fEw wOrdS  
fOr ThE SECONd EdiTiON

The book “Finland – The Northern Star” was published for the 
first time in Summer 2007, and immediately gathered attention 
and admiration from people who were interested in Finland. 

During the following three years, the book has been re-printed twice 
to meet the needs and expectations of the readers. Some excerpts and 
chapters from the book have been posted online, as well as broadcasted 
in Vietnamese by a Helsinki-based Lähiradio.

It has been ten years since “Finland – The Northern Star” saw 
daylight. Within that time period, the entire world – including Finland 
– has witnessed many changes. In the beginning, Nokia -“Sampo” 
was still rising, and the peak in Finland’s economy in 2008 ensured 
stable societal development and a social welfare framework that did 
not encounter unsolvable problems. However, since the downfall of 
Nokia Mobile in 2012 and the complete termination of its operations 
two years after, Finland’s economy – affected by the euro crisis and the 
increased influx of refugees – stagnated, creating complex problems in 
the society. 

On the other hand, during the past ten years, change is also 
apparent regarding information and news sources about Finland, which 
have increased and diversified. Finland is now much more known 
not only in Vietnam, but as well as throughout the world. However, 
countries emerging to worldwide knowledge still hold secrets, and 
many of their even simplest qualities are often misunderstood. Thus, 
the book “Finland – The Northern Star” had to be edited to include 
more information accurately reflecting the contemporary world, 
whilst helping the reader to gain deeper insight into the country and 
people of Finland. 
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In addition to updating the latest information (end of 2016) in 
all of the chapters, the second edition re-structured the book’s layout 
and added new chapters (Chapter XIII. From Nokia to Mobile Games 
and Chapter XV. Finland’s role in the global world). I have also re-
written and added additional information to the following chapters: 
IV, V, VI, XI and XIV. 

Although the second edition is up-to-date, includes information 
collected over a span of many years and uses the latest available 
data, I still needed the help of many that I cannot possibly list all 
here, ranging from agencies to organizations. These include, but 
do not limit to: Statistics Finland, The Finnish National Agency for 
Education, The Library of Helsinki, The Parliament of Finland and 
Helsinki Music Centre. Without a network of data that is openly 
accessible – thanks to the effort and dedicated service of hardworking 
people in institutions mentioned above – I would have not been able 
to collect as much information in this book. Once again, I would like 
to express my most sincere gratitude. 

I would like to thank the Embassy of Finland in Vietnam, 
especially the ambassadors Mr. Pekka Hyvönen (2007-2011) and Mr. 
Kimmo Lähdevirta (2011-2015), the current ambassador Mr. Ilkka-
Pekka Similä and attaché Ms. Aila Oikarinen for their encouragement 
and support regarding the previous edition of “Finland – The 
Northern Star”, as well as the current one. I am very pleased that 
the book launch has been included in the agenda for the 100th 
anniversary celebrations of Finnish independency by the Embassy of 
Finland in Vietnam. 

My deepest gratitude goes to the Jenny and Antti Wihuri 
Foundation (Jenny ja Antti Wihurin rahasto) for supporting me to 
fund a portion of this second edition.

A warm thank you to: Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Tuấn Anh, 
Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thành Nhân, Lê Quốc Cường, Vũ Thu 
Ngà-Lilja and Oanh Phạm for kindly letting me use their photographs, 
and reading, rewieving and giving ideas for some parts of the book. 
My special thanks to the Design Unit of Thế Giới Publishers which 
helped with the editing of tables, graphs and layout of the book.
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I would also like to sincerely thank author Markku Nieminen, 
the President of the Juminkeko Foundation and Sirpa Nieminen, the 
Director of Juminkeko, who have given me the encouragement and 
inspiration to write this book amongst many other responsibilities. It 
is from them that I have learned the spirit of Finnish sisu to overcome 
any obstacles and challenges presented during the past fifteen years. 

In particular, I would like to save the most profound gratitude 
to my family, who is my rock and the shoulder I can always lean on. 
Without the love, understanding and sharing of my wife and two 
daughters, I would have not been able to write the same book that you 
are currently holding in your hands. 

Last but not least, I would like to warmly thank the Thế Giới 
Publishers for re-printing the first edition twice and publishing two 
editions of this book within the span of ten years.

Despite the very hard effort to remain honest and objective, I 
still think it is impossible for the book to avoid some negligence and 
mistakes. I greatly appreciate and am very much looking forward to 
receiving your comments and suggestions for a better publication 
next time.

Helsinki, January 2017
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ThôNg TiN VẮN TẮT

Tên gọi chính thức Cộng hòa Phần Lan

Chính thể nhà nước Cộng hòa Nghị viện

Diện tích 390.905 km2 (thứ 6 ở châu Âu, thứ 65 thế giới)

Tiếp giáp Liên bang Nga, Thụy Điển, Na Uy

Dân số 5.546.502 người, mật độ: 18 người/ km2

Thủ đô Helsinki (629,512 người)

Giờ địa phương GMT + 2

Đơn vị tiền Euro (từ 2002)

Ngôn ngữ quốc gia chính thức Tiếng Phần Lan & tiếng Thụy Điển

Người đứng đầu nhà nước Tổng thống với nhiệm kỳ 6 năm

Chính phủ trung ương Đứng đầu là thủ tướng

Nghị viện Nghị viện đơn viện với 200 thành viên, nhiệm kỳ 4 năm

Tham gia các tổ chức quốc tế UN (1955), OECD (1969), EU & WTO (1995)

Tổng sản phẩm quốc gia 209 tỉ euro (2016)

Thu nhập trung bình mỗi người 37.200 euro

Các thành phố lớn theo dân số 1. Helsinki (629.512)
2. Espoo (270.416)
3. Tampere (225.485)
4. Vantaa (215.813)
5. Oulu (198.804)
6.Turku (186.030)
7. Jyväskylä (137.392)
8. Lahti (118.885)
9. Kuopio (112.158)
10.Kouvola (85.808)



25

I

PhầN LAN  
TrÊN bẢN đỒ ThẾ giỚi

Xứ Phần Lan rừng thông trùng trùng xanh ngắt, nước 
biếc một màu...

Nhà văn Nguyễn Tuân (1910-1987)

1. Xứ sở của rừng và hồ

Nhìn lên bản đồ Châu Âu, bạn sẽ thấy Phần Lan (Suomi theo 
tiếng Phần Lan) cùng với Iceland là hai quốc gia nằm ở phía bắc nhất 
của châu lục này. Tuy nhiên, so với Iceland, Phần Lan còn ở phía bắc 
hơn vì một phần tư lãnh thổ của nước này nằm ở phía trên đường 
Bắc Cực. Điểm cực bắc nhất của Phần Lan là Utsjoki nằm ở 70°5’30’’ 
vĩ tuyến bắc, còn điểm cực nam là Hanko nằm ở 59°30’10’’ vĩ tuyến 
bắc1. Phần Lan là một nước có hình dáng kéo dài từ bắc xuống nam 
như Việt Nam, nhưng ngắn hơn. Chiều dài nhất từ điểm cực bắc tới 
điểm cực nam theo đường chim bay là 1.157 km (so với 1.650km của 
Việt Nam) và chiều rộng nhất từ điểm cực đông đến điểm cực tây là 
540 km. 

Phần Lan là từ được dịch theo âm Hán-Việt từ tiếng Thụy 
Điển và tiếng Anh: Finland. Tên gọi này được ghép lại từ hai 
từ “Finne” và “land” (đất) (như trong: Thailand, Holland, New 
Zealand…). Từ “Finne” được cho là bắt nguồn từ động từ “finna” 
trong ngôn ngữ German, dường như có nghĩa là ‘lần theo dấu 
vết”, “thợ săn” hay “người du mục”. Finne bắt đầu được dùng 
nhiều từ người Saame. 
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Mặc dù Na Uy, Nga và Canada cũng có một phần lãnh thổ trải 
xa lên Bắc Cực hơn Phần Lan, nhưng ở đấy hầu như không có người 
cư trú. Còn phần lãnh thổ có cùng vĩ tuyến với phía bắc của Phần 
Lan ở Alaska và Siberia hầu như bị băng tuyết bao phủ quanh năm. 
Riêng Phần Lan, nhờ có dòng hải lưu ấm khởi nguồn từ vịnh Mexico 
qua Đại Tây Dương sang Châu Âu chảy qua nên không có phần đất 
nào của nước này bị băng tuyết che phủ quanh năm và nhờ vậy, hơn 
5 triệu người, tức khoảng 35% tổng số người sinh sống trong khu vực 
nằm trên 60° vĩ tuyến Bắc của toàn thế giới đã chọn nơi đây làm nơi 
cư ngụ của mình. 

Phần Lan có chung 736km đường biên giới trên đất liền với Na 
Uy ở phía bắc, 614km chung với Thuỵ Điển ở phía tây và 1.340km 
đường biên giới chung với Cộng hoà Liên bang Nga ở phía đông. Còn 
phía nam và tây nam là vịnh Phần Lan, biển Baltic và vịnh Bothnia 
với tổng chiều dài khoảng 1.250km. Với tổng diện tích 390.905 km2 
(trong đó diện tích đất liền là 303.900km2), Phần Lan là quốc gia lớn 
thứ 7 ở châu Âu và lớn thứ 63 trên thế giới. Ngày nay, mặc dù với 
thương hiệu Nokia, Phần Lan đã được biết đến ở nhiều nơi trên thế 
giới, song cũng còn không ít người nhầm lẫn Phần Lan với Hà Lan. 
Đặc biệt, về mặt địa lý, Phần Lan nằm trên bán đảo Bắc Âu cùng với 
các nước Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Iceland, song Phần Lan 
không thuộc các nước Scandinavia. Scandinavia là từ quen dùng để 
chỉ các nước Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy có ngôn ngữ cùng họ 
với nhau.2  

Địa hình tự nhiên của Phần Lan có thể nói là không đa dạng lắm. 
Phong cảnh chủ đạo của nước này là rừng và nước xen lấn nhau. Vào 
thời kỳ băng hà Phần Lan hoàn toàn nằm dưới lớp băng dày. Khi băng 
tan, để lại đá và sỏi. Nơi đây vắng bóng của những dãy núi cao hay 
vách đá dốc đứng. Phần lớn lãnh thổ là đồi đất thấp và trải xuôi theo 
hướng nam và đông nam với độ cao trung bình so với mặt biển chỉ có 
152m, trong khi đó độ cao trung bình chung của thế giới so với mặt 
biển là 840m. Địa hình cả nước nhìn chung tương đối bằng phẳng, chỉ 
có vùng Lapland ở phía bắc là có những ngọn đồi trọc cao hơn 200m 
làm thành đường ngăn cách với vùng núi phía bắc của Na Uy và Thuỵ 
Điển. Điểm cao nhất của Phần Lan là núi Halti ở rìa tây bắc, cao 1.324m 
so với mực nước biển3. Đồng bằng lớn nhất là khu đồng bằng ven biển 
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Ostrobothnia ở phía tây nam. Còn phía đông được tô điểm bởi nhiều 
hồ và đồi tạơ nên những địa điểm thích hợp cho các hoạt động thể 
thao mùa đông như: trượt tuyết, nhảy cầu tuyết với thanh trượt.

Do địa hình nhìn chung khá bằng phẳng, ít đồi núi nên mặc dù có 
diện tích lớn hơn Việt Nam nhưng Phần Lan không có nhiều sông lớn 
với sức chảy mạnh như Việt Nam. Cả nước có 647 con sông với tổng 
chiều dài 25.000km và 20 hồ chứa nước nhân tạo. Sông dài nhất là sông 
Kemi, có chiều dài 500 km, bắt nguồn từ phía nam Lapland đổ ra vịnh 
Bothnia ở Kemi. Mặc dù sức nước của các sông này phần lớn đều được 
sử dụng để sản xuất điện, nhưng do sức chảy yếu nên công suất của 
các nhà máy thủy điện này không lớn. Vì thế Phần Lan vẫn phải dựa 
vào năng lượng nguyên tử và nhập khẩu điện từ nước ngoài. 

Bù lại cho sự ít ỏi về sông ngòi, đất nước Phần Lan lại được tô 
điểm bằng một số lượng rất lớn hồ và đầm lầy. Màu xanh lam của 
nước hồ cùng với màu trắng tinh của tuyết gắn bó với người Phần 
Lan đến mức được chọn làm hai màu tiêu biểu cho quốc kỳ của nước 
này. Cả nước có khoảng 168.000 hồ với diện tích từ 500m2 trở lên 
(trong đó có 57.000 hồ rộng hơn 1 héc ta), nhiều hơn bất cứ nước nào 
khác trên thế giới4. Nếu như ở Việt Nam có nhiều sông và khi được 
hỏi: sinh ra ở đâu, ai cũng trả lời “bên một dòng sông” (thơ Bế Kiến 
Quốc) thì có thể nói với người Phần Lan ai cũng sinh ra “bên một hồ 
nước”. Hồ chiếm tới 33.522km2, tức khoảng 10% diện tích cả nước, 
trong khi đó diện tích đất canh tác chỉ chiếm khoảng 8%. Ở một số 
vùng mặt nước hồ che phủ tới một phần tư, thậm chí một phần hai 
diện tích đất đai. Khu vực có mật độ hồ dày đặc nhất là vùng đông 
nam, với 25% diện tích được che phủ bởi nước hồ. Nhìn chung, đại 
bộ phận hồ của Phần Lan không rộng và không sâu. Hồ lớn nhất 
là hồ Saimaa, có diện tích 1.393km2, được xếp vào hàng lớn thứ tư 
ở châu Âu và hàng thứ bốn mươi ba trên thế giới. Theo Wall Street 
Journal (Mỹ), Saimaa (được người Phần Lan gọi là “biển Đông”) là 
một trong những hồ kỳ vĩ nhất thế giới không phải vì bờ hồ dài 
8.000km mà còn bởi những sáng tạo mang tính đột phá công nghệ sử 
dụng năng lượng tái tạo cho vùng Bắc Karelia của Phần Lan. Còn hồ 
sâu nhất là Päijänne, sâu 95,3m. 

Nổi lên trên làn nước xanh ngắt của hồ là khoảng 100.000 
đảo lớn nhỏ, khiến cho Phần Lan được coi là quốc gia có số lượng 
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đảo trong đất liền lớn thứ hai trên thế giới sau Canada5. Cùng với 
sauna, hồ là yếu tố dường như không thể thiếu được về mặt “phong 
thủy” trong việc xây dựng hay lưạ chọn nhà nghỉ mùa hè (kesämökki 
- tiếng Phần Lan), một ước muốn tiêu biểu và phổ biến nhất của 
người Phần Lan. Bên cạnh một số lượng lớn đảo trong đất liền, bờ 
biển phía nam cũng tạo nên một trong những quần đảo lớn nhất 
trên thế giới với khoảng 95.000 hòn đảo, trong đó quần đảo Åland 
rộng tới 685km2. 

Sản lượng rừng trồng thêm và khai thác  
qua các năm gần đây

Nguồn: Finnish Forest Association

Cùng với hồ, rừng là một trong hai nét đặc trưng nổi bật nhất của 
thiên nhiên Phần Lan. Rừng chiếm một diện tích rất lớn và là nguồn 
tài nguyên thiên nhiên dồi dào nhất của nước này. Hơn 202.000 km2, 
tức 75% diện tích mặt đất cả nước được che phủ bởi rừng (trung bình 
mỗi người dân có 4,2 ha), vì thế Phần Lan được coi là nước có diện 
tích rừng lớn nhất ở châu Âu. Còn nếu tính cả diện tích rừng cùng 
với đầm lầy và đất ẩm thì Phần Lan là nước đứng đầu trên thế giới. 
Hơn 53% diện tích rừng trong cả nước là của tư nhân, chỉ có 35% 
thuộc sở hữu của nhà nước, 7% của các công ty và 5% của các thành 
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phần khác. Điểm đáng chú ý là mặc dù mùa sinh trưởng của cây cối 
chỉ có chừng 100-180 ngày mỗi năm tùy theo vùng, nhưng diện tích 
rừng (hay sản lượng gỗ) của Phần Lan không ngừng tăng thêm, mỗi 
năm một nhiều hơn. 

Do nằm ở rìa phía tây của vùng rừng Taiga giữa châu Âu và châu 
Á, nên rừng Phần Lan có ít chủng loại thực vật, chủ yếu là các cây 
thuộc họ tùng bách, chứ không đa dạng và phong phú như rừng nhiệt 
đới ở phương Nam. Rất nhiều rừng thấp và ẩm ướt, được coi như 
đầm lầy, chiếm khoảng 1/3 diện tích cả nước. Các loại lâm sản phổ 
biến và có giá trị kinh tế nhất là: vân sam - mänty (chiếm 50 %), thông- 
kuusi (30 %), bạch dương (koivu), tống quán sủi (leppä) và dương lá 
rung (haapa). 

Rừng giữ một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Phần Lan. 
Năm 1980 rừng thu hút 5,2 % lực lượng lao động, năm 1990 thu hút 
3,7 % và năm 2011, rừng thu hút 2,8 % lực lượng lao động cả nước. 
Từ những năm 1995 trở về trước nguồn xuất khẩu lớn nhất của Phần 
Lan là các sản phẩm xuất phát từ rừng như gỗ, giấy. Đáng chú ý 
từ những năm đầu thế kỷ XX đến những năm 1960 các mặt hàng 
này chiếm tới 80% giá trị xuất khẩu của Phần Lan mỗi năm. Bước 
sang những năm đầu thế kỷ XXI, giá trị xuất khẩu của rừng giảm đi, 
nhường chỗ cho các ngành công nghệ, viễn thông. Năm 2013 rừng 
chỉ còn chiếm 20,3% và năm 2015, rừng chiếm 20,0% sản lượng xuất 
khẩu của Phần Lan và đóng góp cho nền kinh tế 4,2% GDP, thuộc 
diện cao nhất ở châu Âu.

Bên cạnh gỗ, rừng Phần Lan còn có rất nhiều loại quả và nấm 
sinh trưởng tự nhiên có giá trị dinh dưỡng cao với sản lượng có 
năm lên đến 50 triệu kg. Các loại quả phổ biến và được ưa chuộng 
nhất là: việt quất đen (mustikka - blueberry), việt quất đỏ (puolukka-
lingonberry) và mâm xôi vàng (lakka - cloudberry). Hàng năm cứ đến 
mùa hè các công ty Phần Lan còn phải thuê thêm hàng ngàn nhân 
công từ nước ngoài đến để hái quả. 

Cách đây 60 năm, sau một tuần cùng với đoàn đại biểu Việt 
Nam đến Helsinki dự Hội nghị Hòa bình Thế giới (22-29.6.1955), 
nhà văn Nguyễn Tuân đã viết rất dí dỏm về thiên nhiên và con người 
đất nước này: “Xứ Phần Lan rừng thông trùng trùng xanh ngắt, nước hồ 
biếc biếc, phụ nữ da trắng một màu tượng tuyết, gái trai quần áo len ngũ 
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sắc, người nào người nấy ai cũng nai nịt sắp biểu diễn điền kinh. Mình 
thành ra lạc lõng vào một thế giới vật chất nó sạch sẽ quá, sạch đến cái mức 
tạo cho tôi một thứ nghi ngờ đây là một ấn tượng giả tạo” (Nguyễn Tuân, 
“Phở”, 1957).  

2. Khí hậu
Một hướng dẫn viên du lịch Phần Lan từng nói vui với khách 

nước ngoài đến Phần Lan rằng trẻ em Phần Lan vừa mới lọt lòng đã 
được gắn vào chân hai ván trượt tuyết. Điều đó nói lên rằng tuyết, và 
đi cùng với tuyết là lạnh, là một hiện tượng rất phổ biến và tiêu biểu 
cho khí hậu lạnh của Phần Lan. Trung bình mỗi năm hơn 100 ngày 
tuyết phủ ở phía nam và tây nam, còn vùng Lapland ở phía bắc tới 
hơn 200 ngày có tuyết. Tuyết phủ dày nhất vào khoảng giữa tháng 
Ba với độ dày trung bình từ 60-90cm ở phía bắc và phía đông, từ 20-
30cm ở phía nam và tây nam. Có lẽ trên thế giới không có nơi nào mà 
sự chênh lệch về nhiệt độ giữa lạnh nhất và nóng nhất có lúc lại lên 
tới 80°C như ở Phần Lan. Còn nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh 
nhau khoảng 20°C là chuyện thường gặp. 

Mặc dù theo các tài liệu địa lý và khí tượng, nhờ có biển Baltic ở 
phía nam và dòng hải lưu ấm từ vịnh Mexico chảy dọc biển Na Uy ở 
phía bắc cùng với một số lượng hồ rất lớn trong đất liền sưởi ấm nên 
khí hậu ở đây ấm hơn các nơi khác nằm trên cùng vĩ tuyến ở nửa bán 
cầu bắc từ 6°C đến 10°C, nhưng Phần Lan vẫn được biết đến là nước 
có khí hậu lạnh và thời tiết thay đổi thất thường. Nhiệt độ trung bình 
vào tháng nóng nhất khoảng +15°C, và tháng lạnh nhất khoảng -9°C. 

Với một lãnh thổ khá lớn lại trải dài theo chiều từ bắc xuống 
nam, trong đó một phần tư nằm phía bắc Đường Bắc Cực nên khí 
hậu và thời tiết giữa các vùng, nhất là giữa hai miền tây nam và 
đông bắc khác nhau đáng kể, nhất là về mùa đông. Sự chênh lệch 
về nhiệt độ giữa hai khu vực này vào tháng lạnh nhất là khoảng 10-
12°C (từ -4°C đến -14°C) còn tháng nóng nhất là khoảng 3 - 5°C (từ 
+12°C đến +17°C). Chẳng hạn, ở Helsinki vào tháng lạnh nhất của 
mùa đông nhiệt độ trung bình ban ngày là -6°C và tháng nóng nhất 
của mùa hè là 17°C. Còn ở phía bắc Đường Bắc Cực, nhiệt độ thường 
xuống thấp hơn: -13°C về mùa đông và +12°C về mùa hè. Vào những 
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ngày lạnh nhất của mùa đông, đôi khi ở vùng này và vùng phía 
đông nhiệt độ có thể xuống tới -40°C, thậm chí -51,5°C như năm 
1999 (được coi là năm lạnh nhất được biết đến từ trước đến nay). 
Còn nhiệt độ thấp nhất từng đo được ở Helsinki là -34,5°C (1987). 
Điều này giải thích vì sao ở Phần Lan có nhiều sauna và người Phần 
Lan là dân tộc nghiền sauna nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trong 
những năm gần đây, hiện tượng trái đất nóng lên thể hiện khá rõ ở 
Phần Lan. So với năm 2010, nhiệt độ các tháng trong năm ở các địa 
phương trên cả nước năm 2015 đều tăng lên 2-3°C và thời gian có 
tuyết rơi đã rút ngắn hơn trước.

Không chỉ khác nhau về nhiệt độ mà thời gian bắt đầu và kết 
thúc cũng như độ dài của các mùa giữa hai vùng này cũng khác 
nhau, nhất là vào mùa hè và mùa đông. Ở phía bắc mùa đông thường 
bắt đầu từ giữa tháng 10 và kéo dài đến giữa tháng 5, còn ở phía nam 
mùa đông thường bắt đầu từ cuối tháng 11, đầu tháng 12 và kết thúc 
vào đầu tháng 4. Trái lại, ở miền nam mùa hè thường bắt đầu từ cuối 
tháng 6 và kéo dài đến tháng 9, còn ở miền bắc nó lại bắt đầu muộn 
và kết thúc sớm hơn ở miền nam ít nhất khoảng 1 tháng. Ngày 21 
hoặc 22.12 hàng năm thường là ngày ngắn nhất trong năm ở Phần 
Lan. Ở Helsinki, vào ngày này mãi đến 9 giờ 24 phút mặt trời mới 
mọc nhưng 15 giờ 13 phút đã lặn.

Mặc dù thời tiết ở đây cũng có đủ bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông 
khá rõ; song trên thực tế mùa đông lạnh và tối với ngày ngắn đêm 
dài chiếm nhiều thời gian hơn so với các mùa khác. Ở phía nam mùa 
đông thường kéo dài khoảng 100 ngày, còn trên miền bắc người dân 
thường phải trải qua mùa đông lạnh và tối không dưới 200 ngày (có 
khi tới 7 tháng). Vào mùa này ở vùng đất Lap, thời gian được gọi là 
đêm bắc cực (tức thời gian mặt trời không hiện ra trên bầu trời) kéo 
dài tới 52 ngày; còn ở miền nam thời gian ban ngày vào những ngày 
ngắn nhất trong năm (thường là các ngày 23, 24, 25, 26 tháng 12) cũng 
chỉ kéo dài khoảng 6 tiếng. Trong cuốn sách “From Finland with love”, 
một nhà làm phim người Đức sống ở Phần Lan 20 năm qua đã viết: 
Cứ mỗi khi mùa đông về người nước ngoài sống ở Phần Lan lại tự 
vấn mình vì sao lại chọn sống ở mảnh đất này. (Roman Schatz, 2005)

Vào mùa đông, ở phía bắc thường có những luồng ánh sáng xanh 
trắng kèm theo lân tinh xuất hiện trên bầu trời. Các nhà nghiên cứu gọi 
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đây là hiện tượng aurora hay Northern Light. Với mùa đông lạnh kéo 
dài, nhiều tuyết và băng nên dễ hiểu vì sao các môn thể thao gắn với 
băng, tuyết rất được ưa chuộng ở Phần Lan và thành tích của họ trong 
các môn này không thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Những 
đợt tuyết đầu mùa thường rơi vào tháng 9 và nơi khác vào tháng 10. 
Vào mùa thu thường xuất hiện sương mù vào buổi sáng. Ai đã từng 
qua một số mùa thu và mùa đông ở Vương quốc Anh và Phần Lan hẳn 
sẽ thấy nhận xét của người Việt về thời tiết của nước Anh là “xứ sở 
sương mù” nên dành cho Phần Lan thì đúng hơn. Mặc dù có thời tiết 
lạnh và ảm đạm như vậy, nhưng theo một nghiên cứu dựa trên năm 
tiêu chí: giáo dục, sức khỏe, chất lượng sống, tính cạnh tranh của nền 
kinh tế và đời sống chính trị do tạp chí Newsweek thực hiện năm 2010, 
Phần Lan được xếp đứng đầu danh sách 100 quốc gia được khảo sát 
và được coi là quốc gia đáng sống nhất trên thế giới.

Mùa đông cũng là thời kỳ đắt đỏ và tốn kém nhất trong năm 
ở Phần Lan. Mỗi năm một khoản chi phí rất lớn phải dành cho việc 
sưởi ấm trong nhà, dọn băng tuyết trên đường phố, phá băng trên 
biển vào mùa này. Để chống đóng băng, những năm trước đây, người 
ta phải rải muối xuống đường phố. Gần đây cát và đá dăm hoặc sỏi 
đã được dùng thay muối để chống trơn trượt. Năm 2005, chỉ riêng 
thành phố Helsinki đã phải chi tới 16 triệu euro (khoảng 40% kinh 
phí của cả năm) cho các hoạt động đó. 

Theo con số thống kê, trung bình mỗi mùa đông thành phố 
Helsinki phải chi trả trung bình từ 200.000 – 300.000 euro cho những 
người bị ngã do trơn trượt vì băng, tuyết trên đường phố. Đáng chú 
ý là số người bị chết vì lý do này mỗi năm lên tới 800 người trong 
cả nước, nhiều gấp 3 lần số người chết do tai nạn giao thông. Riêng 
năm 2005 thống kê cho biết trong cả nước có tới 50.000 người phải 
vào bệnh viện vì trượt ngã trên đường phố vào mùa đông. Ngoài ra, 
thời tiết mùa đông cũng làm cho số người ốm, người nghỉ việc tăng 
lên gây cho các công ty cũng như các cơ quan bảo hiểm một khoản 
thiệt hại lớn trong năm. 

Nhưng, cái tối và lạnh của mùa đông ở đây được bù lại với ánh 
sáng “dư giả” và sự mát mẻ, ấm áp của mùa hè. Đây là mùa đẹp và 
dễ chịu nhất trong năm ở Phần Lan. Mùa hè thường bắt đầu vào cuối 
tháng Năm ở phía nam và kéo dài tới giữa tháng Chín. Còn ở miền 
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bắc mùa hè bắt đầu muộn hơn một tháng, song lại kết thúc sớm hơn 
một tháng. Vào mùa này, thời gian ban ngày dài hơn nhiều so với 
thời gian ban đêm. Với ngày dài nhất trong năm (21 tháng 6) ở miền 
nam mặt trời lơ lửng trên bầu trời tới 19 giờ. Khoảng thời gian còn 
lại dù không có mặt trời nhưng đêm cũng không tối hẳn mà chỉ lờ 
mờ đủ nhìn rõ mặt người. Còn trên miền cực bắc, nơi vào thời gian 
này được gọi là thời gian những đêm trắng, mặt trời không lặn trong 
khoảng 2 tháng liền, thậm chí có nơi kéo dài tới 75 ngày. Nhiệt độ 
trung bình của cả nước vào mùa hè là trên +10°C. Nhiệt độ +30°C trở 
lên ở Phần Lan thường rất ít gặp. Nhiệt độ cao nhất từng đo được 
vào mùa hè ở Phần Lan là ngày 29.7.2010 khi một số nơi hơn 35°C 
(cao nhất là 37,2°C ở Joensu, cách Helsinki 430km về phía đông bắc). 
Còn cao nhất ở Helsinki từ trước đến nay là +31, 6°C. Sống quen với 
khí hậu lạnh nên đối với người Phần Lan nhiệt độ +25°C đã được coi 
là nóng (helle) và khó chịu. 

Thời gian sáng kéo dài có một tác động rất lớn đối với người 
nước ngoài khi lần đầu tiên đến Phần Lan vào mùa hè. Về điều 
này, gia đình tôi đã có một ấn tượng khó quên. Đó là đầu tháng 
7.2002 khi chúng tôi đến Phần Lan và được cơ quan thuê cho một 
căn hộ ở Espoo, thành phố lớn thứ hai của Phần Lan nằm sát 
Helsinki. Căn hộ gồm 4 phòng rộng hơn 90m² nhưng nội thất chỉ 
có bếp điện và tủ lạnh (thông thường đó là hai thứ duy nhất cần 
phải có trong nhà thuê ở Phần Lan). Rèm cửa sổ không có (mà cửa 
sổ nhà ở Phần Lan thường là cửa kính và khá rộng), nửa đêm mà 
trời vẫn sáng quá, chúng tôi không thể nào ngủ được. Không biết 
lấy gì để che ánh sáng bởi chúng tôi vừa mới đến. Sẵn có mấy tờ 
báo quảng cáo mới được người ta vứt vào nhà, tôi nghĩ ra cách lấy 
báo dán lên kính để che cửa sổ và làm tối phòng ngủ, nhờ thế cả 
nhà mới ngủ được. Trưa hôm sau, cả nhà đang hài lòng ngắm nhìn 
sáng kiến kiểu “linh động Việt Nam” (từ mà một người bạn Phần 
Lan thường nói với chúng tôi) của tôi thì chợt có tiếng chuông cửa 
reo. Một người đàn ông Phần Lan không quen biết đứng trước cửa 
phòng với hai mảnh vải trong tay. Ông đưa cho vợ tôi hai mảnh 
vải, nói là để cho chúng tôi làm rèm cửa sổ thay cho các tờ báo. 
Hỏi ra chúng tôi được biết ông ở căn hộ tầng trên cùng cầu thang 
với chúng tôi và nhìn những tờ báo dán trên cửa kính ông biết 
chúng tôi là người mới đến.  
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Không chỉ khác biệt giữa các miền và các mùa; thời tiết trong 
cùng một ngày ở Phần Lan nhiều khi cũng thay đổi thất thường. Do 
điều kiện khí hậu như vậy nên việc dự báo và nhận biết thời tiết hết 
sức quan trọng. Nếu để ý quan sát nhà ở của người Phần Lan bạn sẽ 
nhận thấy hầu như căn hộ nào cũng có một chiếc nhiệt kế gắn phía 
ngoài cửa sổ hoặc ban công để đo nhiệt độ ngoài trời. Nhiệt kế được 
bán ở khắp nơi. Các phương tiện truyền thông cũng thông báo thời 
tiết nhiều lần trong ngày để người nghe được biết, nhất là đài phát 
thanh và truyền hình. Tin thời tiết là phần không thể thiếu được sau 
mỗi bản tin (thường 30 phút một lần) của các đài phát thanh. 

Cũng vì khí hậu lạnh nên lò sưởi là hệ thống không thể thiếu 
được trong nhà ở cũng như nơi làm việc ở Phần Lan. Đồng thời khác 
với nhiều nước ở châu Âu, việc sưởi ấm ở các khu chung cư của Phần 
Lan gần như hoạt động quanh năm và người dân không phải trả tiền. 
Hệ thống sưởi luôn luôn giữ nhiệt độ trong nhà ở +20°C. Theo kết 
quả một cuộc thăm dò ý kiến người dân Phần Lan do một tờ báo tiến 
hành gần đây, khi trả lời câu hỏi những điều gì làm bạn hạnh phúc, 
100% người được hỏi đều trả lời “trời nắng” là yếu tố thứ hai sau 
“làm chủ một ngôi nhà đẹp” khiến họ cảm thấy hạnh phúc. 

3. các loài động vật 
Cũng như thảm thực vật, thảm động vật của Phần Lan không 

phong phú, so với các nước phương nam, do khí hậu lạnh. Phần 
Lan chỉ có khoảng 45.000 loại động vật, thực vật và nấm, trong đó có 
27.000 loại động vật, 4.500 loài cây cỏ và khoảng 7.500 loại nấm. Sâu 
bọ và côn trùng có số lượng phong phú nhất với khoảng 30.000 loại. 
Trong số các loài động vật có xương sống, chim là loài có chủng loại 
đa dạng hơn cả, với khoảng 468 loại, tuy nhiên chỉ có khoảng 256 loài 
sinh sống lâu dài ở Phần Lan, còn lại là chim di cư. Động vật có vú 
gồm khoảng 70 loại, phổ biến nhất là cáo, chồn, thỏ, tuần lộc, chó sói, 
mèo rừng, gấu. Trong số các loài đó, tuần lộc là loài tiêu biểu và phổ 
biến nhất ở phía bắc. Người ta thường nói rằng đến đất Lapp bạn sẽ 
gặp nhiều tuần lộc hơn người.

Nguồn thủy sản cũng chiếm một số lượng không đáng kể mặc 
dù tới 1/10 diện tích Phần Lan được nước bao bọc. Trong hồ và biển 
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của Phần Lan chỉ có khoảng 67 loài cá (chưa bằng một nửa của 162 
loài cá có trong khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng của Việt Nam), trong 
đó 49 loài cá “bản địa”7. Hai loài cá được biết đến nhiều nhất là cá hồi 
và một loại cá giống như cá trích nhưng nhỏ hơn (tiếng Phần Lan gọi 
là silakka). Ngoài ra còn một số loại cá khác như: kuha, ahven, lahna. 
Nhưng loài cá ngon và được người Phần Lan ưa thích nhất lại là cá 
muikku, một loại cá có hình dáng giống như silakka nhưng nhiều thịt 
hơn. Cá muikku tẩm bột rán trong bơ là đặc sản có tiếng của vùng 
Savo ở miền trung Phần Lan và cũng được bán hàng ngày vào mùa 
hè tại Kauppatori (Quảng trường Chợ) ở Helsinki. 

4. Môi trường và việc bảo vệ Môi trường
Môi trường thiên nhiên nói chung, nhất là rừng và hồ nói riêng 

giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống vật chất cũng 
như trong đời sống tinh thần của người Phần Lan. Người Phần Lan 
đã coi môi trường thiên nhiên của đất nước như một bản sắc riêng 
của dân tộc, như một người hoạt động vì môi trường Phần Lan đã 
nói đại ý: trái tim của người Phần Lan nằm ở hồ và rừng. Hồ và 
rừng là bản sắc, của cải và sự giàu có của Phần Lan. Có lẽ trên thế 
giới hiếm có nước nào nói nhiều đến thiên nhiên của đất nước mình 
như người Phần Lan. Quốc ca của Phần Lan dành những lời hoa 
mỹ để ca ngợi cảnh đẹp đất nước vào mùa hè, quốc kỳ với hình chữ 
thập màu xanh lại tượng trưng cho màu xanh của nước hồ mùa hè, 
còn nền trắng tượng trưng cho màu trắng tinh khôi của tuyết mùa 
đông. Cờ của các địa phương, cờ hay logo của các đảng chính trị 
đều lấy từ thiên nhiên, hoa lá có ở Phần Lan. Văn học nghệ thuật, 
kiến trúc, thiết kế và mỹ thuật đều phản ảnh rất đậm nét thiên 
nhiên đặc trưng của Phần Lan.

Sự gắn bó mật thiết giữa thiên nhiên với con người ở Phần Lan 
còn thể hiện rất đặc biệt ở chỗ người Phần Lan đã lấy tên gọi của 
các hiện tượng, sự vật của thiên nhiên làm tên gọi của người. Trong 
tên họ và tên riêng của người Phần Lan có rất nhiều tên lấy nguyên 
tên gọi các hiện tượng thiên nhiên như: Virtanen (dòng nước chảy), 
Vuori (núi), Järvi (hồ), Mäki (đồi), Koski (thác nước), Laine (sóng-từ 
cổ), Meri (biển), Lahti (vịnh)... hoặc có nguồn gốc từ tên gọi các hiện 
tượng thiên nhiên như: Saarinen (saari - đảo), Nieminen (niemi - bán 
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đảo), Jokinen (joki - sông), Peltonen, Peltola (pelto - cánh đồng), Mäkelä 
(mäki - đồi)... Họ của kiến trúc sư nổi tiếng nhất Phần Lan, Alvar Aalto 
(1898 - 1976) có nghĩa là “sóng”.  

Theo trung tâm đăng ký tên người quốc gia Phần Lan (http://vrk.
fi/etusivu), trong số 10 tên họ phổ biến nhất hiện nay có tới 7 họ lấy 
nguyên tên hoặc có nguồn gốc từ tên gọi của các hiện tượng thiên 
nhiên (được xếp theo mức độ phổ biến: 2. Virtanen, 3. Nieminen, 4. 
Mäkinen, 5. Mäkelä, 7. Laine, 8. Koskinen (Koski - thác nước) và 10. 
Järvinen). Việc dùng tên các hiện tượng, sự vật của thiên nhiên làm 
tên gọi của người cũng bắt gặp ở một số dân tộc khác, song thường 
chỉ dùng với tên riêng, chứ ít dùng làm tên họ và phổ biến nhiều như 
trường hợp Phần Lan8.

Người Phần Lan đặc biệt thích sống gần gũi với thiên nhiên. Với 
hơn ¼ dân số vẫn sống ở nông thôn, Phần Lan hiện là quốc gia có số 
người dân sống ở nông thôn nhiều nhất trong các nước EU. Ngoài 
những người sống và làm việc ở các vùng quê, rất nhiều người làm 
việc ở thành phố, nhưng sống ở nông thôn. Rừng cây và hồ nước 
hay bờ biển là ba yếu tố quan trọng nhất đối với một nhà nghỉ mùa 
hè ở Phần Lan. Theo số liệu của cơ quan thống kê, năm 2014 cả nước 
có 500.422 nhà nghỉ mùa hè trong rừng, bên cạnh hồ và biển. Phần 
Lan tự hào với luật “everyman’s right” truyền thống, theo đó mọi 
người được tự do đi lại và hái quả trong rừng cũng như các khu vực 
thiên nhiên khác, bất kể đó là sở hữu của ai, miễn là không làm tổn 
hại đến môi trường và ảnh hưởng đến người khác. Vào những năm 
1980 và 1990 người Phần Lan đã tiến hành một cuộc bầu chọn một 
số loại động vật và thực vật làm biểu trượng của dân tộc. Kết quả là 
gấu (karhu), thiên nga (jousen), cá vược (ahven), bạch dương (koivu), 
hoa chuông (kielo) và đá granit (graniitti) được chọn làm những biểu 
tượng thiên nhiên của Phần Lan với số phiếu bình chọn cao nhất của 
người dân.

Với 75% diện tích đất đai được rừng che phủ và 10% diện tích mặt 
nước, trong khi mật độ dân số trung bình chỉ 18 người trên 1km² nên 
Phần Lan có một môi trường thiên nhiên hết sức nguyên sơ và trong 
sạch. Các thành phố, thị trấn Phần Lan nhìn chung đều nhỏ và các khu 
dân cư không quá tập trung. Các thành phố lớn đều có các phương 
tiện giao thông công cộng vì thế hiện tượng ách tắc giao thông là điều 
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rất ít gặp. Nhờ có các nhà máy xử lý nước thải hiện diện ở khắp nơi 
nên 80% nguồn nước hồ, 73% nguồn nước biển và 43% nguồn nước 
sông của Phần Lan hiện nay được đánh giá có chất lượng tốt. Hầu 
hết hồ ở Phần Lan đều sạch đến mức nước của chúng có thể dẫn về 
các gia đình để sử dụng mà không cần xử lý đáng kể, nước một số hồ 
có thể uống được trực tiếp. Nguồn nước cạnh các cơ sở công nghiệp 
được chú ý làm sạch trong những năm gần đây. Tuyệt đại bộ phận 
người dân Phần Lan hiện nay đều được sử dụng nguồn nước sạch. 
Tuy nhiên, những hồ nhỏ và nông rất dễ bị ô nhiễm vì thế việc bảo vệ 
môi trường ở những nơi này đang được quan tâm và tăng cường.

Với vị trí địa lý cách xa các trung tâm công nghiệp lớn của thế 
giới, nên Phần Lan ít bị ảnh hưởng bởi những thảm hoạ chất độc 
hoá học, trừ một số trường hợp tràn dầu trên Biển Baltic. Theo một 
nghiên cứu tiến hành năm 2013, các thành phố Phần Lan có nhiều 
cây xanh hơn các thành phố khác ở châu Âu. Bốn thành phố lớn nhất 
là Helsinki, Espoo, Turku và Tampere có thảm cây xanh chiếm từ 31- 
48% diện tích của thành phố và các khu dân cư thường ở phía ngoại 
ô chứ không ở trung tâm. Riêng Oulu được coi là một thành phố 
công nghiệp, nhưng diện tích cây xanh chiếm tới hơn 60%. Đất canh 
tác ở Phần Lan chưa bị khai thác nhiều do quy mô nông trang ở đây 
nhìn chung nhỏ và hoạt động nông nghiệp ngày càng thu hẹp trong 
cơ cấu của nền kinh tế Phần Lan. Nhà nông Phần Lan rất hạn chế 
thuốc trừ sâu, đồng thời phân hữu cơ được sử dụng rất phổ biến, với 
tỉ lệ cao thứ hai trong các nước EU. Điều này lý giải vì sao, sản phẩm 
nông nghiệp với nhãn “kotimainen” (hàng nội địa) của Phần Lan rất 
được người dân ưa chuộng và bao giờ cũng đắt hơn nhiều so với sản 
phẩm cùng loại nhập từ nước ngoài. 

Đặc biệt, việc khai thác phải đi đôi với tái tạo rừng rất được coi 
trọng và kiểm soát chặt chẽ. Trung bình mỗi năm ngành công nghiệp 
Phần Lan sử dụng khoảng 60 - 70 triệu mét khối gỗ, song diện tích 
rừng gia tăng hàng năm luôn bảo đảm lớn hơn con số đó. Luật về 
rừng của Phần Lan quy định muốn khai thác được rừng, chủ sở hữu 
phải thay thế những gì họ đốn chặt dù đó là tư nhân hay nhà nước.

Vấn đề bảo vệ môi trường có một lịch sử khá sớm ở Phần Lan. 
Từ năm 1886, tức 30 năm trước khi nước Cộng hoà Phần Lan ra đời, 
Luật về Rừng của Phần Lan đã được ban hành. Năm 1916 khu bảo 
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tồn thiên nhiên đầu tiên được thành lập. Một số loài động vật quý 
hiếm như thiên nga, gấu, mèo rừng được bảo vệ từ năm 19239. Năm 
1962 Phần Lan ban hành Luật về nguồn nước. Kể từ năm 1980 môi 
trường đã trở thành một vấn đề chính trị của quốc gia. Năm 1987, lần 
đầu tiên đảng Liên minh Xanh (Vihreä liitto - tổ chức của những người 
đấu tranh bảo vệ môi trường của Phần Lan) đã giành được 4 ghế 
trong Nghị viện Phần Lan. Trong hai cuộc bầu cử Nghị viện gần đây 
nhất (2011, 2015) số ghế của liên minh những người đấu tranh cho 
môi trường Phần Lan đã tăng lên 10 và 15. Hiện nay, Liên minh Xanh 
là đảng lớn thứ 5 trong Nghị Viện Phần Lan. Liên minh Xanh còn 
giành được 2 ghế trong Nghị viện EU năm 1999 và 1 ghế trong cuộc 
bầu cử gần đây nhất (2014). Theo một cuộc thăm dò ý kiến gần đây 
nhất (2.01.2017), lần đầu tiên trong lịch sử Liên minh Xanh đã vươn 
lên dẫn đầu trong 8 đảng ở Phần Lan với 25,8% số người ủng hộ10.

Hiện nay (năm 2016) Phần Lan có 10.864 khu thiên nhiên được 
bảo vệ với diện tích gần 2,1 triệu ha, trong đó có 17.000km² được bảo 
vệ nghiêm ngặt. Có 39 vườn quốc gia, 19 vườn thiên nhiên, 90 khu 
rừng có các loại cây lâu năm và 12 khu vực hoang sơ do nhà nước 
quản lý và 10.244 khu vực bảo vệ thuộc về tư nhân. Ngày 17.7.2006, 
Quần đảo Kvarken ở ven biển phía tây Phần Lan đã được UNESCO 
công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Đây là một trong bảy di 
sản của Phần Lan được xếp hạng trong danh sách di sản văn hoá của 
thế giới, nhưng là di sản thiên nhiên duy nhất của nước này. Các đảo 
nhỏ thuộc Quần đảo Kvarken đang nổi lên trên mặt biển mỗi năm 
khoảng 8,5mm, khiến cho bề mặt của nó tăng lên và cứ mỗi năm lãnh 
thổ của Phần Lan lại rộng thêm 1km². 

Bên cạnh Bộ môi trường với các trung tâm môi trường ở địa 
phương, chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường, Phần Lan còn có 
Viện Môi trường được thành lập năm 1995. Năm 1998, Phần Lan là 
một trong những nước đầu tiên đã đưa ra Chương trình quốc gia về 
phát triển bền vững, thu hút cả xã hội quan tâm đến vấn đề bảo vệ 
môi trường. Mục đích của chương trình này là hạn chế sự thay đổi 
của khí hậu, sản xuất ra những sản phẩm tiêu dùng ít gây tác hại cho 
môi trường và bảo đảm sự đa dạng sinh học. 

Thật ra, các công ty Phần Lan đã buộc phải quan tâm đến vấn 
đề bảo vệ môi trường kể từ những năm của nửa cuối thế kỷ XX bằng 
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việc giảm lượng khí thải và nâng cao kỹ thuật xử lý phế liệu. Gần 
đây, các công ty bắt đầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chu trình 
sản phẩm của họ kể từ việc tiết kiệm năng lượng cho đến giảm mức 
tiêu thụ nguyên liệu thô. Hiện nay khoảng 300 công ty của Phần Lan 
chuyên về các hoạt động cũng như kỹ thuật môi trường với doanh số 
xuất khẩu từ 1,7 đến 5,0 tỉ euro mỗi năm.

Kiến thức về thiên nhiên và môi trường hiện nay được dạy ở tất 
cả các cấp học trong nhà trường. Việc thu giữ, xử lý rác và đồ phế thải 
ở Phần Lan được thực hiện hết sức vệ sinh. Nếu có dịp đến các thành 
phố lớn của nước này, bạn sẽ nhìn thấy quanh mỗi khu nhà ở hay nơi 
làm việc đều có một ngôi nhà nhỏ che chắn kín đáo, phần lớn có cửa 
khóa dùng để làm nơi chứa rác tạm thời. Trong ngôi nhà đó có nhiều 
thùng chứa rác có nắp đậy, được đánh dấu hoặc sơn màu dành riêng 
cho các loại rác khác nhau: loại dành cho thức ăn và những thứ có 
thể làm phân vi sinh, loại dành cho giấy, báo và loại hỗn tạp với các 
thứ như gỗ, sắt... Các gia đình phải phân loại rác và bỏ vào những 
túi khác nhau trước khi bỏ vào các thùng quy định trong nhà chứa 
rác tạm thời để hàng tuần có 3 loại xe chở rác khác nhau của công ty 
vệ sinh đến chở đi. Thùng rác có mặt khắp nơi trên các đường phố, 
trên các phương tiện giao thông công cộng, cũng như ở các khu vực 
công cộng. Thậm chí ở những khu vực, đoạn đường thường có chó 
đi người ta còn đặt cả những thùng dành chứa phân của chó. Tôi đã 
không ít lần chứng kiến những người một tay dắt chó, trong khi tay 
kia vẫn còn cầm túi đựng phân chó. Trong các cửa hàng, siêu thị loại 
túi đựng phân này cũng được bày bán. 

Phần Lan là một trong những quốc gia hoạt động rất tích cực 
trong vấn đề hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và đã ký kết tất cả 
các hiệp định quốc tế quan trọng. Trong hơn một thập kỷ qua, Bộ Môi 
trường và Bộ Ngoại giao Phần Lan đã cung cấp kỹ thuật và tài chính 
cho hơn 1.300 dự án về môi trường ở nhiều nước trên thế giới, trong đó 
Việt Nam là một trong những nước có nhiều dự án trên lĩnh vực này. 
Trong phạm vi hợp tác khu vực, dự án quan trọng nhất đang được tiến 
hành hiện nay của Phần Lan là nâng cao việc xử lý nước thải ở Saint 
Petersburg (Nga) nhằm giảm ô nhiễm cho Vịnh Phần Lan.

Việc bảo vệ Biển Baltic nói chung là một trong những mục tiêu 
quan trọng nhất trong các dự án hợp tác khu vực về môi trường của 
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Phần Lan dựa trên cơ sở Công ước Helsinki năm 1974 về bảo vệ môi 
trường Biển Baltic – công ước hợp tác khu vực đầu tiên trên thế giới 
thuộc loại này được ký kết. Năm 2002, Chương trình Bảo vệ Biển 
Baltic của Chính phủ Phần Lan đã được Quỹ Bảo vệ Thiên Nhiên 
Quốc tế (WWF) phong tặng là “Gift to the Earth” (Món quà dành cho 
trái đất). Tháng 12 năm 2016, Phần Lan đã quyết định từ năm 2017, 
Phần Lan sẽ lấy ngày 26.8 hàng năm làm ngày thiên nhiên Phần Lan. 
Vào ngày này cả nước sẽ treo cờ như những ngày lễ chính thức khác. 
Với sự kiện này, Phần Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới có ngày 
môi trường của nước mình. Riêng năm 2017- năm kỉ niệm 100 năm 
độc lập, Phần Lan có 4 ngày môi trường trong năm11.   

Chất lượng nguồn nước của Phần Lan được đánh giá ở mức tốt 
nhất trong số 122 quốc gia được khảo sát trong Chương trình đánh 
giá nguồn nước của Liên Hiệp Quốc năm 2003. Trong các cuộc khảo 
sát về vấn đề bảo vệ môi trường ở 142-180 quốc gia (tùy theo năm), 
do các trường Đại học Yale, Columbia và Diễn đàn kinh tế thế giới 
(WEF) tiến hành, Phần Lan là nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng 
năm 2005, thứ tư năm 2006 và thứ năm năm 2008. Còn theo báo cáo 
gần đây nhất về Environmental Performance Index (tạm dịch: Chỉ số 
bảo vệ môi trường) năm 2016, Phần Lan được xếp thứ nhất trong số 
180 quốc gia được khảo sát trên thế giới12. 

Điều đáng quan tâm hiện nay là lượng khí thải hàng năm của 
Phần Lan vẫn còn vượt mức cho phép, theo quy định của Công ước 
Kyoto 15 triệu tấn. Để thực hiện công ước này, Chính phủ Phần Lan 
đang quyết tâm giảm bớt lượng khí thải của nước này xuống còn như 
mức của năm 1990. Song vấn đề này không phải dễ thực hiện. Sở dĩ 
như vậy là vì việc tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng lên, trong khi 
nguồn thuỷ điện hạn chế, Phần Lan phải sử dụng nhiều than và một 
số nhà máy điện nguyên tử. Năm 2013, điện nguyên tử chiếm 27% 
trong sản lượng điện năng. Hiện nay, Phần Lan có 2 nhà máy điện 
nguyên tử với 4 lò phản ứng đã đi vào hoạt động với 1 lò đang xây 
dựng, dự kiến đi vào hoạt động năm 2018. Năm 2013 nhà máy thứ 3 
đã được cấp phép. Tuy nhiên, vấn đề này đang gây tranh cãi trong 
xã hội và bị những người bảo vệ môi trường kịch liệt phản đối. Năm 
2014, thất bại khi phản đối việc xây dựng thêm nhà máy điện nguyên 
tử ở Phần Lan, bộ trưởng bộ Môi trường, Ville Niinistö - chủ tịch 
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đảng Liên Minh Xanh (Vihreä Liitto), đã từ chức bộ trưởng và Liên 
Minh Xanh rút ra khỏi liên minh cầm quyền của chính phủ Phần Lan 
lúc bấy giờ. 

chú thích Phần i
1. Điểm cực bắc của Iceland (Rifstangi) là 66°32′,3 N; còn điểm cực nam (Kötlutangi) là 

63°23′,6 N
2. https://www.theguardian.com/notesandqueries/query/0,5753,-18618,00.html
3. Một chuyện thú vị là tháng 7.2016, nhiều hãng truyền thông thế giới đưa tin: chính 

phủ Na Uy đang cân nhắc tặng cho Phần Lan một đỉnh núi khác cao 1.331m thuộc 
núi Halti, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Phần Lan trở thành nước cộng hòa độc lập 
vào 6.12.2017. Nếu điều này thành hiện thực thì đây sẽ trở thành điểm cao nhất của 
Phần Lan (https://www.theguardian.com/world/2016/jul/28/norway-finland-move-
mountain-halti-halditsohkka-highest-peak#comments).

4. Nếu chỉ tính các hồ có diện tích từ 1 hecta trở lên, cả nước có 56.000 hồ
5. Nếu tính cả đảo ngoài biển, Phần Lan có khoảng 187.000 hòn đảo có diện tích từ 

100m2 trở lên
6. Đo được ở Kittilä, tháng 1.1999
7. Theo con số trong “State of the Environment in Vietnam 2001” (http://www.rrcap.unep.

org/reports/soe/vietnam/) Việt Nam có 13.776 loại cây, 5.000 loài sâu bọ, 258 loài bò 
sát, 825 loài chim, 176 loài động vật có vú, 2.000 loài tảo, 7.000 loài động vật không 
xương sống ở biển, 2.038 loài cá biển, 50 loài bò sát biển...

8. Chẳng hạn, trong tên người Việt có một số tên riêng Hán-Việt như: hà (sông), sơn 
(núi), hải (biển), vân (mây), phong (gió), vũ (mưa).

9. Năm 1950 chỉ có 15 đôi thiên nga ở Phần Lan, nhưng đến nay đã tăng lên hơn 5.000, 
hơn 1.600 con gấu. 

10. http://yle.fi/uutiset/3-9380353
11. https://www.luonnonpaivat.fi/home-en-us/
12. http://epi.yale.edu/country/finland. Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam được xếp 

thứ 131.
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II

 dÂN SỐ, NgôN NgỮ VÀ TôN giÁO

1. Dân số và sự Khác biệt giữa các vùng
Là quốc gia rộng thứ bảy ở châu Âu, nhưng dân số của Phần 

Lan chỉ có 5.546.502 người (2016), xếp thứ 23 ở châu Âu và thứ 115 
trên thế giới (ít hơn dân số của thành phố Hồ Chí Minh, tương đương 
dân số của Singapore trong khi diện tích lớn hơn quốc gia này 100 
lần)1. Với mật độ dân cư 18 người trên 1km2, Phần Lan là nước có dân 
cư thưa thớt thứ ba ở châu Âu sau Na Uy và Iceland, thứ 202 trên thế 
giới 2. Trong những năm gần đây dân số Phần Lan tăng lên rất chậm 
và chủ yếu là do số người nhập cư chứ không phải do tỉ lệ sinh. 

Có một nghịch lý là mặc dù có chế độ thai sản rất ưu việt, có trợ 
cấp cho trẻ em hàng tháng kể từ khi lọt lòng đến 17 tuổi, với thùng quà 
cho trẻ sơ sinh độc nhất vô nhị trên thế giới, song số trẻ em được sinh 
ra ở Phần Lan mỗi năm một ít hơn. Đại bộ phận người Phần Lan đều 
tự hào rằng: “Being born in Finland is like winning the lottery - Sinh ra 
ở Phần Lan giống như trúng xổ số”. Theo bảng xếp hạng trong “Báo 
cáo về các bà mẹ thế giới” (State of the World’s Mothers report) của Tổ 
chức “Save the Children”, trong 14 năm liền (từ 2000-2014) Phần Lan 
luôn đứng đầu danh sách 176 – 179 quốc gia, nơi bà mẹ và trẻ sơ sinh 
được chăm sóc tốt nhất. Vậy mà theo Trung tâm Thống kê Phần Lan 
(Tilastokeskus), tỉ lệ sinh trong năm năm gần đây đều giảm. Năm 2015 
cả nước chỉ có 55.472 trẻ em chào đời, ít nhất trong vòng 150 năm qua3. 
Cũng theo số liệu Tilastokeskus công bố vào tháng 1 năm 2017, năm 
2016 số trẻ em sinh ra ở Phần Lan là 52.645 cháu, ít hơn khoảng một 
ngàn so với số người chết trong năm. Điều đáng chú ý nữa là số trẻ sơ 
sinh gốc Phần Lan (cả bố và mẹ đều là người gốc Phần Lan) càng ngày 
càng giảm. Hiện nay 1/5 trẻ em ở Helsinki có nguồn gốc nước ngoài. 
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Số trẻ Sơ Sinh từ năm 2010-2016 ở Phần lan

Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus)

So với trước đây tỉ lệ người ở độ tuổi thiếu niên giảm đi và tỉ lệ 
người cao tuổi tăng lên một cách đáng kể. Năm 1950, chỉ có 6,7% người 
dân ở độ tuổi từ 65 trở lên, nhưng 50 năm sau (năm 2000), con số đó đã 
lên tới 15% và năm 2015 là 20,5%. Theo dự báo của Trung tâm Thống 
kê Phần Lan, số người về hưu ở nước này sẽ cao hơn số người ở độ 
tuổi từ 18-40 vào trước năm 2029 và xu hướng đó sẽ tiếp tục kéo dài 
vài thập kỷ tiếp theo. 

Sự phát triển dân số của Phần Lan còn bị tác động bởi hai làn 
sóng di cư ra nước ngoài với số lượng lớn của người Phần Lan. Lần 
thứ nhất xảy ra vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX với khoảng 350.000 
người di cư sang Bắc Mỹ, chủ yếu là Mỹ và Canada để tìm kiếm việc 
làm. Lần thứ hai là vào cuối những năm 1960, với khoảng 200.000 
người di cư sang Thụy Điển. Ước tính, trong thời gian từ 1945 - 1994 
khoảng 700.000 – 800.000 người Phần Lan di cư sang Thụy Điển, 
trong đó khoảng 250.000 định cư lâu dài tại nước láng giềng này. 
Theo con số chính thức, hiện nay có khoảng 1,5 triệu người Phần Lan 
đang sống ở nước ngoài, nhiều nhất là ở Mỹ, Canada và Thụy Điển. 
Trong khi đó số lượng người nhập cư vào Phần Lan ít hơn nhiều. 
Mặc dù trong khoảng một thập niên trở lại đây số người nước ngoài 
đến Phần Lan ngày một nhiều hơn, song theo số liệu của Trung tâm 
Thống kê Phần Lan, đến cuối năm 2015 con số người gốc nước ngoài 
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ở Phần Lan là vẫn chỉ có 339.925 người, chiếm 6,2% dân số. Chính vì 
thế, Phần Lan vẫn được coi là quốc gia di cư hơn là nhập cư. 

tỉ lệ người dân theo các độ tuổi ở Phần lan  
từ năm 1950-2015 

Nguồn: Statistics Finland year book 2016

Số người nhậP cư ở các nước Bắc âu năm 2013

Nguồn: Key figures on Europe, 2015 Edition
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So với một số quốc gia có nhiều người nhập cư ở châu Âu, nhìn 
chung người Phần Lan không có thái độ bài xích, chống đối người 
nước ngoài một cách cực đoan, song đại bộ phận vẫn không muốn có 
sự hiện diện của người nhập cư trên xứ sở của họ. Mặt khác, dù đang 
thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh vực, nhưng Phần Lan vẫn rất dè 
dặt trong việc mở cửa cho lao động nước ngoài cũng như đón nhận 
người tị nạn. Năm 2014 có 31.507 nước ngoài được phép nhập cư vào 
Phần Lan, nhưng vào năm 2015 chỉ có 28.746 người (Tilastokeskus). 

10 nước có người Sống ở Phần lan nhiều nhất 
(tính đến 31.12.2015)

Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus, 2016)

Đặc điểm thứ hai trong cơ cấu dân số của Phần Lan là dân cư phân 
bố rất không đồng đều giữa các vùng. Trong số 313 kunta (địa phương), 
thủ đô Helsinki với diện tích 214,2 km², có dân số 629.512 người (2016), 
mật độ cao nhất: 2.932,6 người/ km², trong khi đó Rovaniemi có diện 
tích 7.581,8 km², dân số 61.838 người, mật độ 8,16 người/ km². Việc dân 
số chuyển từ vùng nông thôn ra thành phố ngày một tăng lên cùng với 
xu hướng công nghiệp hóa và đô thị hóa khiến cho dân số ở các vùng 
nông thôn ngày càng giảm. Dân cư nhiều nơi ở những vùng này chủ 
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yếu là người già. Vào những năm 1860, chỉ có khoảng 6,3% dân số sống 
ở thành phố, đến năm 1960, con số đó tăng lên đến 38,4%. Hiện nay, số 
người Phần Lan sống ở thành phố và thị xã là 79,6%. 

2. ngôn ngữ ở Phần lan
Ngôn ngữ là vấn đề rất quan trọng và nhạy cảm trong lịch sử 

đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong việc xây 
dựng nhà nước dân chủ ngày nay của Phần Lan. Cuộc đấu tranh 
để bảo vệ và giành vị trí xứng đáng cho tiếng nói dân tộc của người 
Phần Lan về một số khía cạnh nào đó cũng giống như cuộc đấu tranh 
của người Việt Nam cho tiếng Việt trước đây. Từ chỗ sử dụng một 
ngôn ngữ chính thức không phải là ngôn ngữ bản địa, người Phần 
Lan đã đấu tranh giành lại địa vị cho tiếng nói của dân tộc mình và 
đưa đất nước trở thành một quốc gia đa ngôn ngữ.

Kể từ khi trở thành nước cộng hòa độc lập từ năm 1917 đến 
nay, khác với các quốc gia khác ở Bắc Âu cũng như các láng giềng 
từng gắn kết trong lịch sử, Phần Lan sử dụng hai ngôn ngữ quốc gia 
chính thức là tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển. Mặc dù trên phạm 
vi quốc gia, hai ngôn ngữ Phần Lan và Thụy Điển đều là ngôn ngữ 
chính thức và được sử dụng như nhau, song ở phạm vi địa phương 
(kunta) cảnh huống ngôn ngữ có thể là song ngữ (cả tiếng Phần Lan 
và tiếng Thụy Điển) hay đơn ngữ (chỉ tiếng Thụy Điển hoặc tiếng 
Phần Lan). Vậy dựa vào tiêu chí nào để xác định một địa phương 
song ngữ hay đơn ngữ? 

Theo quy định hiện thời, một kunta được coi là song ngữ khi có 
ít nhất 8% hay 3.000 người trong tổng dân số của kunta nói ngôn ngữ 
chính thức thứ hai (tiếng Thụy Điển hoặc tiếng Phần Lan) như tiếng 
mẹ đẻ. Trong trường hợp số người nói ngôn ngữ chính thức thứ hai 
như tiếng mẹ đẻ dưới 6% hoặc 3.000 người thì địa phương đó được 
quyền khẳng định là kunta đơn ngữ. Tiêu chuẩn về tỉ lệ và số lượng 
đều được coi là cơ sở để xác định một kunta song ngữ hay đơn ngữ. 
Chẳng hạn, vào năm 2015 thành phố Turku/Åbo và Vantaa/Vanda có 
tỉ lệ người nói tiếng Thụy Điển chỉ là 5,2% và 2,6% tổng số dân cư của 
địa phương nhưng vẫn được xác định là các địa phương song ngữ vì 
có số lượng nhiều hơn con số 3.000 theo qui định.
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Chính phủ có thể dựa vào đề xuất của các địa phương để quyết 
định trạng huống ngôn ngữ của địa phương trong tương lai. Việc xác 
định trạng huống ngôn ngữ của các địa phương được chính phủ thực 
hiện cứ mười năm một lần dựa trên cứ liệu thống kê dân số của địa 
phương. Theo Nghị định của Chính phủ về trạng huống ngôn ngữ cho 
các kunta mới đây nhất (được thông qua tháng 12 năm 2012), trong số 
313 địa phương của cả nước có 32 địa phương song ngữ (trong đó 18 
địa phương sử dụng tiếng Phần Lan là ngôn ngữ chính, 14 địa phương 
dùng tiếng Thụy Điển là ngôn ngữ chính), 271 địa phương còn lại là 
đơn ngữ. Trong số các địa phương đơn ngữ này có 16 kunta (đều thuộc 
quần đảo Åland) là các địa phương đơn ngữ tiếng Thụy Điển, còn lại 
là địa phương đơn ngữ tiếng Phần Lan. Cảnh huống ngôn ngữ này 
được áp dụng từ ngày 1.1. 2013 cho đến năm 20225. 

Theo quy định, ở các kunta song ngữ, ngôn ngữ chiếm ưu thế hơn 
sẽ được viết trước. Những trường hợp mà địa danh giống nhau trong 
hai ngôn ngữ thì chỉ viết một lần. Điều này rất dễ nhận thấy ở Phần 
Lan qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ cần nhìn qua các 
biển báo giao thông, biển chỉ đường hay các tờ quảng cáo, người ta có 
thể biết được là địa phương song ngữ hay đơn ngữ, và nếu là song ngữ 
thì tiếng gì là ngôn ngữ chủ yếu, tiếng gì là ngôn ngữ thứ yếu. 

Luật ngôn ngữ của Phần Lan quy định cả tiếng Phần Lan và tiếng 
Thụy Điển đều dược dùng làm ngôn ngữ để giảng dạy trong trường 
học ở nước này. Các trường dạy bằng tiếng Thụy Điển có ở hầu hết các 
cấp: mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông, trung học dạy nghề và 
cả đại học ở tất cả các địa phương đơn ngữ Thụy Điển và song ngữ. 
Thậm chí ở một số địa phương đơn ngữ tiếng Phần Lan như thành 
phố Tampere hay Oulu cũng có trường học bằng tiếng Thụy Điển. 

Bên cạnh hai ngôn ngữ quốc gia, tiếng Saame được Hiến pháp 
Phần Lan xác định là một ngôn ngữ dân tộc thiểu số chính thức của 
quốc gia. Ngoài ra còn có tiếng Romani của người Digan (gypsies) và 
ngôn ngữ ký hiệu với khoảng 14.000 người dùng. 

Từ thập niên 90 của thế kỷ trước tới nay có thêm nhiều người nói 
các ngôn ngữ khác đến định cư ở Phần Lan. Người nói các ngôn ngữ 
này cũng được duy trì tiếng nói và văn hóa của mình theo luật pháp 
Phần Lan, vì thế bức tranh ngôn ngữ ở Phần Lan hiện nay có sự góp 



Phần Lan - ngôi sao phương Bắc

49

mặt của 150 thứ tiếng khác nhau. Trong số đó, năm học 2014-2015 có 
52 thứ tiếng được dạy và học trong các trường học tiểu học và trung 
học phổ thông của cả nước, trong đó có 507-610 học sinh Việt Nam.

tỉ lệ (%) người nói các ngôn ngữ chính ở Phần lan  
từ năm 1990 - 2015

Ngôn ngữ 1900 1950 1990 2000 2015

Phần Lan 86,8 91,1 93,5 92,4 88,7

Thụy Điển 12,9 8,6 5,9 5,6 5,3

Saame 0,1 0,1 0,0 0,0 0.0

Nga 0,3 0,1 0,1 0,5 1,3

Các ngôn ngữ khác 0,0 0,1 0,4 1,4 4,7

Nguồn: Stastical Yearbook of Finland 2016

10 tiếng nước ngoài có nhiều người nói nhất  
ở Phần lan (2015)

Nguồn: Statistics Finland year book 2016
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Tiếng Phần Lan

Hiện nay là ngôn ngữ mẹ đẻ của 88,7 % dân số ở Phần Lan6 và 
khoảng 1,3 triệu người ở ngoài biên giới Phần Lan, chủ yếu ở Mỹ 
(khoảng 616.000), Thụy Điển (450.000), và Canada (91.000). Tiếng 
Phần Lan được xác định là một trong năm ngôn ngữ dân tộc thiểu số 
chính thức ở Thụy Điển cùng với các tiếng Romani, Yiddish, Saame 
và Meän. 

Khác với hiện tượng thường bắt gặp trên bản đồ ngôn ngữ thế 
giới, tiếng Phần Lan không có chung nguồn gốc với các ngôn ngữ 
láng giềng Thụy Điển, Na Uy cũng như Nga mà thuộc họ ngôn ngữ 
Finno-Ugric cùng với các thứ tiếng Estonia, Hungary, Saame và một 
số ngôn ngữ nhỏ khác ở vùng Siberi của nước Nga, với tổng cộng 
khoảng 20 triệu người nói. Đây là họ ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt 
với họ ngôn ngữ Ấn-Âu mà các tiếng Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, 
Nga, Ba Tư và cả tiếng Hindi thuộc vào. Sự khác biệt của tiếng Phần 
Lan với phần lớn các ngôn ngữ phổ biến ở châu Âu đã khiến cho 
người Phần Lan di cư sang Mỹ vào những năm cuối thế kỷ XIX 
đầu thế kỷ XX bị nghi ngờ không phải người châu Âu và bị phân 
biệt đối xử. Nhiều người coi họ là người châu Á bị trục xuất và từ 
“Finlander” được dùng với nghĩa xem thường cùng với từ “Người 
Thụy Điển Trung Quốc” (China Swede) và “đầu tròn” (roundhead)7.  

Là một trong những ngôn ngữ điển hình của loại hình ngôn ngữ 
chắp dính, tiếng Phần Lan được coi là một ngôn ngữ khó học đối với 
người nước ngoài, nhất là với những người mà tiếng mẹ đẻ là ngôn 
ngữ không biến hình, kiểu như tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Anh... 
Tiếng Phần Lan có một hệ thống ngữ pháp phức tạp với 15 cách biến 
đổi khác nhau, trong đó nhiều cách được sử dụng đồng thời trong 
một câu nói. Chính vì thế, không ít người đã có nhận xét rằng nếu 
một người nào đó đã học được tiếng Phần Lan thì có thể học được bất 
cứ ngôn ngữ nào khác trên thế giới. 

Tuy nhiên, phải công nhận rằng hệ thống ngữ pháp của tiếng 
Phần Lan có tính logic cao, trong đó sự biến đổi hình thái của các 
từ tuân theo những quy luật nhất định và ít có những trường hợp 
ngoại lệ. Đặc biệt, hình thức viết của tiếng Phần Lan phản ánh khá 
chân thực hình thức nói, chứ không “nói một đàng viết một nẻo” như 
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nhiều ngôn ngữ Ấn - Âu. Phải chăng chính vì nguyên tắc một đối 
một đó cùng với sự lạ lùng, bướng bỉnh của hệ thống từ vựng “chẳng 
giống ai” mà nhà văn nổi tiếng người Anh, J.R.R. Tolkien, tác giả The 
Lord of the rings đã “phải lòng” với tiếng Phần Lan. Ông đã tự học 
tiếng Phần Lan và đọc nguyên bản sử thi Kalevala, sau đó còn dựa 
trên cơ sở tiếng Phần Lan để sáng tạo nên ngôn ngữ Haltia tưởng 
tượng trong tác phẩm Lords of the rings. Hiện nay, mặc dù chỉ là ngôn 
ngữ mẹ đẻ của hơn 6 triệu người (kể cả khoảng hơn 1 triệu người ở 
nước ngoài), nhưng theo CIMO (Center for International Mobility) 
tiếng Phần Lan đang được dạy như một ngoại ngữ ở hơn 100 trường 
học tại 30 nước trên thế giới. 

 Trong suốt thời kỳ Phần Lan thuộc Thụy Điển, tiếng Phần Lan 
là ngôn ngữ thứ yếu, chỉ được sử dụng chủ yếu trong tầng lớp bình 
dân. Kể từ năm 1902, tiếng Phần Lan mới thực sự được sử dụng 
ngang hàng với tiếng Thụy Điển trên phạm vi cả nước. Năm 1906, 
tiếng Phần Lan trở thành ngôn ngữ quốc gia chính thức. Chữ viết 
Phần Lan do giám mục Mikael Agricola (1510? -1557) tạo ra, ngày 
nay được coi là một trong những hệ thống chữ viết ghi âm điển hình 
nhất cho loại hình chữ viết ghi âm các ngôn ngữ trên thế giới. 

Cũng như tiếng Việt từng chịu nhiều ảnh hưởng từ tiếng Hán, 
tiếng Phần Lan có nhiều yếu tố vay mượn từ tiếng Thụy Điển, nhất 
là về từ vựng. Một số từ thường dùng như: Espoo (Phần Lan) < Esbo 
(Thụy Điển), Helsinki < Helsingfor, hissi < hiss (thang máy), kaneli < 
kanel (quế), kassi < kasse (túi, túi xách), passi < pass (hộ chiếu), silli < sill 
(cá trích)… Vào thế kỷ XIX, với sự ra đời của sử thi Kalevala và trào 
lưu dân tộc, nhiều nhà ngôn ngữ Phần Lan đã thực hiện chủ trương 
“Phần Lan hóa” tiếng Phần Lan bằng cách thay đổi các từ, các hình 
thức ngữ pháp mượn trực tiếp từ tiếng Thụy Điển. Mặc dù vậy, một 
nghiên cứu cho thấy trong vốn từ tiếng Phần Lan hiện nay có khoảng 
4.000 từ có nguồn gốc từ tiếng Thụy Điển, trong khi chỉ tìm thấy mấy 
chục từ gốc Phần Lan trong tiếng Thụy Điển8. 

Tiếng Thụy Điển 

Tiếng Thụy Điển là ngôn ngữ thuộc nhánh phía đông của các 
ngôn ngữ Bắc Âu (Scandinavia) thuộc họ ngôn ngữ Ấn-Âu, hiện nay 
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được nói như ngôn ngữ mẹ đẻ của 290.161 người có nguồn gốc Thụy 
Điển ở Phần Lan (khoảng 5,3% dân số cả nước)9. Theo các nhà ngôn 
ngữ, tiếng Thụy Điển của người Phần Lan gốc Thụy Điển hơi khác 
với tiếng Thụy Điển phổ thông hiện sử dụng ở Thụy Điển về cách 
phát âm và ngữ điệu Phần Lan cùng với một vốn từ ngữ hơi cổ, ít 
hoặc không còn dùng ở “chính quốc”. 

Trên thế giới hiện nay có lẽ hiếm có quốc gia nào áp dụng một 
chính sách ngôn ngữ “thoáng” như trường hợp Phần Lan khi công 
nhận một ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ chỉ của khoảng 5,3% dân số cả 
nước là ngôn ngữ quốc gia chính thức, ngang hàng với ngôn ngữ của 
hơn 88% người nói tiếng mẹ đẻ Phần Lan hiện nay. Tuy nhiên, điều 
này có lý do từ trong lịch sử. Trong vòng hơn sáu thế kỷ Phần Lan 
thuộc Thụy Điển, tiếng Thụy Điển là ngôn ngữ chính thức trong lĩnh 
vực hành chính cũng như lập pháp trên toàn lãnh thổ Phần Lan. Hơn 
thế nữa tiếng Thụy Điển cũng là ngôn ngữ của nhà thờ, giới quý tộc 
và của tầng lớp trí thức. Trạng huống đó còn kéo dài hơn nửa thế kỷ 
sau khi Phần Lan trở thành Công quốc tự trị thuộc Nga, năm 1809. 

Từ những năm 1840, mặc dù bắt đầu được sử dụng trong lĩnh 
vực hành chính ở một số địa phương, nhưng phải đến năm 1863, 
tiếng Phần Lan mới chính thức được dùng bên cạnh tiếng Thụy Điển 
trong lĩnh vực hành chính cũng như trong tòa án theo Sắc lệnh về 
Ngôn ngữ của Nga hoàng Alexandre II, và đến năm 1902 trở thành 
ngôn ngữ chính thức ngang hàng với tiếng Thụy Điển trên phạm vi 
toàn quốc. Năm 1906, một đạo luật được Nghị viện của công quốc 
Phần Lan tự trị thông qua đưa tiếng Phần Lan thành ngôn ngữ chính 
thống của quốc gia. Năm 1917, tiếng Phần Lan trở thành ngôn ngữ 
chiếm ưu thế hơn tiếng Thụy Điển10. Sự vươn lên địa vị chính thống 
và có phần lấn át của tiếng Phần Lan cùng với việc nêu cao chủ nghĩa 
dân tộc Phần Lan vào những năm cuối thế kỷ XIX đầu XX đã tạo nên 
sự xung đột về ngôn ngữ giữa tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển 
trong những năm 1920, 1930. 

Một sự kiện khác nữa có tác động đến chính sách ngôn ngữ của 
Phần Lan là vấn đề quần đảo Åland, nơi người dân có nguồn gốc 
Thụy Điển và chỉ nói tiếng Thụy Điển. Để giữ được chủ quyền lãnh 
thổ về quần đảo này, Phần Lan đã chấp thuận giải pháp trao cho 
quần đảo quyền tự trị theo luật pháp quốc tế và luật pháp của quốc 
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gia, đồng thời được duy trì tiếng nói và văn hóa Thụy Điển trên quần 
đảo. Kết quả là, năm 1919, Hiến pháp đầu tiên của nước Phần Lan 
độc lập chính thức công nhận tiếng Thụy Điển cùng với tiếng Phần 
Lan là hai ngôn ngữ quốc gia. 

Chính sách này tiếp tục được khẳng định lại trong Hiến pháp 
năm 1995 và gần đây nhất là Hiến pháp sửa đổi năm 2000. Hiến pháp 
đảm bảo cho công dân nói tiếng Thụy Điển được quyền sử dụng 
tiếng nói của họ trong mọi lĩnh vực, ở phạm vi địa phương cũng như 
cấp quốc gia; đồng thời chính quyền các cấp có trách nhiệm đáp ứng 
nhu cầu văn hóa và xã hội của họ bằng tiếng Thụy Điển như đối với 
người nói tiếng Phần Lan. Quân đội Phần Lan cũng có một đơn vị 
dùng tiếng Thụy Điển và những người nói tiếng Thụy Điển tham gia 
quân đội có thể phục vụ trong đơn vị này. 

Điều đáng lưu ý là ngoài vấn đề ngôn ngữ ra, có thể nói cộng 
đồng nói tiếng Thụy Điển ở Phần Lan không khác biệt nhiều so với 
người bản địa Phần Lan. Chính vì thế nhiều người cho rằng cách gọi 
thích hợp cho hai cộng đồng dân tộc này là người Phần Lan nói tiếng 
Thụy Điển và người Phần Lan nói tiếng Phần Lan. 

Một bộ phận người Phần Lan nói tiếng Thụy Điển đã đóng góp 
một phần rất quan trọng vào nền văn hóa Phần Lan, như nhà tư 
tưởng Johan Vilhelm Snellman (1806-1881); nhà thơ Johan Ludvig 
Runeberg (1804-1877); người có thơ được lấy làm lời cho quốc ca của 
Phần Lan; họa sĩ, nhà văn Tove Jansson (1914-2001) hay nguyên soái 
C.G. Mannerheim (1867-1951) là người gốc Thụy Điển không nói 
tiếng Phần Lan, song lại được người Phần Lan bầu chọn là “Người 
Phần Lan vĩ đại nhất”. Hàng năm Phần Lan có một ngày lễ được gọi 
là Ngày Thụy Điển, cả nước treo cờ như những ngày lễ lớn của quốc 
gia. Hiện nay Phần Lan có 10 tờ báo bằng tiếng Tiếng Thụy Điển 
và riêng ở thủ đô Helsinki có 1 nhà hát tiếng Thụy Điển. Theo một 
kết quả điều tra năm 1997, đại bộ phận người Phần Lan (75%) cho 
rằng cần duy trì chính sách song ngữ bình đẳng giữa tiếng Phần Lan 
và tiếng Thụy Điển. Tuy nhiên, vẫn còn quan điểm cho rằng chính 
sách song ngữ là một gánh nặng của đất nước. Đồng thời cũng có xu 
hướng so sánh địa vị của tiếng Phần Lan ở Thụy Điển với địa vị của 
tiếng Thụy Điển ở Phần Lan. 
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Việc học tiếng Thụy Điển như một môn học (ngôn ngữ quốc 
gia thứ hai) được thực hiện bắt buộc trong cả nước đối với học 
sinh mà tiếng mẹ đẻ là tiếng Phần Lan ở trường cơ sở và trung 
học phổ thông. Đồng thời tiếng Thụy Điển cũng là một môn thi 
bắt buộc trong kỳ thi hết bậc trung học. Tuy nhiên, năm 2005, theo 
qui định mới của Ban giáo dục Quốc gia Phần Lan (Opetushallitus), 
tiếng Thụy Điển không còn là một môn thi bắt buộc như tiếng Phần 
Lan mà chỉ là môn lựa chọn trong kỳ thi hết bậc trung học trên cả 
nước. Điều này đã gây nên một sự phản đối từ cộng đồng nói tiếng 
Thụy Điển ở Phần Lan cũng như quan ngại từ phía chính phủ Thụy 
Điển. Năm 2006, một đoàn cán bộ của Bộ Giáo dục Thuỵ Điển đã đi 
tìm hiểu tình hình dạy và học tiếng Thụy Điển trong một số trường 
học Phần Lan.

Không chỉ trong quá khứ mà ngay cả hiện thời, ngôn ngữ vẫn 
là một vấn đề nhạy cảm trong đời sống chính trị và xã hội ở Phần 
Lan. Trong cuộc bầu cử tổng thống Phần Lan năm 2006, bên cạnh 
đòi hỏi chứng chỉ về tiếng Thụy Điển tại kỳ thi hết bậc trung học phổ 
thông cấp quốc gia (ylioppilaskirjoitus trong tiếng Phần Lan), các ứng 
cử viên tổng thống còn phải thể hiện khả năng sử dụng tiếng Thụy 
Điển và quan điểm của mình về tiếng Thụy Điển ở Phần Lan trong 
một chương trình truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình quốc gia 
Phần Lan.  

Tuy nhiên, chính sách song ngữ của Phần Lan hiện nay cũng 
đang đứng trước những thách thức. Việc sử dụng tiếng Thụy Điển 
trong đời sống hàng ngày, cũng như ở công sở ngày một giảm. Tiếng 
Phần Lan đang có chiều hướng chiếm ưu thế trong mọi lĩnh vực. 
Nhu cầu học tiếng Thụy Điển như một ngôn ngữ quốc gia thứ hai 
trong trường học cũng đang giảm dần. Thực trạng đó khiến phía 
Thụy Điển lo ngại về tương lai của tiếng Thụy Điển ở Phần Lan. 

Tiếng Saame

Saame là tên gọi của ngôn ngữ thuộc họ Finno-Ugric của người 
Saame hay Sami (tiếng Anh), một trong các dân tộc bản địa ở phía 
bắc châu Âu, giống như người Inuit ở Greenland. Người Saame sống 
rải rác trên lãnh thổ thuộc các nước Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và 
phía bắc Liên bang Nga với số lượng khoảng 30.000 người11. Trừ Liên 
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bang Nga, hiến pháp các nước khác đều công nhận địa vị chính thức 
của dân tộc Saame và tiếng Saame được chính thức sử dụng ở một 
số địa phương. Riêng ở Phần Lan, hiện nay có 1.957 người nói tiếng 
Saame như tiếng mẹ đẻ sống chủ yếu ở phía bắc, dọc theo biên giới 
với các nước Na Uy, Thụy Điển và Nga12. 

Quan hệ cội nguồn giữa tiếng Phần Lan và tiếng Saame có lẽ 
cũng tương tự như quan hệ giữa tiếng Việt với tiếng Khmer trong họ 
ngôn ngữ Nam Á. Theo các nhà nghiên cứu vào đầu Công nguyên 
người Phần Lan và người Saame mới bắt đầu tách ra về mặt ngôn 
ngữ và địa bàn cư trú. Tiếng Saame vẫn được coi là một ngôn ngữ 
với các phương ngữ khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế người Saame 
nói sáu phương ngữ/ngôn ngữ xa nhau đến mức người nói các tiếng 
này nhiều khi không hiểu được nhau, tương tự như giữa các tiếng 
Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, và một số ngôn ngữ khác. Song, người 
Saame ở Phần Lan chỉ nói 3 phương ngữ trong số đó.

Ở Phần Lan có ba nhóm Saame chính: Saame Bắc, Koltta (Skolt) và 
Inari Saame; trong đó Saame Bắc là thứ tiếng có nhiều người nói nhất, 
với 70% dân số. Người Saame có chữ viết riêng và một truyền thống 
văn hoá dân tộc rất phong phú. Từ năm 1992, luật ngôn ngữ Phần Lan 
xác định người Saame có quyền sử dụng tiếng và chữ Saame trong 
giao tiếp với chính quyền địa phương, cũng như được nhận những 
trả lời bằng tiếng Saame và chữ Saame từ chính quyền địa phương. 
Mặc dù chỉ chiếm một số lượng không đáng kể, nhưng người Saame ở 
Phần Lan có một Hội đồng đại diện của dân tộc mình trước Chính phủ 
gọi là Saamelaikäräjät (Nghị viện Saame). Hội đồng này gồm 21 thành 
viên do người Saame bầu ra với nhiệm kỳ bốn năm. Dân tộc Saame ở 
Phần Lan còn có cờ cùng với bài hát như kiểu quốc ca riêng. Từ năm 
2004 bắt đầu có một ngày dân tộc Saame vào ngày 6 tháng 2 hàng năm. 
Vào ngày này không chỉ các vùng có người Saame mà trên khắp Phần 
Lan đều treo quốc kỳ như những ngày lễ lớn khác.

Năm 2003, Nghị viện Phần Lan ban hành một đạo luật riêng về 
ngôn ngữ Saame. Đài phát thanh bằng tiếng Saame cũng có chương 
trình phát thanh bằng tiếng Saame hàng ngày. Tập đoàn Phát thanh 
và Truyền hình Phần Lan (YLE) cũng có kênh phát thanh bằng tiếng 
Saame phủ sóng không chỉ trong địa bàn cư trú của người Saame 
mà trong cả nước qua internet và truyền hình kỹ thuật số. Ngoài 
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ra, người Saame Inari còn có báo bằng tiếng Saame xuất bản hàng 
tháng ở Phần Lan và Na Uy. Năm 2012 một trung tâm văn hóa và 
chính trị dành cho người Saame hoàn toàn làm bằng gỗ được khánh 
thành ở Inari. 

Tuy nhiên, cũng như tiếng Thụy Điển, số người nói tiếng Saame 
ở Phần Lan giảm dần trong vòng một thế kỷ qua. Nhiều người Saame 
chuyển từ tiếng mẹ đẻ sang dùng tiếng Phần Lan làm ngôn ngữ trong 
gia đình vào những năm 1940-1960. Đến năm 1980, khi tiếng Saame 
được đưa vào dạy trong trường tiểu học, số lượng người nói tiếng 
Saame bắt đầu tăng dần lên. Hiện nay, tiếng Saame được dạy trong 
một số trường đại học của Phần Lan, trong đó trường Đại học Oulu 
có bộ môn Ngôn ngữ và Văn hoá Saame. Hội văn học Phần Lan cũng 
có chính sách khuyến khích sáng tác và dịch thuật từ tiếng Saame 
sang các thứ tiếng khác và ngược lại. 

Vài đặc điểm của tiếng Phần Lan

Âm thanh
Tiếng Phần Lan có một hệ thống âm thanh tương đối đơn giản 

với 8 nguyên âm và 13 phụ âm. Cả nguyên âm và phụ âm đều có hai 
dạng ngắn và dài. Việc phân biệt âm ngắn với âm dài trong các từ là 
vấn đề hết sức quan trọng. Ví dụ: tuli (lửa), tulli (hải quan) và tuuli 
(gió); muta (bùn), mutta (nhưng), muuta (khác). Việc phân biệt dài/ngắn 
trong câu tiếng Phần Lan quả là một thách thức lớn với người nước 
ngoài khi nghe, nói thứ tiếng này. Chẳng hạn: câu “Anna palaa!” có thể 
hiểu tới 5 nghĩa khác nhau: 1. Được phép quay lại! 2. Để nó cháy! 3. Anna 
(tên người) đang quay lại! 4. Anna (tên người) đang cháy; và 5. Đưa cho tôi 
một miếng! (dẫn theo: Very Finnish Problem).

Trong tiếng Phần Lan, trọng âm luôn luôn nằm ở âm tiết đầu tiên 
của từ. Khi muốn nhấn mạnh một từ nào đó trong câu người Phần Lan 
dùng ngữ điệu và chuyển từ đó lên đầu câu.

Ngữ pháp 
Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Phần Lan không có quán từ 

(article) cũng như không phân biệt giống đực và giống cái. Đại từ 
nhân xưng ngôi thứ ba số ít đều được gọi là hän. Sự biến đổi hình thái 
của các từ loại đều tuân theo những quy luật ngữ âm nhất định. Tuy 
nhiên, điều rắc rối là sự biến đổi quá đa dạng khiến người nước ngoài 
học tiếng Phần Lan rất khó nhớ. Mặt khác thân từ (stem) còn xuất hiện 
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dưới 2 dạng “cứng” (vahva) và dạng “mềm” (heikko) với sự biến đổi 
của các phụ âm (p, t, k) ở 16 kiểu khác nhau. Nếu không nắm vững 
các dạng khác nhau này sẽ không tra tìm dạng gốc của các từ trong từ 
điển. Ví dụ: joki “sông”, joet “những con sông”; matto “thảm”, matolla 
“trên thảm”; katu “phố”, kadulla “trên phố”

Ý nghĩa ngữ pháp trong tiếng Phần Lan được diễn đạt bằng cách 
thêm các hậu tố vào thân từ, với 15 cách khác nhau. Điều này khiến cho 
từ tiếng Phần Lan thường dài hơn so với các ngôn ngữ khác, song lại làm 
cho câu và văn bản bằng tiếng Phần Lan tiết kiệm hơn. Chẳng hạn: auto 
“ô tô”, autossa “trong ô tô”, autosta “từ trong ô tô ra”, autoihin “đến ô tô”.

Giới từ trong tiếng Phần Lan gồm hai loại: hậu giới từ và tiền 
giới từ, trong đó loại thứ nhất thường được dùng phổ biến hơn. Ví 
dụ: Ajoimme kaupan ohi (chúng tôi đã lái qua cửa hiệu) và Ilman rahaa 
(thiếu/không có tiền).

Tiếng Phần Lan không có hình thái riêng để diễn đạt thời tương 
lai và thời hiện tại tiếp diễn như thường thấy trong nhiều ngôn ngữ 
khác mà chỉ có các hình thái diễn đạt các thời: quá khứ (imperfekti), 
quá khứ hoàn thành (pluskvamperfekti) hiện tại (preesens) và hiện tại 
hoàn thành (perfekti)

Từ vựng
Mặc dù không phải là ngôn ngữ thuộc họ ngôn ngữ Ấn-Âu như 

các tiếng Anh, Đức, Thụy Điển… song trong vốn từ của tiếng Phần Lan 
có rất nhiều từ có nguồn gốc từ các ngôn ngữ này, nhất là tiếng Thuỵ 
Điển và tiếng Anh, do sự tiếp xúc trong lịch sử cũng như hiện nay. Tuy 
nhiên, khi vay mượn vào tiếng Phần Lan, các từ nước ngoài đều được 
“Phần Lan hóa” theo âm thanh của tiếng Phần Lan. Ví dụ: presidentti 
(tổng thống) có gốc từ “president”, professori (giáo sư) từ “professor”, 
lektori (giảng viên) từ “lecturer”. Đặc biệt các địa danh nước ngoài đều 
được “Phần Lan hóa” trong tiếng Phần Lan (Japani, Kiina, Thaima …) 

Tiếng Phần Lan có nguyên tắc cấu tạo từ bằng cách ghép từ gốc 
với một số yếu tố cấu tạo từ. Ví dụ: kirja “sách”, kirjasto “thư viện”, 
kirjoittaa “viết”, kirje “thư”, kirjain “chữ cái”, kirjallinen “thuộc về chữ 
viết”, kirjoittaja “người viết, nhà văn”. Việc cấu tạo từ tuân theo quy 
tắc hài âm một cách nghiêm ngặt: các nguyên âm trước (ä, y, ö) và các 
nguyên âm sau (a, u, o) không cùng xuất hiện trong một từ. Quy tắc 
ghép từ để tạo từ mới trong tiếng Phần Lan khá phổ biến. Chính vì thế 
tiếng Phần Lan có nhiều từ rất dài. Đây là một trong số đó: REAKTO-
RIGENERAATTORILAUHDUTTAJATURBIINIRATASVAIHDE (Tạm 
dịch: Hộp thiết bị nén tụ hơi của cơ sở năng lượng hạt nhân - Nuclea 
Power Plant’s steam condensation compressor’s gear box). Nhưng, trong 
tiếng Phần Lan cũng có những từ diễn đạt rất nhiều khái niệm được 
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thể hiện bằng nhiều từ khác nhau trong các tiếng khác, chẳng hạn từ 
“maa” của tiếng Phần Lan mang nghĩa của các từ: land, soil, ground, 
world, country, countryside, area, earth, dirt, suit, terrain trong tiếng Anh.

Chữ viết
Chữ viết Phần Lan thường được viễn dẫn như là một trường 

hợp tiêu biểu nhất cho hệ thống chữ viết ghi âm vì giữa hệ thống 
âm thanh của ngôn ngữ và chữ viết có một mối tương ứng rất nhất 
quán: mỗi âm tương ứng với một chữ viết và ngược lại mỗi chữ viết 
chỉ dùng để biểu thị một âm thanh. Các âm ngắn được viết với 1 chữ 
cái, các âm dài được viết với 2 chữ cái. Đặc điểm này giúp cho trẻ 
em Phần Lan học chữ Phần Lan rất nhanh, đồng thời cũng giúp cho 
người lớn nước ngoài khi học tiếng Phần Lan từ chữ viết dễ phân biệt 
âm ngắn với âm dài hơn so với khi học một số ngôn ngữ khác, chẳng 
hạn như tiếng Việt.

Khác với trong một số ngôn ngữ thuộc hệ Slav cũng như tiếng 
Việt, hai chữ cái -i- và -y- của tiếng Phần Lan biểu thị hai nguyên âm 
khác nhau: -i- là nguyên âm không tròn môi, còn -y- là nguyên âm tròn 
môi (đọc như là “uy” trong tiếng Việt). Vì vậy, khi viết tiếng Phần Lan, 
bạn cần thận trọng. Không ít người Phần Lan từng tỏ ra khó chịu khi 
thủ đô của họ là Helsinki bị một số người viết thành Helsinky13. 

3. tôn giáo ở Phần lan
Có thể nói Phần Lan là một trong những quốc gia vốn rất “thuần 

khiết” về tôn giáo ở châu Âu. Cho tới nửa đầu thế kỷ XX, đại đa số 
người Phần Lan là thành viên của Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
- Evangelical Lutheran Church of Finland (gọi tắt là Luther). Song theo 
thời gian, cùng với sự gia tăng số người nhập cư là sự xuất hiện của 
một số tôn giáo mới, như Islam, Phật, Do Thái, Hindu... Trong những 
năm gần đây số người theo đạo Luther giảm đi trong khi số người 
không theo đạo tăng lên đáng kể. 

Theo con số mới công bố tháng 9.2016, trong số hơn 5,5 triệu 
dân có hơn 1,3 triệu người không theo tôn giáo nào, tức gần ¼ dân 
số. Trong ¾ dân số còn lại chỉ có khoảng 10.000 người theo đạo Islam, 
một số rất ít theo đạo Do Thái; còn lại là người theo đạo Giêsu hay 
“đạo Chúa Giêsu”14, trong đó khoảng 73% người theo đạo Luther, 
1,1% theo đạo Orthodox và khoảng 1,0 % theo các tông phái khác của 
đạo Chúa Giêsu. Tôn giáo là một môn học lựa chọn trong trường cơ 
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sở và trung học của Phần Lan. Bất cứ trường học nào của Phần Lan, 
nếu có 3 học sinh cùng theo một tôn giáo trở lên có nhu cầu được 
học giáo lý của tôn giáo đó thì trường học sẽ đáp ứng. Tôn giáo cùng 
với đạo đức là một trong các môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông ở nước này. 

tỉ lệ (%) người theo các tôn giáo ở Phần lan  
từ 1900 - 2015

năm luther orthodox tôn giáo khác không xác định 

1900 98,1 1,7 0,2 -

1950 95,0 1,7 0,5 2,8

1990 87,8 1,1 0,9 10,2

2000 85,1 1,1 1,1 12,7

2010 78,3 1,1 1,4 19,2

2015 73,0 1,1 1,6 24,3

Nguồn: Stastical Finland

3.1. Đạo Luther và Phong trào Cải cách 

Đạo Chúa Giêsu (Kristinusko trong tiếng Phần Lan) được truyền 
bá vào Phần Lan từ thế kỷ XII. Đầu thế kỷ XVI, phong trào Cải cách 
đạo Tin lành ở các nước Tây Âu lan truyền đến Thụy Điển và Phần 
Lan. Hấp dẫn bởi tư tưởng cải cách của Martin Luther, vua Thuỵ Điển 
lúc bấy giờ là Gustavus Vasa I (trị vì 1523-1560) thực hiện cuộc Cải cách 
tôn giáo trên toàn vương quốc và kết quả là vào cuối thế kỷ XVI, đầu 
thế kỷ XVII, đạo Luther đã thay thế đạo Công giáo (Catholic Church) 
và trở thành “quốc đạo” của Thụy Điển và Phần Lan. Người có đóng 
góp lớn nhất trong phong trào Cải cách đạo Tin lành (Protestant) ở 
Phần Lan là Mikael Agricola, vị giám mục đạo Luther đầu tiên của 
Phần Lan. Ngoài việc đặt ra hệ thống chữ viết Phần Lan, ông còn dịch 
Kinh thánh Tân ước ra tiếng Phần Lan năm 1548. Kể từ đó các nghi 
lễ trong nhà thờ dần dần được tiến hành bằng tiếng Phần Lan. Các tu 
viện bị đóng cửa và các linh mục được phép lấy vợ. 
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Sau khi Phần Lan trở thành công quốc tự trị thuộc Nga (1809), 
đạo Luther vẫn được giữ địa vị quốc giáo ở Phần Lan. Năm 1869, Luật 
về Tôn giáo đã nới lỏng sự ràng buộc giữa giáo hội và nhà nước, cho 
phép giáo hội được hoạt động độc lập hơn. Đáng chú ý là cho đến cuối 
thế kỷ XIX, người dân Phần Lan bắt buộc phải là tín đồ của một trong 
hai đạo: Luther hay Orthodox. Năm 1889, Đạo luật về việc không theo 
quốc giáo được ban hành với việc các đạo khác được công nhận, số 
thành viên của hai đạo chính thống mới giảm bớt. Năm 1923, quyền tự 
do về tôn giáo của người dân được nhà nước công nhận. Người dân có 
quyền quyết định gia nhập hay không đi theo bất cứ đạo nào. 

Sau khi Phần Lan thành quốc gia độc lập (1917), một số hoạt 
động do giáo hội phụ trách trước đây được chuyển giao cho nhà 
nước. Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động hội đoàn, giáo hội Luther 
và giáo hội Orthodox vẫn nắm giữ những phần việc thuộc về nhà 
nước hay chính quyền địa phương. So với giáo hội Luther ở các quốc 
gia Bắc Âu, giáo hội Luther Phần Lan có sự độc lập hơn đối với nhà 
nước. Linh mục nữ đầu tiên ở Phần Lan được công nhận năm 1988. 
Hiện nay đạo Luther ở Phần Lan có khoảng 4 triệu thành viên được 
chia làm 9 giáo phận với 9 giám mục và khoảng 548 xứ đạo. Cũng 
giống như chính quyền ở các kunta, hội đồng các xứ đạo có một vị trí 
tương đối độc lập so với giáo hội. Các thành viên đạo Luther đóng 
thuế đạo từ 1-2% mức thu nhập hàng tháng.

Khác với những người theo đạo ở nhiều quốc gia, người theo 
đạo ở Phần Lan hành đạo theo cách riêng rất Phần Lan. Phần lớn đều 
rất ít khi tham dự các buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ mà thường cầu 
nguyện theo cách riêng. 55% người theo đạo ở Phần Lan cầu nguyện 
mỗi tháng một lần, nhưng chỉ có 6% trong số đó đến cầu nguyện ở 
nhà thờ, còn 50% chỉ đến nhà thờ một lần trong năm. Nhà thờ của 
Phần Lan thường chỉ tập trung đông người vào dịp lễ Giáng sinh 
hoặc một số ngày lễ lớn khác của đạo. Tuy nhiên, đa số người Phần 
Lan vẫn tin vào Thượng đế và rất coi trọng việc làm lễ đặt tên, lễ cưới 
cũng như lễ tang ở nhà thờ. 

3.2. Đạo Orthodox

Orthodox là tôn giáo lớn thứ hai ở Phần Lan hiện nay với 
khoảng 62.000 thành viên (1,1% dân số), trong đó phần lớn thuộc 
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về giáo hội Orthodox Phần Lan (Suomen ortodoksinen kirkko), một bộ 
phận nhỏ thuộc về tông phái Orthodox Nga và Rumani. Trung tâm 
hành chính của giáo hội Orthodox Phần Lan lại đặt ở Kuopio, cách 
Helsinki khoảng 700km. Khác với đạo Orthodox ở một số nước, từ 
năm 1920 đạo Orthodox ở Phần Lan sử dụng lịch Gregorian (dương 
lịch) của đạo Giêsu Chính thống. 

Đạo Orthodox được các nhà truyền giáo từ Novgorod (Nga) 
mang vào vùng Karelia và khu vực phía đông Phần Lan khoảng thế kỷ 
thứ XIII. Nhưng chỉ từ khi Phần Lan trở thành công quốc tự trị thuộc 
Nga, đạo Orhtodox mới được lan truyền ra các nơi khác của Phần Lan. 
Cũng như đạo Chúa Giêsu ở Việt Nam trong thời gian từ thế kỷ XVII 
cho đến đầu thế kỷ XX, thời gian đầu đạo Orthodox được coi là tôn 
giáo của kẻ thù ở Phần Lan. Mãi cho đến giữa thế kỷ XIX, khi nguồn 
văn hoá dân gian ở Karelia được phát hiện, nhất là việc ra đời của sử 
thi Kalevala, thái độ nghi ngờ đó mới dần dần được thay đổi.

 Năm 1892 giáo khu Orthodox đầu tiên với giám mục người 
Phần Lan được thành lập. Còn trước đó, đạo Orthodox ở Phần Lan 
và Karelia thuộc sự điều hành của địa phận St. Peterburg. Tuy nhiên, 
mãi cho đến năm 1923, đạo Orthodox Phần Lan mới chuyển sang 
trực thuộc giáo trưởng Constantinople (Thổ Nhĩ Kỳ) – thủ phủ của 
giáo hội Orthodox phía đông, đồng thời có tổng giám mục riêng. 
Năm 1918, chính phủ Phần Lan công nhận sự độc lập của giáo hội 
Orthodox Phần Lan. Từ năm 1935, giáo hội Orthodox Phần Lan được 
quyền thu thuế như giáo hội Luther. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù chính phủ cũng như 
giáo hội đạo Luther có thái độ và những biện pháp nhằm khuyến 
khích sự phát triển của đạo Orthodox ở Phần Lan (như cấp kinh phí 
xây dựng nhà thờ, tu viện) nhưng đạo Orthodox vẫn bị suy yếu và 
có nguy cơ tàn lụi do số người gia nhập ngày một ít đi. Phải đến 
cuối những năm 1970, và vào những năm 1980 số người theo đạo 
Orthodox mới dần dần tăng lên. Đến cuối những năm 1990 với số 
người nhập cư từ các nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây ngày 
một nhiều, số tín đồ Orthodox ở Phần Lan cũng được nhân lên. 

Bên cạnh tiếng Hy Lạp, tiếng Anh cũng đã được công nhận là ngôn 
ngữ của nhà thờ Orthodox. Hơn thế nữa hoạt động được tiến hành 
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bằng các ngôn ngữ Slav của giáo hội Orthodox Phần Lan cũng đã tăng 
lên. Ngoài một nhà thờ lớn nhất ở các nước Tây Âu xây dựng năm 1868 
ở Helsinki - công trình kiến trúc thu hút khách du lịch ở Helsinki, đạo 
Orthodox Phần Lan còn có một bảo tàng xây dựng năm 1957 ở Kuopio, 
được coi là bảo tàng duy nhất của đạo Orthodox ở các nước Tây Âu. 

Cũng như các tôn giáo khác, giáo lý và đức tin của đạo Orthodox 
được dạy trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Phần 
Lan. Các nghi lễ truyền thống của đạo Orthodox đang có xu hướng 
hấp dẫn đối với nhiều người dân Phần Lan cũng như các phương tiện 
thông tin đại chúng và thậm chí còn có ảnh hưởng tới một số nghi lễ 
của đạo Luther trong những năm gần đây. Các buổi lễ của nhà thờ 
Orthodox ngày nay thường được phát trên sóng radio và truyền hình. 
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III

VÀi NÉT VỀ LỊCh SỬ PhầN LAN

“Người nào không biết về lịch sử của mình, người đó 
không có tương lai”

J.V. Snellman - Nhà tư tưởng Phần Lan (1806-1881)

1. Phần lan thời tiền sử
Vào thời kỳ băng hà, vùng đất ngày nay là lãnh thổ Phần Lan 

còn ngủ yên dưới những lớp băng dày. Khoảng 10.000 năm trước 
Công lịch, khi các tảng băng bắt đầu tan, một phần đất cao của Phần 
Lan ngày nay mới nổi dần lên từ dưới các tảng băng, nhưng phần lớn 
vùng đất phía tây và nam vẫn còn chìm dưới biển. Phải đến thời kỳ 
đồ đá giữa (8.300-5.100 năm trước Công lịch) những người đầu tiên 
mới bắt đầu đến đây sinh sống. 

Vào khoảng 3.000 năm trước Công lịch, văn hóa thời kỳ đồ đá 
mới dường như đã phổ biến ở vùng Karelia, thể hiện qua hoa văn 
trang trí trên đồ gốm tìm thấy nhiều nơi từ dãy núi Ural cho đến bờ 
vịnh Bothnia và cả ở đất Lapp. Khoảng 2.000 năm trước Công lịch 
một làn sóng di cư mới vào Phần Lan theo đường biển đến định cư ở 
các vùng ven biển phía tây nam và quần đảo Åland. Đến thời kỳ đồ 
đồng (1400-500 năm trước Công lịch) trên lãnh thổ Phần Lan đã hình 
thành sự khác biệt về văn hóa giữa phía đông và phía tây: vùng ven 
biển tây nam chịu ảnh hưởng từ phía tây, còn vùng phía đông, đặc 
biệt là vùng Karelia chịu ảnh hưởng từ phía đông. 

Vào thời kỳ đồ sắt (khoảng 500 năm trước Công lịch) Phần Lan 
chịu nhiều ảnh hưởng mới từ phía bờ nam của vịnh Phần Lan, nhưng 
văn hóa Germanic của làn sóng dân di cư tràn ngập lục địa châu Âu 
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lúc bấy giờ không tác động đến Phần Lan. Trong khi đó sự tiếp xúc 
giữa những người Saame bản địa với nhóm người nói tiếng Finno-
Ugric đến từ phía đông được tăng cường. 

Vấn đề nguồn gốc của người Phần Lan, cho đến nay vẫn chưa có 
sự thống nhất. Dựa vào ngôn ngữ, người ta cho rằng người Phần Lan 
có nguồn gốc châu Á, nhưng dựa vào gen di truyền, nhiều người cho 
rằng ba phần tư người Phần Lan có nguồn gốc từ phương tây, phần 
còn lại có nguồn gốc từ phương đông (Matti Klinge, 1981). Trong khi 
đó truyền thuyết lại kể rằng tổ tiên của người Phần Lan ngày nay là 
sự hòa trộn của ba bộ tộc: Karjalaiset, Hämäläiset và Suomalaiset. Người 
suomalaiset cư trú ở vùng Suomi1 (Turku và vùng phụ cận). Người 
hämäläiset tập trung ở quanh vùng Hämeenlinna, Lahti và Tampere hiện 
nay. Còn người karjalaiset cư trú ở lãnh thổ Karelia. Mãi tới đầu thế kỷ 
14 tên gọi Suomi mới được dùng để chỉ phần lớn lãnh thổ Phần Lan. 
Thời kỳ trung đại toàn bộ lãnh thổ Phần Lan được gọi là Österlandet 
(“phía đông” trong tiếng Thụy Điển).

2. Dưới vương triều thụy điển
Trong một thời gian dài, Phần Lan luôn là miền đất thu hút 

sự tranh giành giữa vương quốc Thụy Điển và Giáo hội Cơ đốc ở 
phía tây với Cộng hòa Novgorod (một quốc gia thịnh vượng phía 
tây bắc của Nga, phía nam biển Baltic từ thế kỷ XII-XV) và Giáo hội 
Orthodox ở phía đông. Mặc dù phần lãnh thổ phía tây nam Phần Lan 
dường như đã gắn với trung tâm Thụy Điển từ thời Viking, nhưng 
phải đến sau “Cuộc viễn chinh thứ nhất” (1155) Phần Lan mới thực 
sự trở thành một bộ phận của vương quốc Thụy Điển và “trong vòng 
sáu trăm năm người dân Phần Lan được hưởng mọi quyền và nghĩa 
vụ như công dân Thụy Điển” (Bell & Hietala, 2002)2.

Năm 1323, Thụy Điển và chính quyền Novgorod đã ký một hiệp 
ước về biên giới Phần Lan, theo đó phần lớn lãnh thổ Phần Lan thuộc 
về Thụy Điển, còn phần phía đông của Karelia nằm dưới sự kiểm 
soát của Cộng hòa Novgorod. Như vậy là vào giữa thế kỷ XIV, Phần 
Lan chính thức trở thành địa phương của Thụy Điển và được coi là 
phần đất phía đông (Österland) của vương quốc. Năm 1362 Phần Lan 
được quyền có đại diện tham gia vào việc lựa chọn vua Thụy Điển 
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và quyền cử các đại diện vào nghị viện của vương quốc. Trung tâm 
hành chính, thương mại và văn hóa của Phần Lan trong thời kỳ này 
là Turku với hơn ¾ dân cư là người Đức. Dân số của Phần Lan vào 
đầu thế kỷ XVI vào khoảng 350.000 người, trong đó 90% là nông dân 
và đến tận đầu thế kỷ XX nông nghiệp vẫn giữ một phần chủ đạo 
trong nền kinh tế. 

Năm 1523 Gustaf Vaasa trở thành vua Thụy Điển và đã tích cực 
ủng hộ công cuộc cải cách tôn giáo. Chính sách của ông đã được 
Giám mục xứ đạo Turku lúc bấy giờ là Mikael Agricola thực hiện 
ở Phần Lan. Năm 1593, đạo Luther chính thức trở thành tôn giáo 
chính thống ở Thụy Điển và Phần Lan với Công ước Uppsala. Thế 
kỷ XVI được đánh dấu bởi những cuộc xung đột với Moskva, vì thế 
Phần Lan trở thành một bộ phận được quan tâm đối với vương quốc 
(Thụy Điển). Các hoàng tử Vaasa được dạy tiếng Phần Lan. Các chủ 
điền trang Phần Lan được huy động để phục vụ trong các cuộc chiến 
tranh với Nga. Viipuri (một thành phố phía đông nam Phần Lan, sau 
chiến tranh Thế giới thứ hai bị cắt cho Nga) được xây dựng thành 
một giáo khu thứ hai ở Phần Lan sau Turku.

Vào thế kỷ XVII Thụy Điển tăng cường bành trướng thế lực và 
trở thành một siêu cường trên thế giới. Các tỉnh Gotland và Scanian 
(thuộc Đan Mạch) và nhiều vùng rộng lớn hơn trong lục địa châu Âu 
bị xâm chiếm. Phần Lan tiếp tục là nguồn cung cấp quân lính và cả 
chỉ huy cho quân đội Thụy Điển trong các cuộc xâm chiếm các nước 
ở Trung Âu. Mặt khác, với học thuyết trọng thương đang thịnh hành 
lúc bấy giờ, chính quyền Stockholm xiết chặt hơn chính sách kiểm 
soát kinh tế Phần Lan. Nguồn xuất khẩu chủ yếu lúc bấy giờ là terva 
- nhựa cây chế xuất từ gỗ thông (được gọi là “vàng đen”) được khai 
thác không có giới hạn để xây dựng các hải đội phục vụ cho các cuộc 
chiến tranh. 

Năm 1640, trường Đại học đầu tiên của Phần Lan - Học viện 
Turku (Åbo Academy) được thành lập ở Turku giúp cho sinh viên 
Phần Lan không phải đi ra nước ngoài để học đại học như trước đó. 
Tuy nhiên, từ những năm đầu thế kỷ XVII tiếng Thụy Điển là ngôn 
ngữ sử dụng trong lĩnh vực hành chính, tòa án và nhà thờ. Từ năm 
1649 trở đi tiếng Thụy Điển, chứ không phải tiếng Phần Lan, cũng là 
ngôn ngữ dùng để giảng dạy trong nhà trường của Phần Lan giống 
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như tiếng Pháp ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Cũng từ đó 
một phong trào nhằm truyền bá văn hóa Thụy Điển ở Phần Lan được 
phát động.     

Thế kỷ XVII kết thúc một cách đầy thương tâm trong lịch sử Phần 
Lan với nạn đói kéo dài 2 năm (1695-1697) khiến dân số Phần Lan bị 
chết đói rất nhiều. Cuộc chiến tranh được gọi là “Great Northern War” 
(Đại chiến phương Bắc) kéo dài hơn 20 năm giữa Thụy Điển với Nga 
bắt đầu từ năm 1700 đánh dấu sự suy yếu của siêu cường Thụy Điển 
và năm 1710 phần lớn lãnh thổ Phần Lan đã bị Nga thôn tính. Chỉ 
đến năm 1721, với hiệp ước hòa bình Uusikaupunki (Nystad - tiếng 
Thụy Điển), chiến tranh kết thúc, đất Phần Lan mới được trao lại cho 
Thụy Điển, trừ phần nam Karelia với Viipuri vẫn thuộc về Nga cùng 
với các tỉnh Baltic khác: Estonia, Lithuania và Ingria. Đây là thời kỳ 
hết sức khó khăn của Phần Lan. Sau nạn đói kinh hoàng, dân số tiếp 
tục giảm, nền kinh tế suy sụp, bộ máy hành chính rệu rã. 

Năm 1747 Thụy Điển bắt đầu xây dựng Sveaborg (pháo đài của 
Thụy Điển, sau đó được Phần Lan đổi thành Suomenlinna - pháo đài 
của Phần Lan), trên sáu hòn đảo nhỏ ở Helsinki. Từ giữa thế kỷ XVIII 
dân số Phần Lan bắt đầu tăng lên rất nhanh và đạt tới con số 907.000 
người năm 1807. Nền kinh tế được phục hồi với việc hình thành một 
số xí nghiệp sản xuất thủy tinh, đường và bột giấy, nhất là các nhà 
máy cưa - nơi cung cấp một số lượng lớn nguồn xuất khẩu mới của 
Phần Lan: gỗ tấm và tàu cùng với sản phẩm cũ là nhựa thông, vào 
thị trường châu Âu. Các nhà chính trị Phần Lan cũng thường giữ vai 
trò lãnh đạo trong nghị viện thời kỳ này. Tiếng Phần Lan bắt đầu dần 
dần được coi trọng và sử dụng trong các lĩnh vực hành chính. Trong 
giới trí thức ở Phần Lan đã bắt đầu có thái độ đứng về phía Nga 
khiến cho vua Gustav III và Gustav IV Adolf ngờ vực. Tầng lớp trên 
có xu hướng chuẩn bị thỏa hiệp và sáp nhập vào Nga trong cuộc tấn 
công tháng 2 năm 1809. Tuy nhiên, tầng lớp nông dân lại chống đối, 
vì vậy giữa họ đã nảy sinh sự nghi ngờ và chia rẽ. 

Suomenlinna
Suomenlinna (pháo đài của Phần Lan) trước đây có tên là Sveaborg 

(pháo đài của Thụy Điển) hay Viapori như từng dùng trong tiếng 
Phần Lan là hòn đảo pháo đài nằm ven biển phía nam Helsinki, do 
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kiến trúc sư, bá tước, đồng thời là nguyên soái Thụy Điển, Augustin 
Ehrensvärd xây dựng năm 1748 dưới sự chỉ huy của Adolf Fredrik. 
Đây là công trình xây dựng lớn nhất ở Phần Lan trong thời kỳ Phần 
Lan thuộc Thụy Điển, được hơn 6.400 binh lính Phần Lan và nhiều 
dân tham gia xây dựng với trợ giúp về kinh phí của Pháp, đồng minh 
quân sự của Thụy Điển lúc bấy giờ. Đây là công trình có quy mô lớn 
nhất ở khu vực Bắc Âu vào thời đó.

Pháo đài gồm nhiều công trình kiên cố với các tường lũy, công sự 
bao quanh nằm trên bảy đảo đá, trong đó một số được kết nối với nhau 
bằng những chiếc cầu. Tại đây còn có một cầu tàu trên cạn tạo điều 
kiện cho các tàu hải quân của pháo đài có thể vào ra. Đây là cầu tàu cạn 
cổ nhất còn hoạt động ở châu Âu hiện nay. Pháo đài Suomenlinna đã 
trở thành một trong những căn cứ hải quân quan trọng nhất của Thụy 
Điển lúc bấy giờ.

Thời gian đầu, pháo đài đã phát triển nhanh hơn cả Helsinki. Vào 
năm 1805 có 4.600 người cư trú ở đây khiến cho cư dân ở đây đông thứ 
hai sau Turku, thủ đô Phần Lan lúc bấy giờ và đông hơn cả Helsinki 
(với chỉ 4.200 người). Suomenlinna trở thành cửa ngõ của Phần Lan và 
việc đi ra nước ngoài của các công chức đã ảnh hưởng tới đời sống văn 
hóa của pháo đài, nhất là về âm nhạc và sân khấu. Không ít người đã so 
sánh nó với Portmouth của Anh, nhưng trên thực tế nó còn có quy mô 
lớn hơn.

Năm 1808, quân Nga chiếm Viapori một cách rất dễ dàng. Kể từ 
đó cho đến khi Phần Lan giành được độc lập, pháo đài này là căn cứ 
quân sự của Nga với khoảng 13.000 quân đồn trú, được coi là căn cứ 
quan trọng thứ hai trong khu vực của Nga, sau Kronstadt. Năm 1855 
Suomenlinna bị liên quân Anh-Pháp tấn công trong cuộc chiến tranh 
Krym (nổ ra năm 1854), song lần này không bị thất thủ. 

Một năm sau khi Phần Lan trở thành quốc gia độc lập, tên gọi của 
pháo đài được đổi thành Suomenlinna. Nhà thờ Orthodox của Nga 
trên đảo được cải tạo lại như nhà thờ Lutheran. Suomenlinna được giữ 
như một khu quân sự của Phần Lan cho đến năm 1973 được chuyển 
thành khu vực dân sự. Kể từ đó, việc xây dựng, phục chế lại các công 
trình trên đảo bắt đầu được tiến hành. 

Ngày nay, Suomenlinna là nơi cư trú ổn định của 900 dân và 
là một trong những pháo đài có kiến trúc đẹp nhất ở châu Âu. Năm 
1991, Suomenlinna được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. 
Bên cạnh các thành lũy, các công sự, trên đảo này còn có một số bảo 
tàng về quân sự, Trung tâm Nghệ thuật Bắc Âu và một nhà hát ngoài 
trời mùa hè. Suomenlinna là một địa điểm hấp dẫn nhất đối với 
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khách du lịch cũng như người dân trong nước ở Phần Lan. Vào mùa 
hè, mỗi ngày có hàng trăm chuyến phà chở du khách ra thăm đảo và 
nghỉ ngơi giải trí.

3. công quốc tự trị thuộc nga
Mùa đông năm 1808 Nga tấn công Phần Lan để ép Thụy Điển 

phải đứng về phía họ phong tỏa nước Anh theo một hiệp ước được 
ký kết giữa Napoleon và Nga hoàng Alexander I. Năm 1809, Thụy 
Điển bị thất bại phải trao toàn bộ lãnh thổ Phần Lan cho Nga, chấm 
dứt bảy thế kỷ cai quản Phần Lan (1250-1809), đưa nước này trở 
thành công quốc tự trị thuộc Nga. 

Mặc dù trên danh nghĩa là một công quốc nằm dưới sự giám sát 
của Nga hoàng, nhưng có thể coi đây là thời kỳ tốt đẹp của Phần Lan. 
Lần đầu tiên trong lịch sử, sự tự chủ của Phần Lan được công nhận 
với việc có một nghị viện (Diet) riêng được lập nên vào năm 1863, 
mặc dù người đứng đầu là một toàn quyền người Nga và các thành 
viên của Nghị viện là người Phần Lan nhưng phải được Nga hoàng 
phê chuẩn. Nghị viện này được quyền quyết định nhiều vấn đề của 
quốc gia, trừ những vấn đề hệ trọng nhất phải thông qua ý kiến của 
Nga hoàng. Hệ thống pháp luật và thiết chế xã hội được giữ theo 
hình mẫu Thụy Điển (chứ không theo kiểu Nga). Đạo Luther (chứ 
không phải Orthodox) cũng được công nhận là tôn giáo chính thống 
ở Phần Lan. Phần Lan được quyền tự chủ về kinh tế với việc thuế thu 
được ở Phần Lan chỉ dành cho Phần Lan.

Một số cải cách về chính trị được thực hiện, trong đó quan trọng 
nhất là việc bãi bỏ đẳng cấp. Đây là sự thay đổi đầu tiên từ khi Phần 
Lan trở thành công quốc tự trị thuộc Nga. Người Phần Lan không chỉ 
hướng về St. Peterburg với sự lãnh đạo chính trị mà họ còn tìm kiếm 
việc làm ở đấy. Quả thật, vào thế kỷ XIX, St. Peterburg là một thành 
phố quan trọng đối với người Phần Lan. Đây là nơi có nhiều người 
Phần Lan (chỉ sau người Đức) sống và làm việc hơn Helsinki vào thời 
gian đó. Ở đây có một số trường học và nhà thờ mà ngôn ngữ chính 
là tiếng Phần Lan và khá nhiều người Phần Lan có học vấn đã trở 
thành tướng lĩnh quân đội và người lãnh đạo hành chính ở thủ đô 
của đế chế Nga. Vào năm 1869 có tới 16.000 người Phần Lan sống ở 
St. Peterburg, đứng thứ hai trong số người thiểu số sau người Đức3.
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Công quốc tự trị còn có đồng tiền riêng, ngân hàng riêng của 
mình mà không bị lệ thuộc vào Nga như hồi còn thuộc Vương quốc 
Thụy Điển. Vị trí “đặc ân” của Phần Lan còn đựợc thể hiện rõ hơn 
ở chỗ các sự vụ được Nga Hoàng giải quyết trực tiếp mà không cần 
thông qua bộ máy hành chính của Nga. Trong tương quan với các 
“công quốc” khác thuộc đế chế Nga lúc bấy giờ như Ba Lan và các 
nước Baltic, Phần Lan được coi như là trường hợp đặc biệt. Theo 
Paavo Lipponen, cựu thủ tướng (1995-2003), cựu chủ tịch Nghị viện 
Phần Lan (2003-2007), việc trở thành một bộ phận của Thuỵ Điển và 
công quốc độc lập thuộc Nga năm 1809 là hai cơ may (onnenpotku) 
trong lịch sử của Phần Lan (Suomen Kuvalehti, 16.3.2007). Chính vì 
thế ngày nay mặc dù đại bộ phận người Phần Lan không có thiện 
cảm lắm với người bạn lớn láng giềng phương Đông, song nhiều 
người vẫn thầm biết ơn chính quyền Nga Hoàng đã đưa Phần Lan ra 
khỏi Thụy Điển và sau đó trao cho họ nền độc lập. 

Tuy nhiên, Nga cũng chú ý kéo Phần Lan ra khỏi ảnh hưởng 
của Thụy Điển. Với e ngại rằng Turku quá gần với Thụy Điển về mặt 
địa lý và xã hội nên năm 1812 Nga Hoàng đã cho chuyển thủ đô của 
Phần Lan từ Turku về Helsinki, và năm 1828 chuyển đại học quốc gia 
Phần Lan ở Turku về Helsinki. Năm 1812, trước khi quân Napoleon 
tấn công Nga, Alexander I còn đưa ra một quyết định hết sức hào 
phóng là trả lại cho Công quốc tự trị phần đất đã bị cắt cho Nga vào 
năm 1721 theo Hiệp ước Uusikaupunki và 1743 theo Hiệp ước Turku. 
Điều đáng chú ý nữa là chính Aleksander I đã giao cho Carl Ludvig 
Engel, một trong những kiến trúc sư ông yêu quý nhất thiết kế và xây 
dựng khu trung tâm thành phố mới cho Helsinki theo dáng dấp của 
kiến trúc St. Perteburg. C. L. Engel đã để lại một dấu ấn đậm nét mà 
không kiến trúc sư nào có được trước đó cũng như sau này đối với 
Helsinki. Ông đã thiết kế và xây dựng 30 công trình công cộng và làm 
cố vấn xây dựng cho hơn 600 công trình khác. Những công trình của 
C. L. Engel vẫn được giữ nguyên đến ngày nay và vẫn là khu vực nổi 
bật nhất của thủ đô Phần Lan.

Mặc dù người nối ngôi Alexander I là Nikolai I ít nhiều phản cải 
cách, nhưng trong thời kỳ ông ta trị vì kinh tế và văn hóa của Phần 
Lan cũng phát triển đáng kể. Phong trào “Lãng mạn dân tộc” thu được 
nhiều thành quả rất có ý nghĩa. Hội văn học Phần Lan được thành lập 
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năm 1831 đã bắt đầu hoạt động có hiệu quả, trong đó nổi bật nhất là 
việc xuất bản sử thi Kalevala năm 1835. Cùng lúc đó, phong trào chính 
trị nhằm nâng cao bản sắc dân tộc do nhà văn hoá, nhà tư tưởng J.V. 
Snellman dẫn đầu kêu gọi tầng lớp trí thức ủng hộ việc đưa tiếng Phần 
Lan thành ngôn ngữ của văn hóa, giáo dục và hành chính. 

Khác với Nikolai I, người kế vị ông năm 1855 là Alexander II 
phóng khoáng hơn. Trong vòng 6 năm, Nga Hoàng Alexandre II đã 
thông qua một đạo luật mới cho phép công quốc triệu tập các cuộc 
họp của Nghị viện và khá nhiều quyền tự do. Đặc biệt Alexander II 
đã mở đường cho tiếng Phần Lan được sử dụng một cách rộng rãi 
hơn bằng một sắc lệnh đưa tiếng Phần Lan lên địa vị bình đẳng với 
tiếng Thụy Điển trong lĩnh vực hành chính vào năm 1863. Sắc lệnh 
này có hiệu lực trong thời gian 20 năm, nhưng thực tế nó đã kéo dài 
tới khi được thay thế bằng một đạo luật mới về ngôn ngữ của nghị 
viện Phần Lan năm 1902. Đó là lý do vì sao cho tới tận ngày nay tượng 
của Alexandre II được đặt ở vị trí trang trọng trước nhà thờ trắng 
(Tuomiokirkko) với bốn biểu tượng: Luật pháp, Hòa bình, Ánh sáng 
và Lao động vây quanh trên quảng trường Nghị viện ở trung tâm 
Helsinki. Ngoài ra, đường phố sầm uất nhất và có hệ thống sưởi duy 
nhất dưới lòng đường về mùa đông ở Helsink cũng mang tên ông. 

Phần Lan trở thành bộ phận tân tiến của đế chế Nga lúc bấy giờ 
với trình độ giáo dục cao, thiết chế xã hội công dân phát triển. Năm 
1866, đạo luật mới về giáo dục cơ sở được thông qua đem lại sự quan 
tâm hơn đối với giáo dục trong cả nước. Năm 1878 quân đội riêng 
của Phần Lan được xây dựng với hơn 5.000 người. Về kinh tế, động 
lực chính để thúc đẩy sự phát triển là việc ban hành đồng tiền riêng 
của Phần Lan, đồng markka năm 1860 và sau đó 2 năm xây dựng 
tuyến đường sắt đầu tiên ở Phần Lan. Tuy nhiên, Phần Lan vẫn là 
một xã hội nông nghiệp và kinh tế công nghiệp chỉ chiếm 8% dân số 
vào năm 1880. Một nạn đói thảm khốc không kém so với trước đây 
đã xảy ra từ tháng 9.1867-6.1868 (Ollikainen, 2012). 

Trong thời kỳ thuộc Nga hoàng Nikolai II (1894-1917), quyền 
tự chủ của Phần Lan bắt đầu bị hạn chế. Các nhà dân tộc chủ nghĩa 
Nga lúc này bắt đầu một làn sóng Nga hóa đối với Công quốc tự trị. 
Tác động đầu tiên của làn sóng này là việc năm 1899 vai trò của Nghị 
viện Phần Lan giảm sút trong mối tương quan với cơ quan lập pháp 
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của Đế chế Nga và việc tiếng Nga được dùng phổ biến hơn trong 
giáo dục cũng như trong lĩnh vực hành chính. Quân đội Phần Lan bị 
giải tán, việc giám sát gắt gao hơn. 

Tuy nhiên, với “Cuộc bãi công khổng lồ” ở Nga, sau đó lan 
truyền sang Phần Lan vào cuối năm 1905 và vì sự suy yếu của Nga 
trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật, Nga hoàng buộc phải nhượng bộ, 
khôi phục lại các quyền tự quyết ban đầu cho Phần Lan. Đây là cuộc 
biểu tình có quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử trên đất Phần Lan 
và đem lại nhiều kết quả rất có ý nghĩa, trong đó các tầng lớp khác 
nhau trong xã hội cùng tham gia bình đẳng trong các hoạt động cộng 
đồng. Sau cuộc bãi công đó, Nghị viện Phần Lan đã có một cuộc 
cải cách từ chỗ là Nghị viện bốn đẳng cấp trở thành một nghị viện 
thống nhất gồm 200 thành viên được lập nên bằng việc bầu phiếu 
phổ thông, bình đẳng của mọi công dân từ 24 tuổi trở lên. Đây là cải 
cách tiến bộ nhất trong hoạt động của Nghị viện ở châu Âu lúc bấy 
giờ. Lần đầu tiên trong lịch sử Phần Lan và châu Âu, phụ nữ được 
quyền đi bỏ phiếu như nam giới. 

Nhưng chính sách Nga hóa lại được phục hồi vào năm 1908 với 
việc Nghị viện mới của Phần Lan gần như bị mất hết quyền lực và 
hầu hết các thành viên của Nghị viện là người Nga. Trong thời gian 
là Công quốc tự trị thuộc Nga, dân số Phần Lan tăng đáng kể: từ 
khoảng 1 triệu vào năm 1812 lên 3 triệu người năm 1912. Thế kỷ XIX 
cũng là thời gian mà các học giả, các nhà khoa học Phần Lan được thế 
giới biết đến như những công dân của Phần Lan chứ không phải của 
Thụy Điển như trước đó. 

4. nước cộng hòa độc lậP
Năm 1917, với Cách mạng tháng Mười, Nga hoàng bị phế truất 

và những người Bolshevik lên nắm quyền. Chớp thời cơ đó, ngày 
6.12 .1917 Nghị viện Phần Lan chính thức tuyên bố Phần Lan trở 
thành quốc gia độc lập. Và ngày cuối cùng của năm 1917, V. I. Lenin, 
người đứng đầu chính phủ Bolshevik Nga đã công nhận nền độc lập 
của Phần Lan. Có lẽ nhờ sự kiện này mà người Phần Lan biết ơn ông 
và đã xây dựng một bảo tàng Lenin ở thành phố Tampere4. Ngoài ra, 
những nơi Lenin đã từng sống ở Phần Lan đều được lưu giữ. 
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Tuy nhiên, ngay khi nhà nước độc lập vừa mới ra đời một hố 
sâu ngăn cách giữa hai lực lượng chính trị ở Phần Lan cánh tả (thân 
Nga) và cánh hữu (thân Đức) đã xuất hiện, dẫn đến một cuộc chiến 
“huynh đệ tương tàn” nổ ra ngày 28 tháng 1 năm 1918 giữa “Quân 
Trắng” do Tướng C. G. E. Mannerheim chỉ huy (với sự hậu thuẫn 
của Đức) và “Quân Đỏ” (với hậu thuẫn của lực lượng Cận vệ Đỏ của 
Nga). Lúc đầu Quân Đỏ làm chủ Helsinki và lập nên chính phủ lâm 
thời. Nhưng tháng 5 năm 1918 cuộc xung đột kết thúc với thắng lợi 
thuộc về Quân Trắng. Cuộc “nội chiến” chỉ kéo dài 4 tháng, nhưng 
đã để lại trong lịch sử Phần Lan một trang đầy đau thương, mà 
theo kết quả nghiên cứu được công bố trên báo Helsingin Sanomat,  
21.02.2006, số người chết lên tới 36.700 từ cả hai phía. Ngày nay, tùy 
theo nhãn quan chính trị mà cuộc chiến tranh này được nhắc đến với 
những tên gọi khác nhau (Nội chiến, chiến tranh giải phóng, chiến 
tranh giai cấp…). 

Sau cuộc chiến, cánh hữu muốn đưa Phần Lan trở thành một 
nhà nước quân chủ như các láng giềng Bắc Âu nên Nghị viện lúc bấy 
giờ đã chọn Frederich-Charles (hoàng tử xứ Hesse, Đức) làm vua 
của “vương quốc” vào ngày 9.10.1918. Nhưng sự thất bại của Đức 
trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất (tháng 11.1918) đã khiến cho 
chủ trương đó bất thành. Ngày 14.12.1918, tức chỉ sau hơn 2 tháng, 
vị vua chưa kịp đăng quang với vương miện đã phải “thoái vị”. Tuy 
nhiên, một phiên bản vương miện dành cho vua Phần Lan ngày nay 
còn được trưng bày tại Gemstone Gallery ở thành phố Kemi (cực bắc 
Phần Lan). Ngay sau đó người Phần Lan liền hướng chính sách đối 
ngoại của mình sang phía liên minh phương Tây, đưa Phần Lan đi 
theo chính thể cộng hòa. Năm 1919, vị tổng thống đầu tiên của nước 
cộng hòa là K. J Sttåhlberg đã được bầu chọn. 

Những năm đầu độc lập, kinh tế Phần Lan gặp rất nhiều khó 
khăn, nhưng đã có những bước phát triển đáng kể trong khoảng 
20 năm sau. Từ một nền kinh tế với 2/3 dân số gắn với nông nghiệp 
năm 1918, đến năm 1939 tỷ lệ chỉ còn 1/3 và đưa mức sống của người 
Phần Lan xích lại gần hơn với các nước Bắc Âu, mặc dù xuất phát từ 
một mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia này. Đến khi chiến tranh 
Thế giới thứ hai nổ ra, mức sống trung bình của người dân gần như 
ngang hàng với các nước Pháp và Hà Lan; chỉ xếp sau các nước Đức, 
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Thụy Điển và Anh. Trong thời gian đó nền công nghiệp của Phần Lan 
đạt được tỉ lệ tăng trưởng vào loại cao nhất ở châu Âu nhờ ngành 
mũi nhọn là chế biến lâm sản. 

Một trong những động lực có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế và 
xã hội lúc bấy giờ là chính sách cải cách ruộng đất vào năm 1921. 
Năm 1922, Nghị viện Phần Lan đã thông qua bộ luật giáo dục bắt 
buộc dành cho mọi người, đồng thời xây dựng thêm một số trường 
đại học mới, chủ yếu ở Turku góp phần thúc đẩy việc giáo dục phát 
triển. Tuy nhiên, một sự tranh cãi về vấn đề ngôn ngữ đã xảy ra năm 
1920 với nội dung là tiếng Thụy Điển và tiếng Phần Lan sẽ được sử 
dụng như thế nào trong nước cộng hòa mới. Tổng thống Ståhlberg 
đã cố gắng hòa giải các lực lượng đối nghịch trong nội chiến để đưa 
nhà nước non trẻ ra khỏi sự chia rẽ. Cũng trong năm này, YLE (viết 
tắt của tiếng Phần Lan: Yleisradio Oy) cơ quan phát thanh và truyền 
hình của nhà nước Phần Lan ra đời. 

Về phương diện đối ngoại, Phần Lan thực hiện một chính sách 
hòa hiếu với Liên bang Xô Viết ở phía đông bằng một hiệp ước 
hòa bình ký năm 1920 và gia nhập tổ chức Liên hiệp các Quốc gia 
(League of Nations, tiền thân của United Nation - Liên hiệp quốc). 
Đến năm 1932, Phần Lan lại ký với Nga một Hiệp ước không xâm 
lược lẫn nhau. Tuy nhiên, bất hòa lại nảy sinh trong quan hệ với 
Thụy Điển ở phía tây xung quanh vấn đề chủ quyền các hòn đảo 
ở phía tây Phần Lan trên quần đảo Åland vì phía Thụy Điển và cả 
người dân sống trên quần đảo Åland đều muốn quần đảo này sáp 
nhập về Thụy Điển. 

Để giải quyết cuộc tranh chấp này, năm 1921 Phần Lan đã 
chấp nhận giải pháp của tổ chức Liên hiệp các quốc gia (League 
of Nations), công nhận quần đảo Åland thuộc về Phần Lan, nhưng 
được hưởng những quyền tự trị theo công ước quốc tế và luật pháp 
của Phần Lan. Tổ chức Liên hiệp các quốc gia đã đóng một vai trò 
quan trọng trong chính sách đối ngoại của Phần Lan cho đến khi 
chính phủ Phần Lan tuyên bố đi theo đường lối đối ngoại của Liên 
minh Bắc Âu (năm 1935).

Tuy nhiên, chính sách trung lập cũng không giúp Phần Lan tránh 
khỏi đám mây chiến tranh đang che phủ trên bầu trời châu Âu lúc 
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bấy giờ và hai hiệp ước hòa bình (1920, 1932) đã ký kết với Liên bang 
Xô Viết cũng không kéo Phần Lan ra khỏi xung đột với người láng 
giềng khổng lồ này. Tháng 8.1939, sau khi việc lôi kéo Anh và Pháp 
bật đèn xanh cho hành động trước để ngăn chặn sự tấn công từ Đức 
qua các nước Baltic bất thành, ngày 23.8.1939 Liên bang Xô Viết ký 
với Đức một Hiệp ước phân chia phạm vi ảnh hưởng của họ ở Đông 
Âu, trong đó hai “siêu cường” đồng ý xếp Phần Lan, Latvia, Estonia 
và một phần Ba Lan nằm trong sự khống chế của Liên bang Xô Viết. 

Sau khi thuyết phục được các nước Baltic đồng ý sáp nhập vào 
Liên bang Xô Viết, Moskva đòi Phần Lan điều chỉnh biên giới, yêu 
cầu phải cho quân đội Xô Viết đóng ở một số vùng thuộc Karelia, 
Hanko và một số đảo ở Vịnh Phần Lan, nhưng Phần Lan chỉ đồng ý 
một phần trong yêu sách đó. Để đáp trả sự “bướng bỉnh” này, ngày 
30.11.1939 Liên bang Xô Viết đã tấn công Phần Lan gây nên cuộc 
“Chiến tranh Mùa đông” (Talvisota trong tiếng Phần Lan) khốc liệt 
giữa hai nước. 

Mặc dù với lực lượng non yếu gấp nhiều lần, lại chiến đấu đơn 
độc, nhưng chàng “David Phần Lan” đã kiên cường đương đầu với 
“Goliath” (Liên bang Xô Viết ) trong vòng 105 ngày sau đó mới chịu 
ký Hiệp ước Hòa bình vào ngày 12.3.1940 ở Moskva. Để đổi lấy hòa 
bình, Phần Lan đành phải cắt cho Liên bang Xô Viết gần 10% lãnh 
thổ của mình (gồm phần lớn đất Viipuri-thành phố lớn thứ hai lúc 
bấy giờ, toàn bộ hồ Ladoga, phần lớn vùng Karelia và Petsamo ở 
phía Bắc) đồng thời chấp nhận cho Liên bang Xô Viết được sử dụng 
cảng Kotka trong vòng 30 năm5. 

Tuy nhiên, hòa bình không kéo dài được lâu bởi quan hệ giữa 
hai nước bắt đầu bị bầu không khí nghi ngờ che phủ khi Phần Lan 
liên minh với Đức, một mặt nhằm chống lại sự bắt nạt và chèn ép 
của Liên Bang Xô Viết và mặt khác hy vọng với sự giúp đỡ của Đức 
họ sẽ giành lại được phần lãnh thổ đã bị mất trước đây. Phần Lan đã 
đồng ý cho Đức lập căn cứ quân sự ở Lappi để đổi lại việc nhận thiết 
bị quân sự từ Đức đồng thời hậu thuận Đức trong việc tấn công Liên 
bang Xô Viết6. Ngày 22.6.1941, quân Phần Lan từ phía đông nam 
phối hợp với quân Đức từ phía bắc Lappi bắt đầu cuộc chiến tranh 
với Liên bang Xô Viết. 
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Cuộc “Chiến tranh Tiếp diễn” (Jatkosota, theo cách nói của 
người Phần Lan) kéo dài đến tận tháng 9 năm 1944 mới chấm dứt 
với kết quả chiến thắng một lần nữa lại không thuộc về phía Phần 
Lan. Theo Hiệp ước đình chiến được ký ở Moskva (19.9), không 
những khát khao chính đáng về một nước “Phần Lan Lớn hơn” 
không thành (vì đường biên giới giữa hai nước được giữ nguyên 
vị trí như năm 1940) mà Phần Lan còn phải cắt thêm cho Liên bang 
Xô Viết phần đất Petsamo trên bờ biển Bắc cực cùng với khoản bồi 
thường chiến tranh trị giá 300 triệu USD (theo thời giá lúc bấy giờ) 
bằng hàng hóa được trả trong vòng sáu năm7. Đồng thời, Phần Lan 
còn phải “trục xuất” 200.000 lính Đức vốn là đồng minh khỏi lãnh 
thổ Phần Lan.

Như vậy, trong thời gian chưa đầy 5 năm, người Phần Lan đã 
trải qua hai cuộc chiến tranh ác liệt và chịu những thiệt hại hết sức 
nặng nề về người và của để đổi lại một điều vô cùng có ý nghĩa là giữ 
vững nền độc lập của quốc gia. 

C. G. E. Mannerheim - người Phần Lan vĩ đại nhất
Mannerheim là vị anh hùng, nhà chính trị, nhà thám hiểm sinh 

năm 1867 trong một gia đình quý tộc gốc Hà Lan ở Askainen, miền 
tây nam Phần Lan. Năm 1887, sau khi tốt nghiệp trường đào tạo quân 
sự ở St. Peterburg, Mannerheim gia nhập đội quân cận vệ hoàng gia 
Nga và phục vụ gần 30 năm trong quân đội Nga hoàng (Kent, 2004). 
Từ một sĩ quan kỵ binh trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905), 
Mannerheim đã trở thành một sĩ quan rất thân cận với Nga hoàng. Từ 
năm 1914-1917 Mannerheim được giao nhiệm vụ tổng chỉ huy quân 
đội Nga ở mặt trận Ba Lan và được phong hàm trung tướng của quân 
đội Nga năm 1917.

Sau khi Phần Lan tuyên bố độc lập, Mannerheim đã rời bỏ quân 
đội Nga trở về Phần Lan và được phong làm Tổng tư lệnh quân đội 
Phần Lan đang trong thời kỳ phôi thai. Ông đã lãnh đạo Quân Trắng 
trong cuộc “Nội chiến” và giành thắng lợi ngày 15.6.1918. Sau khi vị 
tổng thống đề cử đầu tiên của nước cộng hòa là E. Svinhufvud từ chức, 
Mannerheim được Nghị viện trao quyền nhiếp chính Phần Lan và giữ 
cương vị này đến hết năm 1919.

Trong những năm 1920, Mannerhein làm việc trong lĩnh vực an 
sinh xã hội. Năm 1933, ông được phong làm Thống chế, người Phần 
Lan duy nhất được mang tước hiệu này, sau đó ông làm tổng chỉ huy 
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quân đội trong cuộc Chiến tranh Mùa đông 1939-1940. Năm 1942, 
Mannerheim được phong Nguyên soái Phần Lan. 

Năm 1944, khi chiến tranh Thế giới thứ hai sắp kết thúc, Tổng 
thống Risto Ryti phải từ chức, Mannerheim được chọn làm Tổng thống 
nước cộng hòa trong bối cảnh chính trị hết sức khó khăn. Với cương 
vị là Tổng thống, ông đã đưa Phần Lan theo con đường trung lập và 
tránh được sự chiếm đóng của nước ngoài mặc dù Phần Lan là phía 
thua trận. Tháng 3 năm 1946, ông từ chức Tổng thống vì lý do sức 
khỏe, sau đó sang sống ở Thụy sĩ và qua đời ở đây tháng 1 năm 1951. 
Bên cạnh tài thao lược về quân sự và chính trị, Mannerheim còn là 
người rất có năng khiếu về ngoại ngữ. Ngoài tiếng Thụy Điển là tiếng 
mẹ đẻ, ông còn nói được tiếng Phần Lan, Nga, Pháp, Đức, Anh và Ba 
Lan. Có điều đáng chú ý là mãi đến năm 50 tuổi, ông mới chịu học 
tiếng Phần Lan.

Vào dịp kỉ niệm 75 năm sinh của Mannerheim, một con đường 
lớn ở trung tâm Helsinki đã được mang tên ông. Năm 1960, một bức 
tượng của ông đã được dựng trước Nghị viện và nhà ga xe lửa trung 
tâm Helsinki. Đây được coi là một trong những bức tượng các nhân 
vật lịch sử đầu tiên của Phần Lan ở Phần Lan.

Tháng 12 năm 2004, Mannerheim được chọn là người đứng đầu 
trong 10 nhân vật của cuộc bầu chọn những người Phần Lan vĩ đại 
nhất “suuret suomalaiset” do Đài truyền hình Phần Lan thực hiện. 

5. ngôi sao sáng Phương bắc
Với nền kinh tế gần như kiệt quệ do chiến tranh tàn phá cộng 

với khoản bồi thường cho Liên bang Xô Viết hết sức nặng nề, lại bị 
ngăn cản tiếp nhận trợ giúp từ các nước phương Tây tưởng chừng 
như Phần Lan khó gượng dậy được. Nhưng với đường lối sáng suốt 
của các nhà lãnh đạo (tiêu biểu là J. K. Paasikivi, U. Kekkonen) và với 
khí phách kiên cường (được gọi là sisu) của cả dân tộc, chỉ trong vòng 
khoảng 10 năm, kinh tế Phần Lan đã nhanh chóng hồi phục. 

Xuất phát từ vị trí địa lý và lịch sử của mình người Phần Lan đã 
rút ra bài học bổ ích để xác lập cho dân tộc nhỏ bé này một địa vị vững 
chắc trên bản đồ thế giới trong thời kỳ mới. Năm 1948, Paasikivi đã 
khôn khéo ký với Liên bang Xô Viết một Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác 
và Giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời thực hiện chính sách trung lập, đứng 
ngoài vòng tranh chấp của các siêu cường. Năm 1952, chỉ sau 6 năm 
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Phần Lan trả hết khoản bồi thường chiến tranh cho Liên bang Xô Viết  
và trở thành đối tác quan trọng không chỉ với nước này mà cả với các 
quốc gia khác trong tổ chức “Hợp tác và phát triển kinh tế” (OECD). 
Cũng trong năm đó, Phần Lan đã tổ chức thành công Olympic mùa hè 
thế giới lần thứ 15, đem lại tiếng vang lớn trên trường quốc tế. Ba năm 
sau (1955) Phần Lan gia nhập Hội đồng Bắc Âu và Liên hiệp quốc.

Sang những năm 1960, Phần Lan có những bước đi xa hơn trên 
con đường hội nhập với thế giới, như việc liên kết với Tổ chức Tự 
do Thương mại châu Âu (EFTA) năm 1961 (đến năm 1986 trở thành 
thành viên đầy đủ của tổ chức này); ký hiệp định thương mại với 
Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) năm 1973 và cả với Hội đồng 
Tương trợ kinh tế (COMECON) - một Tổ chức kinh tế của các nước 
Xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ vào đầu năm đó. Sisu và chính sách 
trung lập đã đem lại cho Phần Lan những thành tựu phi thường. 

Mặc dù nguồn tài nguyên thiên nhiên rất hạn chế (nếu không 
muốn nói là nghèo nàn, trừ rừng, hồ và... tuyết) nhưng chỉ khoảng 20 
năm sau chiến tranh, thu nhập bình quân theo đầu người của Phần 
Lan đã vượt Anh vào giữa những năm 1960. Trong hai thập kỷ tiếp 
theo nền kinh tế Phần Lan vẫn tiếp tục phát triển mạnh, đưa Phần Lan 
từ một nước nông nghiệp vươn lên nằm trong nhóm 10 quốc gia công 
nghiệp hàng đầu thế giới vào cuối những năm 1980. Sự phát triển kỳ 
diệu đó chỉ bị kìm lại khi Phần Lan bị mất thị trường xuất khẩu chính 
là Liên bang Xô Viết và một số nước Đông Âu do sự tan rã của khối 
này vào năm 1991. 

Trong thời gian 1991-1993, kinh tế Phần Lan rơi vào khủng 
khoảng trầm trọng khiến nợ nước ngoài lên đến 75% tổng sản phẩm 
quốc gia (GNP). Tuy nhiên, từ năm 1995, nền kinh tế bắt đầu hồi 
phục và tiếp tục phát triển cùng với sự trỗi dậy của Nokia. Hành 
trang Phần Lan mang theo từ những năm cuối của thế kỷ XX vào 
những năm đầu của thế kỷ XXI là những thành tựu đáng khâm phục: 
Trong 2 năm liền (2004, 2005) nền kinh tế Phần Lan được xếp có tính 
cạnh tranh cao nhất. Từ năm 2002 đến nay Phần Lan luôn được xếp 
hạng là một trong 5 nước dẫn đầu thế giới về sử dụng kỹ thuật công 
nghệ và thông tin trong đó năm 2002-03, 2011 ở vị trí thứ nhất, năm 
2013-2015 ở vị trí thứ hai. Phần Lan được coi là quốc gia đứng đầu 
thế giới về sự phát triển bền vững, tỉ lệ người biết đọc biết viết cao 
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nhất và là nước có chỉ số tham nhũng thấp nhất thế giới trong nhiều 
năm liền trong báo cáo của Tổ chức Minh bạch Thế giới8. 

tỉ lệ người dùng moBile và internet  
ở Phần lan từ 2013-2015

Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus)

Với sự thành công kỳ diệu của Nokia vào thập niên cuối cùng 
của thế kỷ XX nền kinh tế của Phần Lan đã hoàn toàn thay đổi. Nếu 
như trước đây, người Phần Lan chỉ biết nói “Phần Lan sống bằng 
rừng” thì giờ đây họ đã tự hào khẳng định “Phần Lan sống bằng 
rừng và Nokia”. Không ít người Phần Lan đã coi Nokia như cối thần 
Sampo trong sử thi Kalevala, đã mang đến cho đất nước họ sự giàu 
sang, thịnh vượng. Bên cạnh Nokia, Phần Lan còn sản sinh ra một 
thương hiệu nổi tiếng thế giới khác là hệ điều hành Linux do Linus 
Torvald khởi xướng. Hệ điều hành mở và miễn phí Linux là bằng 
chứng của cuộc cách mạng sáng tạo ở Phần Lan. Khác với Microsoft 
và Mac, Linux là hệ điều hành cho phép người dùng nâng cao và phát 
triển, vì thế mà nó được đánh giá là công trình hợp tác lớn nhất trong 
lịch sử, cho đến nay. Linux được rất nhiều công ty, hãng lớn trên thế 
giới sử dụng, trong đó có cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ - NASA, 
và trở thành đối thủ của Microsoft. Nhằm khuyến khích và tôn vinh 
những sáng tạo công nghệ có giá trị đối với cuộc sống, năm 2004, 
Viện Công nghệ Phần Lan đã thành lập Giải thưởng Công nghệ nghìn 
năm “Millennium Technology Prize”. Giải thưởng trị giá 1 triệu USD 
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được trao 2 năm một lần, được coi như một Nobel về lĩnh vực công 
nghệ. Năm 2012 Linus Torvald đã được tặng giải thưởng này9. 

nền kinh tế Phần lan từ 2010-2016

Nguồn: Tổng hợp từ The International Innovation Index và  
the Global Competitiveness Index

Từ năm 2013 trở đi, cùng với sự xuống dốc của Nokia và chịu tác 
động của khủng khoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Phần Lan tăng 
trưởng chậm dần và sức cạnh tranh cũng như sáng tạo bị sụt giảm. 
Năm 2014, thương hiệu “Connecting People” đã thuộc về Microsoft và 
Nokia mobile đã ngừng sảng xuất, nhưng khoảng 1 tỷ chiếc điện thoại 
Nokia vẫn còn được sử dụng và nhạc chuông Nokia vẫn thân thuộc 
với rất nhiều người. Phần Lan vẫn nằm trong top 10 nền kinh tế cạnh 
tranh và giàu sáng tạo nhất của thế giới. Theo báo cáo phát triển bền 
vững toàn cầu năm 2016, sự bền vững của nền kinh tế Phần Lan được 
xếp thứ tư (chỉ sau 3 nước láng giềng Bắc Âu: Thụy Điển, Đan Mạch 
và Na Uy).

Tuy nhiên cuộc khủng khoảng kinh tế trong các nước sử dụng 
đồng euro cộng với chiến dịch cấm vận kinh tế của EU với Nga - một 
thị trường xuất khẩu quan trọng của Phần Lan đã khiến kinh tế Phần 
Lan gặp nhiều khó khăn và gần như không tăng trưởng, tỉ lệ thất 
nghiệp tăng cao. Chính phủ của thủ tướng Juha Sipilä đã phải cắt, 
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giảm nhiều khoản đầu tư công và một số chế độ an sinh xã hội dành 
cho người dân khiến cho chế độ phúc lợi ưu việt của nhà nước Phần 
Lan đang bị thách thức nghiêm trọng. 

gdP của Phần lan từ 2007-2015 (tỉ euro)

Nguồn: http://www.tradingeconomics.com/finland/gdp

Mặc dù là một quốc gia nhỏ trên thế giới (đứng thứ 65 về diện 
tích và thứ 115 về dân số, Tổng sản phầm quốc gia chỉ chiếm 0,037%) 
nhưng sau 99 năm lập quốc, Phần Lan đã tạo dựng cho mình chỗ 
đứng mà nhiều nước lớn khó vươn tới được10:

•	 Quốc gia phát triển bền vững:1/ trên 178 nước
•	  Đất nước an toàn: 1/141
•	  Chính phủ điều hành tốt: 1 /149
•	  Ít tội phậm có tổ chức: 1 /138
•	  Nền Tư pháp độc lập: 1 /138
•	  Bầu cử tự do và tin cậy: 2 /138
•	  Quốc gia Minh bạch: 1 /168
•	  Ḅáo chí tự do: 1 /180
•	  Chỉ số con người: 1 /130
•	  Giáo dục phổ thông: 1 /138
•	  Ngân hàng lành mạnh: 1 / 138
•	  Chăm sóc bà mẹ và trẻ em: 2 /179. 
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chú thích Phần iii
1. Về tên gọi này có nhiều cách giải thích khác nhau. Nhưng giải thích được nhiều người 

chấp nhận hơn cả là Suomi bắt nguồn từ từ cổ suomus cũng có trong nhiều ngôn ngữ 
Ugric với nghĩa ‘vảy cá’ và được dùng làm tên gọi của người Phần Lan và cả tên nước 
Phần Lan cho đến tận ngày nay.

2. Nhiều người cho rằng Phần Lan từng bị Thụy Điển cai trị. Song nói như vậy là không 
chính xác, vì trước khi trở thành Công quốc tự trị thuộc Nga, Phần Lan chưa phải là 
một quốc gia mà chỉ là một phần của Vương quốc Thụy Điển. 

3. Trong thời gian từ 1809-1917 có 4000 người Phần Lan tham gia quân đội Nga hoàng, 
trong đó có 400 là tướng hoặc đô đốc (https://finland.fi/life-society/mannerheim-
hero-in-finland-and-russia/) 

4. Ngày nay ở thành phố Tampere của Phần Lan, Bảo tàng V.I. Lenin vẫn mở cửa đón 
khách đến tham quan. Ngày 20.1.2006, bảo tàng này tròn 60 tuổi. 

5. Theo Neil Kent, tổng thống Phần Lan lúc bấy giờ, người ký hiệp ước với Nga mấy 
tháng sau bị liệt tay phải (Neil Kent, Helsinki-A cultural and Literary History, 
Interlink Books, 2005) 

6. Quan hệ giữa Phần Lan và Đức trong thời gian này được ghi lại trong cuốn nhật ký 
được lưu giữ ở Mỹ của tổng thống Phần Lan lúc bấy giờ là Risto Rytin (1889-1956), 
vừa mới xuất bản tháng 1-2006 ở Phần Lan.

7. Sau đó được kéo dài thêm 2 năm và số tiền bồi thường giảm xuống còn 226.500.000 USD. 
8. http://www.transparency.org
9. http://www.linux.org/threads/linus-torvalds-creator-of-linux-wins-millennium-

technology-prize-%E2%80%93-oregonian.2965/
10. http://www.tilastokeskus.fi/…/satavuotiassuomi/suomimaailma…
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IV

MỘT hÌNh MẪu NhÀ NƯỚC dÂN ChỦ PhƯƠNg bẮC

1. nghị viện 
Trước khi trở thành quốc gia độc lập năm 1917, trong một thời 

kỳ khá dài Phần Lan đã có một cơ quan đại diện là Diet với bốn đẳng 
cấp: quý tộc, tăng lữ, tầng lớp trung lưu và nông dân. Năm 1906 Diet 
chuyển thành Nghị viện đơn viện (Eduskunta trong tiếng Phần Lan), 
một Nghị viện đơn viện dân chủ nhất châu Âu lúc bấy giờ và Đạo 
Luật Nghị viện được thông qua. Với sự kiện này, năm 1906 được coi 
là một trong ba cột mốc có ý nghĩa nhất về chính trị trong lịch sử 
Phần Lan1. Một năm sau, năm 1907, cuộc bầu cử Nghị viện đầu tiên 
được tổ chức với sự tham gia của người dân không phân biệt giới 
tính, khi Phần Lan vẫn còn là một công quốc tự trị thuộc đế chế Nga. 
Với cuộc bầu cử này, Phần Lan trở thành quốc gia tiên phong trên thế 
giới trong việc trao cho phụ nữ quyền bình đẳng với nam giới trong 
bầu cử và ứng cử vào cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia. Phải 
đợi 10 năm sau, trên thế giới mới có các quốc gia láng giềng Bắc Âu 
khác là Na Uy, Đan Mạch và Iceland thực hiện được điều đó.

Kế tục và phát triển nền tảng của hơn 100 năm trước, ngày nay 
Nghị viện Phần Lan là cơ quan lập pháp đơn viện gồm 200 nghị sĩ do 
người dân trực tiếp bầu chọn từ đại diện của các đảng phái khác nhau 
thông qua việc bỏ phiếu kín. Ngoài 1 ghế dành cho quần đảo Åland, 
do được hưởng quy chế tự trị, 199 ghế còn lại do các địa phương khác 
trong cả nước bầu chọn. Việc bầu cử Nghị viện Phần Lan trước đây 
được tiến hành 3 năm một lần, từ năm 1954 trở đi đổi thành 4 năm. 

Nghị viện có nhiệm vụ ban hành luật, thông qua ngân sách nhà 
nước và các hiệp ước quốc tế liên quan đến Phần Lan, giám sát hoạt 
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động của chính phủ và các cơ quan độc lập thuộc sự quản lý của 
Nghị viện như Tập đoàn Phát thanh và Truyền hình Phần Lan (YLE), 
Cơ quan an sinh xã hội Phần Lan (KELA). Từ năm 1995, sau khi Phần 
Lan gia nhập EU, Nghị viện còn có thêm nhiệm vụ xem xét những 
đề xuất của Ủy ban Châu Âu về các đạo luật, các hiệp định, các chính 
sách sẽ được quyết định ở EU. 

Theo quy định của Hiến pháp Phần Lan, Nghị viện bầu chọn Thủ 
tướng sau đó thông qua sự phê chuẩn của Tổng thống. Đứng đầu Nghị 
viện là chủ tịch-puhemies và hai phó chủ tịch-varapuhemies. Chủ tịch và 
Phó chủ tịch Nghị viện do các thành viên của Nghị viện bầu ra mỗi 
năm 1 lần vào buổi họp đầu tiên của kỳ họp đầu năm, chứ không phải 
chỉ bầu một lần và giữ nguyên trong suốt cả nhiệm kỳ như ở nhiều 
nước khác. Chủ tịch Nghị viện thường được chọn từ đảng không phải 
là đảng của Thủ tướng đương nhiệm. Còn hai Phó chủ tịch là người của 
hai đảng khác có số phiếu cao nhất trong cuộc bầu cử. Khi nhận chức, 
các vị Chủ tịch và hai Phó chủ tịch phải tuyên thệ trước Nghị viện.

Mặc dù dân số không nhiều nhưng các cuộc bầu cử Nghị viện 
Phần Lan trước đây cũng được thực hiện trong 2 ngày. Ngày nay 
ngoài một ngày chính thức, được quy định là: Chủ nhật, tuần thứ 3 
của tháng ba, việc bầu cử Nghị viện còn có một tuần bầu trước cho 
cử tri trong nước (từ 7.3 đến 13.3) và 4 ngày cho cử tri ở nước ngoài 
(từ 7.3 đến 10.3). Trước năm 1945 độ tuổi bầu cử ở Phần Lan là 24. 
Từ năm 1945 giảm xuống 21, năm 1970 giảm xuống còn 20 và từ năm 
1975 đến nay là 18 tuổi. Tất cả các công dân ở độ tuổi từ 18 trở lên đều 
được quyền ứng cử vào Nghị viện và được quyền đi bầu Nghị viện. 
Riêng Tổng thống, Chánh án và các thành viên của Toà án Tối cao và 
quân nhân chuyên nghiệp không được quyền ứng cử vào Nghị Viện. 

Ứng cử viên vào Nghị viện được lựa chọn qua các cuộc trưng cầu 
của các đảng hoặc các nhóm cử tri. Ứng cử viên từ các nhóm cử tri 
phải có ít nhất 100 phiếu đề cử trở lên ở 13 đơn vị bầu cử. Trong hai 
cuộc bầu cử gần đây (2011 & 2015), có 15 đảng có đăng kí hoạt động 
với 2.315 (2011) và 2.146 (2015) đại biểu được đưa ra để toàn dân lựa 
chọn 200 Nghị sĩ. Trong cuộc bầu cử năm 2011 có 1.412 đại biểu nam 
và 903 đại biểu nữ, còn năm 2015 có 1.301 đại biểu nam và 845 đại 
biểu nữ. Thông thường các đảng thường “lôi kéo” những người nổi 
tiếng vốn không phải là thành viên của đảng họ như các vận động 
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viên thể thao, các ngôi sao ca nhạc, và thậm chí hoa hậu (như trường 
hợp Bộ trưởng văn hoá Tanja Karpela của chính phủ trước đây (2003-
07) là hoa hậu Phần Lan năm 1991) làm đại diện cho đảng mình để 
thu hút phiếu bầu của cử tri. Trong cuộc bầu cử gần đây nhất (2015), 
8 đảng có đại diện trúng cử vào Nghị viện nhiệm kỳ 2015-2019 với số 
ghế như sau (Đảng RKP gồm cả 1 ghế của quần đảo Åland):  

kết quả cuộc Bầu cỬ nghỊ viện năm 2015

Nguồn: Statistics Finland.

Phần Lan là quốc gia đầu tiên ở châu Âu, và là quốc gia thứ hai 
trên thế giới sau New Zealand trao cho phụ nữ quyền bầu cử. Năm 
1907, khi phụ nữ các quốc gia khác ở châu Âu chưa được quyền đi bỏ 
phiếu, 19 trong tổng số 60 ứng cử viên nữ của Phần Lan đã trở thành 
nghị sĩ trong cuộc bầu cử Nghị viện đầu tiên của nước này (chiếm tỉ 
lệ 9,5%). Trong cuộc bầu cử Nghị viện năm 2011, số đại biểu nữ trúng 
cử lên tới 85 người (chiếm tỉ lệ 43%). Còn trong Nghị viện hiện nay số 
nữ nghị sĩ là 83 người, chiếm 41,5% tổng số nghị sĩ. 

Việc bầu cử do bộ Tư pháp chịu trách nhiệm tiến hành. Cử tri 
có thể thực hiện quyền bầu cử của mình vào ngày bầu cử hoặc một 
số ngày trước đó theo ấn định của các ban bầu cử. Đặc biệt, với 
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những cử tri lần đầu tiên được quyền bầu cử Nghị viện, ngoài thẻ 
cử tri ra còn nhận được một lá thư chúc mừng và hướng dẫn khái 
quát về quy cách bầu cử từ ban bầu cử. Kết quả của cuộc bầu cử 
được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng với số phiếu 
mà mỗi ứng cử viên nhận được. Bên cạnh các áp phích quảng bá, 
các hoạt động tiếp xúc trực tiếp với cử tri, các phương tiện truyền 
thông như radio, truyền hình và đặc biệt internet đã được sử dụng 
rất phổ biến vào tiến trình bầu cử Nghị Viện Phần Lan trong thời 
gian gần đây. Ngày nay, tất cả các ứng cử viên đều có trang web 
riêng để giới thiệu về mình, quan điểm, chương trình tranh cử của 
mình, qua đó cử tri có thể chọn được Nghị sĩ cho mình bằng hình 
thức trắc nghiệm. Từ năm 1966 trở đi việc kiểm phiếu và công bố 
kết quả của các cuộc bầu cử Nghị viện được các đàì phát thanh và 
truyền hình phát trực tiếp để người dân trong cả nước được theo 
dõi. Đây thực sự là thời gian hồi hộp và thu hút sự quan tâm chú ý 
của đông đảo nhân dân.

Hoạt động trong năm của Nghị viện Phần Lan bắt đầu vào tháng 
2 và chia làm hai kỳ: kỳ mùa xuân (bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 6) 
và kỳ mùa thu (bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12-trước lễ Giáng sinh). 
Các nghị sĩ làm việc toàn thời gian và thuộc về các tiểu ban của Nghị 
viện. Theo “thời khóa biểu” đã thành truyền thống, Nghị viện Phần 
Lan thường nhóm họp bốn lần trong một tuần, từ thứ ba đến thứ sáu. 
Trong đó buổi chiều thứ năm dành cho cuộc họp của các nhóm hoặc 
các phiên họp toàn thể. Còn thứ hai hàng tuần là thời gian nghị sĩ làm 
việc ở các địa bàn mà họ là đại diện, như tiếp xúc dân hoặc làm việc 
ở các hội đồng địa phương mà một số họ là các thành viên. 

Các phiên họp toàn thể của Nghị viện Phần Lan được công 
khai đối với người dân. Công chúng không chỉ được theo dõi trên 
truyền hình trực tiếp hay qua sóng phát thanh mà còn có thể ngồi ở 
vị trí dành cho công chúng trong hội trường và theo dõi trực tiếp. Sự 
chứng kiến của người dân đối với việc làm của Nghị viện rất được 
quan tâm ở Phần Lan. Trong hội trường của Nghị viện chỉ có 200 ghế 
cho nghị sĩ, nhưng có 391 ghế dành cho công chúng, 39 ghế cho đoàn 
ngoại giao và 30 ghế cho nhà báo. Có một điều khá thú vị là cuộc họp 
đầu tiên của Nghị viện mới được bầu của Phần Lan do Nghị sĩ cao 
tuổi nhất điều khiển. 
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Trong các phiên họp toàn thể của Nghị viện, việc đặt câu hỏi, 
chất vấn của các nghị sĩ đối với chính phủ rất được chú trọng. Một 
nhóm từ 20 nghị sĩ trở lên có thể yêu cầu Nghị viện tổ chức chất 
vấn chính phủ hoặc các bộ trưởng. Mỗi thành viên Nghị viện đều có 
quyền gửi các câu hỏi bằng văn bản tới các bộ trưởng về các vấn đề 
mà bộ trưởng đó phụ trách thông qua Chủ tịch Nghị viện. Theo quy 
định, việc trả lời Nghị viện phải được đưa ra trong vòng 21 ngày kể 
từ khi văn phòng Thủ tướng nhận được câu hỏi. Ngoài ra, cứ vào 16 
giờ 30 thứ năm hàng tuần các nghị sĩ có thể tranh luận, chất vấn trực 
tiếp với các bộ trưởng. Các câu hỏi yêu cầu rất cụ thể và thời gian cho 
trả lời không dài hơn 1 phút. Nếu có dịp đến Phần Lan, bạn có thể 
tham dự một cuộc họp của Nghị viện vào chiều thứ ba hoặc chiều 
thứ sáu. Hoặc có thể vào tham quan tòa nhà Nghị viện vào lúc 11-12 
giờ ngày thứ bảy hàng tuần. 

Vị trí của các nghị sĩ trong phòng họp chung của Nghị viện được 
bố trí theo các đảng. Các nghị sĩ cánh tả ngồi phía dưới bên trái Chủ 
tịch Nghị viện, nhóm trung tâm ngồi giữa còn nhóm cánh hữu ngồi bên 
phải Chủ tịch Nghị viện. Lô ngang hàng bên trái Chủ tịch Nghị viện 
dành cho các thành viên chính phủ, còn lô bên phải dành cho các nhân 
viên của Nghị viện (chẳng hạn các phiên dịch). Nghị sĩ cao tuổi, nghị sĩ 
có thời gian làm nghị sĩ nhiều hơn được ngồi trước nghị sĩ ít tuổi, nghị 
sĩ có thời gian làm nghị sĩ ngắn hơn. Phần Lan là quốc gia sử dụng hai 
ngôn ngữ chính thức là tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển, vì thế cả hai 
ngôn ngữ này đều được dùng như nhau trong các cuộc họp của Nghị 
viện. Các nghị sĩ có thể dùng một trong hai thứ tiếng này. 

Trên bàn trước mỗi chỗ ngồi của nghị sĩ trong phòng họp chung 
của Nghị viện được lắp một microphone để các Nghị sĩ phát biểu tại 
chỗ. Bên cạnh đó còn có các phím được đánh dấu bằng các màu mà 
từ đó họ dùng để bày tỏ ý kiến của mình một cách bí mật trong việc 
bỏ phiếu hoặc lấy ý kiến (phím xanh: đồng ý, phím đỏ: không đồng ý, 
phím vàng: không có ý kiến hay bỏ phiếu trắng) khiến cho kết quả các 
cuộc bỏ phiếu phản ánh trung thực ý kiến, quan điểm của các Nghị sĩ 
về các vấn đề mà họ có trách nhiệm để Nghị viện ra quyết định. 

Mỗi nghị sĩ của Nghị viện Phần Lan đều có một phòng làm việc 
riêng trong tòa nhà Nghị viện. Trong toà nhà Nghị viện có một thư 
viện được thành lập năm 1872 và một cơ quan lưu trữ. Thư viện mở 
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cửa phục vụ cho công chúng từ năm 1915. Hiện nay, đội ngũ cán bộ 
của thư viện này gồm 54 người. Ngoài ra, tòa nhà Nghị viện còn thể 
hiện rất rõ nét văn hóa Phần Lan là có hai sauna tập thể, một dành 
cho nam và một dành cho nữ. Hai sauna này chỉ dành cho các nghị sĩ 
mà không mở cửa cho khách tham quan.

Cũng giống như các nước Bắc Âu khác, hệ thống chính trị Phần 
Lan tương đối ổn định. Sự đối lập, xung khắc giữa các đảng chính trị 
trong Nghị viện không gay gắt như nhiều nước theo chính thể cộng hòa 
nghị viện khác trên thế giới. Kể từ khi Phần Lan độc lập (1917) đến nay, 
Nghị viện Phần Lan chỉ phải giải tán 8 lần khi chưa hết nhiệm kỳ. Đại 
diện chiếm đa số trong Nghị viện chủ yếu là sự luân phiên giữa ba đảng 
lớn: đảng Dân chủ Xã hội (SDP), đảng Trung tâm (KES) và đảng Bảo thủ 
(KOK). Trong Nghị viện nhiệm kỳ 2015-2019, đảng Người Phần Lan 
(PS) đã thay thế vị trí của SDP và Chủ tịch Nghị viện hiện nay là một nữ 
thành viên trẻ của đảng này. Nữ Chủ tịch Nghị viện đầu tiên của Phần 
Lan là bà Riitta Uosukainen (từ năm 1994-2003). 

Kể từ sau khi trở thành thành viên EU năm 1995, người dân 
Phần Lan còn có thêm một cuộc bầu cử thứ tư là bầu Nghị viện EU. 
Với nhiệm kỳ 5 năm một lần, Phần Lan được chọn 16 đại diện vào 
Nghị viện EU, bắt đầu từ năm 1996. Năm 2006, Nghị viện Phần Lan 
kỷ niệm 100 năm Nghị viện thông qua Luật Nghị viện và Luật bầu 
cử; và năm 2007 tròn 1 thế kỷ Nghị viện Phần Lan bắt đầu phiên họp 
toàn thể đầu tiên với Nghị viện đơn viện. Trong một thế kỷ qua, mặc 
dù chức năng, phạm vi hoạt động của Nghị viện có khá nhiều thay 
đổi, nhưng về cơ bản Nghị viện Phần Lan vẫn giữ nguyên thể chế 
dân chủ ban đầu. Kỉ niệm 99 năm quốc khánh Phần Lan (6.12.1917-
6.12.2016), nghị sĩ Erkki Tuomioja, cựu bộ trưởng ngoại giao Phần 
Lan hai nhiệm kỳ (2000-2007 & 2011-2015) đã viết trên trang cá nhân 
của mình một cách đầy tự hào rằng: “Trên thế giới nhiều quốc gia có 
nền độc lập lâu hơn, nhưng hiếm quốc gia xây dựng được một nền 
dân chủ lâu dài như Phần Lan.”2

2. tổng thống
Đứng đầu nhà nước Phần Lan là Tổng thống (Presidentti), được 

bầu chọn 6 năm một lần. Từ năm 1919 đến năm 1987, Tổng thống được 
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bầu gián tiếp thông qua hình thức bầu của các đại diện với hai giai 
đoạn. Từ 1988, bên cạnh hình thức gián tiếp, việc bầu trực tiếp bắt 
đầu được áp dụng. Nhưng từ 1994 trở đi, Tổng thống chỉ được lựa 
chọn bằng một hình thức duy nhất là bầu cử trực tiếp với một hoặc 
hai vòng. Trừ ba lần (1919, 1944, 1973) Hiến pháp cho phép Nghị viện 
được lựa chọn Tổng thống, còn lại Tổng thống đều được bầu lên qua 
các cuộc bầu cử. Cho đến nay, nước Cộng hòa Phần Lan đã có 12 vị 
Tổng thống, với 4 người giữ cương vị hai nhiệm kỳ (12 năm), trong đó 
có bà Tarja Halonen là Tổng thống nữ đầu tiên của Phần Lan (2000-
2012). Người giữ chức vụ Tổng thống lâu nhất từ trước đến nay là 
Urho Kekkonen với 4 nhiệm kỳ (1956-1982). Mặc dù Phần Lan không 
quy định số nhiệm kỳ tối đa cho chức vụ Tổng thống như một số nước, 
song tôi tin rằng không ai có thể phá vỡ kỉ lục của Urho Kekkonen. 
Ứng viên Tổng thống phải là người sinh ra ở Phần Lan, mang quốc 
tịch Phần Lan và do các đảng có ít nhất một đại diện trong Nghị viện 
hoặc các nhóm cử tri cử ra nếu có từ 20.000 phiếu đề cử. Tổng thống 
hiện nay là Sauli Niinistö, người thuộc đảng KOK.  

Việc bầu cử vòng một được tiến hành vào ngày Chủ nhật thứ ba 
của tháng Giêng năm bầu cử. Nếu trong vòng bầu cử đầu tiên, không 
ứng cử viên nào có hơn 50% số phiếu bầu thì 3 tuần sau đó phải bầu 
vòng hai với 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Ứng cử viên được 
nhiều phiếu hơn trong vòng này sẽ trở thành Tổng thống. Nếu cả 
hai nhận được số phiếu ngang nhau sẽ tổ chức rút thăm. Tuy nhiên, 
cho đến nay hình thức rút thăm chưa bao giờ được áp dụng. Từ năm 
1978 đến nay, chưa có Tổng thống nào thắng cử ngay từ vòng đầu. 
Trong hai cuộc bầu cử gần đây, năm 2006, bà Tarja Halonen thắng 
cử với 51,8% số phiếu so với 48,2% của người ở vị trí thứ hai là Sauli 
Niinistö ở vòng bầu cử thứ hai. Còn năm 2012, cũng ở vòng bầu cử 
thứ hai, ông Sauli Niinistö đã trở thành Tổng thống khi giành được 
62,6% số phiếu so với 37,4% của ông Pekka Haavisto. 

Trong vòng 30 năm (1982-2012), Tổng thống Phần Lan luôn luôn là 
người thuộc đảng Dân chủ Xã hội. Còn trước đó chưa bao giờ đại diện 
của các đảng cánh tả được giữ chức vụ này. Trong cuộc bầu cử năm 
2012, Tổng thống lại chuyển về đại diện của đảng KOK, thuộc cánh hữu. 
Tổng thống đắc cử bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày đầu tiên của tháng sau 
ngày bầu cử (mồng 1 tháng 2 hoặc tháng 3) bằng lễ tuyên thệ với hai thứ 
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tiếng chính thức của quốc gia trước Nghị viện với sự chứng kiến của 
chủ tịch Nghị viện và Tổng thống hết nhiệm kỳ. 

Sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai, nhất là vào thời Tổng thống 
Urho Kekkonen (1956-1982), Tổng thống Phần Lan có quyền lực rất 
lớn so với Nghị viện và Thủ tướng cả về đối ngoại lẫn đối nội. Khi 
đó, Tổng thống có quyền chọn Thủ tướng. Nhưng từ năm 2000, Hiến 
pháp sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, quyền lựa chọn Thủ tướng đã được 
trao cho Nghị viện, còn Tổng thống chỉ được quyền giới thiệu và phê 
chuẩn “nhân sự” do Nghị viện bầu chọn. Tổng thống là người thông 
qua danh sách các bộ trưởng của chính phủ do Thủ tướng đề nghị. 

Theo Hiến pháp cũ, Tổng thống được quyền bác bỏ một đạo 
luật do Chính phủ đề nghị và Nghị viện thông qua. Nhưng với Hiến 
pháp mới, Tổng thống có thể trì hoãn thời gian có hiệu lực của một 
đạo luật và yêu cầu Nghị viện xem xét lại; song nếu Nghị viện vẫn 
không có thay đổi gì sau khi xem xét lại thì đạo luật đó vẫn được ban 
hành. Hiến pháp cũ trao cho Tổng thống quyền giải tán Nghị viện và 
tuyên bố bầu cử để thành lập Nghị viện mới. Điều này đã từng xảy 
ra với Phần Lan bảy lần kể từ khi trở thành quốc gia độc lập (1917), 
trong đó lần gần đây nhất là năm 1975.

Theo Hiến pháp mới, Tổng thống vẫn là tổng chỉ huy lực lượng 
quốc phòng, song lại san sẻ trách nhiệm trong những vấn đề an ninh 
quốc gia và những vấn đề đối ngoại quốc tế cùng với chính phủ. 
Phần Lan không có Phó tổng thống. Nếu vì một lý do nào đó Tổng 
thống không tại vị được thì một cuộc bầu cử được tiến hành để bầu 
Tổng thống mới. Thủ tướng sẽ là người tạm thời đảm nhiệm công 
việc của Tổng thống cho đến khi bầu cử.

So với người đứng đầu các nước láng giềng Bắc Âu (như Vua 
Thụy Điển, Vua Na Uy hay Nữ hoàng Đan Mạch) Tổng thống Phần 
Lan có nhiều thực quyền hơn. Tuy nhiên, so với các chính thể cộng 
hòa khác như Mỹ, Pháp, quyền lực của Tổng thống Phần Lan hạn 
chế hơn nhiều. Ngày nay Tổng thống Phần Lan không thể giải tán 
Nghị viện nếu không có đề nghị của Thủ tướng, đồng thời vai trò của 
Tổng thống đối với Nghị viện chỉ còn thể hiện ở những nghi lễ quốc 
gia. Phạm vi quyền lực của Tổng thống chủ yếu là về mặt đối ngoại, 
nhưng cũng trong sự phối hợp với chính phủ chứ không được toàn 
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quyền quyết định như trước hay như những người đồng nhiệm ở Mỹ 
hay ở Pháp hiện nay. 

Sau khi Phần Lan trở thành thành viên của EU (1995), vấn đề 
quyền hạn của Tổng thống và Chính phủ đã gây ra nhiều tranh cãi. 
Nghị viện Phần Lan cho rằng Phần Lan đã thành viên của EU nên 
những vấn đề của EU (bao gồm cả những vấn đề đối ngoại) cần phải 
được coi thuộc phạm vi đối nội của Phần Lan, và vì vậy do Chính phủ 
giải quyết. Song Hiến pháp Phần Lan lại qui định rằng Tổng thống là 
người chịu trách nhiệm vấn đề đối ngoại của quốc gia. Vấn đề quyền 
hạn giữa Tổng thống và Chính phủ, cụ thể là việc Tổng thống hay 
Thủ tướng với tư cách người đứng đầu nhà nước Phần Lan tham dự 
các cuộc họp thượng đỉnh của EU cũng đã và đang gây ra tranh luận 
ở Phần Lan. Cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết dứt 
khoát vì thế trong các cuộc họp thượng đỉnh của EU, Phần Lan vẫn là 
quốc gia duy nhất có cả Tổng thống và Thủ tướng tham dự. 

Có lẽ điều khá thú vị khi nói đến Tổng thống ở Phần Lan là mặc 
dù trong tiếng Phần Lan có từ “entinen” (tiền nhiệm, cựu) song khác 
với các nước khác, người dân nước này không dùng từ “cựu” với 
các Tổng thống không còn tại vị. Với Tổng thống đương chức, người 
Phần Lan dùng từ Tasavallan Presidentti (Tổng thống nước Cộng hòa). 
Còn các cựu Tổng thống được gọi là Presidentti (Tổng thống). Do vậy, 
hiện nay Phần Lan có tới 3 Presidentti và 1 Tasavallan Presidentti. Trong 
cuộc bầu cử Tổng thống Phần Lan năm 2014, một trong hai ứng viên 
cuối cùng là một người đồng tính. Có lẽ đây là ứng cử viên Tổng 
thống đồng tính đầu tiên trên thế giới. Hàng năm Tổng thống Phần 
Lan dành một ngày để đón tiếp người dân vào thăm nơi làm việc 
chính thức của tổng thống. Trang mạng của Tổng thống, ngoài sơ 
lược lí lịch (CV) của Tổng thống, còn có tiểu sử của vợ hoặc chồng 
hiện tại.

3. chính Phủ - hallitus
Chính phủ Phần Lan (Hallitus hay còn gọi là Valtioneuvosto - 

“Hội đồng Nhà nước” như được gọi trong Hiến pháp) là cơ quan 
hành pháp cao nhất do người đứng đầu là Thủ tướng thành lập. 
Thủ tướng do Nghị viện bầu chọn và Tổng thống phê chuẩn. Thông 
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thường, chủ tịch của đảng giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc 
bầu cử Nghị viện sẽ trở thành Thủ tướng. Các Bộ trưởng do Thủ 
tướng và các đảng trong chính phủ lựa chọn. Việc giải tán Chính phủ 
hay từ chức của Bộ trưởng do Tổng thống quyết định. 

Trong những năm gần đây, không có một đảng nào giành thắng 
lợi tuyệt đối trong các cuộc bầu cử Nghị viện, vì thế các chính phủ 
của Phần Lan thường gồm đại diện của ba đến năm đảng khác nhau. 
Tuy nhiên, sự tồn tại của các chính phủ cho đến nay nhìn chung ổn 
định. Chính phủ hiện nay (nhiệm kỳ 2015-2019) được thành lập trên 
cơ sở liên minh giữa các đảng: Đảng Trung tâm (KES), Đảng Liên 
minh dân tộc (KOK) và Đảng Người Phần Lan (PS), do chủ tịch Đảng 
Trung tâm là Juha Sipilä làm Thủ tướng.  

Theo luật Phần Lan, các Bộ trưởng chưa từng giữ chức vụ này bao 
giờ, khi nhận chức phải tuyên thệ trước phiên họp toàn thể của chính 
phủ. Sau khi được thành lập và ổn định cơ cấu các bộ, chính phủ phải 
xây dựng chương trình trong nhiệm kỳ của mình để trình lên Nghị 
viện. Hiến pháp Phần Lan quy định các Bộ trưởng trong chính phủ 
không được giữ chức vụ ở bất cứ cơ quan nào khác mà ảnh hưởng đến 
trách nhiệm của họ như một thành viên của chính phủ. Các Bộ trưởng 
phải kê khai tài sản, khai báo các chức vụ, công việc mà họ tham gia 
ngoài chính phủ. Văn phòng Thủ tướng phải lập danh sách kê khai 
này ngay sau khi các Bộ trưởng được bổ nhiệm và đệ trình lên Nghị 
viện một cách kịp thời như một tuyên bố của chính phủ. 

Khác với chính phủ của nhiều quốc gia trên thế giới, vị trí hay 
thứ bậc của các Bộ trưởng trong chính phủ do Thủ tướng xác lập 
tại phiên họp toàn thể đầu tiên của chính phủ. Sau Thủ tướng là Bộ 
trưởng được bổ nhiệm cương vị Phó Thủ tướng. Tiếp theo là các bộ 
truởng đã từng giữ cương vị trong các chính phủ trước. Thứ bậc của 
những người này căn cứ vào thời gian họ giữ chức vụ bộ trưởng 
trước đó. Cuối cùng là các bộ trưởng mới tham gia chính phủ nhiệm 
kỳ đầu.

Trong chính phủ Phần Lan, một bộ có thể có hai bộ trưởng phụ 
trách hai mảng nhiệm vụ khác nhau thuộc bộ đó. Nếu một Nghị sĩ 
được bổ nhiệm làm bộ trưởng thì người đó vẫn tiếp tục giữ nhiệm 
vụ của một nghị sĩ. Thông thường người lãnh đạo của các đảng có 
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chân trong nội các của chính phủ thì giữ chức bộ trưởng. Tuy nhiên, 
cũng có trường hợp ngoại lệ. Chính phủ hiện nay gồm 12 bộ và một 
cơ quan ngang bộ là Văn phòng Thủ tướng. Ngoài thủ tướng, có 13 
bộ trưởng trong đó 5 người là phụ nữ. So với nhiều chính phủ trước 
đây, số nữ bộ trưởng của chính phủ nhiệm kỳ này ít hơn khá nhiều. 
Số bộ trưởng nữ nhiều nhất trong lịch sử 100 của Phần Lan là vào 
nhiệm kỳ thứ 2 của Thủ tướng Matti Vanhanen (2007-2011) với 12 bộ 
trưởng nữ trong số 20 bộ trưởng. Đây cũng là lần đầu tiên trên thế 
giới, một chính phủ có số bộ trưởng nữ cao hơn nam giới. Một điều 
đáng chú ý là bộ trưởng của một số bộ ở Phần Lan không nhất thiết 
phải là người có chuyên môn về lĩnh vực của bộ đó. Chẳng hạn, bộ 
trưởng bộ quốc phòng của Phần lan trước đây như Elisabeth Rehn 
hay Seppo Kääräinen đều không phải là các tướng lĩnh.

Theo quy định, hàng tuần Chính phủ Phần Lan có 2 phiên họp 
toàn thể: phiên họp toàn thể của chính phủ vào thứ năm và phiên 
họp toàn thể với Tổng thống vào thứ sáu. Ngoài ra còn có các phiên 
họp của các ủy ban nội các, phiên họp Chính phủ buổi tối (theo quy 
định tổ chức vào 17 giờ thứ tư hàng tuần) và cuộc gặp không chính 
thức của chính phủ. Các thành viên chính phủ được quyền tham dự 
và thảo luận trong phiên họp toàn thể của Nghị viện. Còn các cuộc 
họp của các ủy ban chuyên trách của nghị viện các thành viên chính 
phủ chỉ được tham gia khi có yêu cầu.  

Trong lịch sử các chính phủ của Phần Lan cho đến nay, Thủ 
tướng có thời gian lâu nhất là Paavo Lipponen (2 nhiệm kỳ, mỗi 
nhiệm kỳ 1464 ngày), còn Thủ tướng có thời gian ngắn nhất là Anneli 
Jääteenmäki, nữ Thủ tướng đầu tiên của Phần Lan. Sau 69 ngày nắm 
quyền bà buộc phải nhường chỗ cho Matti Vanhanen, vì bị phát hiện 
đã sử dụng thông tin bí mật quốc gia liên quan đến quan điểm của 
nhà nước Phần Lan đối với chiến tranh của Mỹ ở Irak mà giới truyền 
thông Phần Lan gọi là “Irakgate” trong cuộc bầu cử Nghị viện năm 
2004. Nữ thủ tướng thứ hai của Phần Lan là Mari Kiviniemi, giữ 
cương vị Thủ tướng đúng 1 năm (từ 22.6.2010-22.6.2011) sau khi Thủ 
tướng Matti Vanhanen từ chức3. 

Chính phủ Phần Lan được đánh giá là một trong những chính 
phủ ít tham nhũng nhất trên thế giới. Theo xếp hạng của Tổ chức 
Minh bạch Quốc tế, từ năm 1995 đến nay, chính phủ Phần Lan được 
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xếp hạng từ thứ tư (2 năm đầu) đến thứ hai (3 năm tiếp theo) và thứ 
nhất (những năm tiếp theo). Từ năm 2010 đến nay, Phần Lan luôn ở 
trong top năm quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới. Đáng chú ý 
là trong bộ luật hình sự của Phần Lan không có từ “tham nhũng” và 
bộ máy hành chính của nước này cũng không có cơ quan chống tham 
nhũng riêng. Tham nhũng được xem là một dạng tội phạm và thể 
hiện sự quản lý, điều hành yếu kém và một nền chính trị tồi. Trong 
mấy năm gần đây, do chịu tác động của khủng khoảng kinh tế trong 
các nước sử dụng đồng euro, chính phủ Phần Lan gặp nhiều khó 
khăn và vị trí của chính phủ trong một số bảng xếp hạng đã bị giảm 
xuống so với trước. Năm 2015, chính phủ Phần Lan được xếp vị trí 
thứ sáu trong danh sách các chính phủ mở nhất theo một nghiên cứu 
của Tòa án Quốc tế (World Justice), thứ hai trong bảng xếp hạng các 
chính phủ ít tam nhũng nhất của Tổ chức Minh bạch Thế giới. Trong 
bảng xếp hạng sức cạnh tranh của các nền kinh tế của WEF năm 2014, 
Phần Lan dẫn đầu các nước châu Âu và đứng thứ tư trên thế giới. 
Đặc biệt theo một nghiên cứu mới đây của Legatum Institute (Viện di 
sản) có trụ sở ở Anh, Phần Lan được xếp thứ ba trong danh sách 149 
quốc gia được khảo sát. Đáng chú ý trong 9 tiêu chí đưa ra khảo sát, 
Phần Lan được xếp thứ nhất về sự điều hành của chính phủ.

4. tỉnh và vùng - lääni và MaaKunta
Khác với hệ thống hành chính ở Việt Nam cũng như ở nhiều 

nước khác (chẳng hạn: Mỹ, Đức, Áo hay Thụy Điển) ở Phần Lan 
không có chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện. Cấp tỉnh (lääni) chỉ 
là một đơn vị trung gian, nơi có các cơ quan của chính quyền trung 
ương để thực hiện các nhiệm vụ do chính quyền trung ương giao và 
điều hành các hoạt động của bộ máy nhà nước ở tỉnh. 

Trước năm 1997 cả nước chia thành 12 lääni, năm 2001 là 5 lääni. 
Việc phân chia các tỉnh không dựa trên những đặc điểm về lịch sử, 
địa lý, văn hóa hay ngôn ngữ mà chỉ thuần túy về mặt hành chính của 
chính phủ trung ương. Trừ Åland là “tỉnh” độc lập có chính quyền tự 
điều hành với bộ máy hành chính và thể chế riêng, các tỉnh còn lại có 
văn phòng nhà nước hay chính quyền cấp tỉnh do một tỉnh trưởng 
đứng đầu. Tỉnh trưởng do chính phủ đề nghị và được Tổng thống bổ 
nhiệm. Tuy nhiên, từ năm 2009, đơn vị hành chính này đã bị xóa bỏ.
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Dưới cấp tỉnh có đơn vị gọi là maakunta, tạm dịch là vùng. Theo 
số liệu của Thống kê Phần Lan năm 2016, cả nước được chia làm 19 
vùng dựa trên những đặc điểm về lịch sử, địa lý, văn hóa, ngôn ngữ 
và kinh tế4. Mỗi vùng có một ủy ban hay hội đồng vùng lãnh đạo. 
Các hội đồng này hoạt động như là một diễn đàn hợp tác của các 
kunta thuộc mỗi vùng. Nhiệm vụ chính của cấp vùng là lập kế hoạch 
và phát triển kinh tế và giáo dục trong vùng. 

Dưới cấp vùng hay tỉnh có đơn vị gọi là khu vực, hay alue trong 
tiếng Phần Lan. Các cơ quan chính của khu vực gồm: Công an khu 
vực, Văn phòng đăng ký, cơ quan nhân lực và cơ quan thuế. Hiện nay 
ở Phần Lan có 90 alue.

5. Kunta - đơn vị hành chính tự điều hành
Kunta là đơn vị hành chính nhỏ nhất ở Phần Lan. Tuy nhiên, theo 

Hiến pháp sửa đổi năm 1999, mỗi kunta có một chính quyền tự điều 
hành do người dân kunta trực tiếp bầu ra. Kunta được quyết định các 
chính sách của địa phương, quyền thu và xác định mức thuế của người 
lao động thuộc địa phương, điều hành các dịch vụ công cộng như giáo 
dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội, môi trường và cơ sở 
hạ tầng ở địa phương. Kunta không phụ trách các lĩnh vực do chính 
quyền trung ương quản lý như: hệ thống đường giao thông, luật pháp 
và công an. Quyền tự chủ của các kunta ở Phần Lan bắt nguồn từ sự 
tồn tại của các hội đồng giáo khu ở các xứ đạo trước đây.

Các kunta khác nhau rất lớn cả về diện tích và dân số vì thế hội 
đồng cũng như các ủy ban của các kunta rất khác nhau. Xét về mặt 
dân số, đến tháng 12.2015 chỉ có 9 kunta có trên 100.000 dân trong khi 
đó 15 kunta có dưới 1000 người. Kunta lớn nhất hiện nay là Helsinki 
với dân số 628.208 người (mật độ 2.953,1 người/km²), và kunta nhỏ 
nhất là Sottunga, với dân số 99 người. Còn về diện tích, lớn nhất là 
Inari thuộc tỉnh Lappi, có diện tích 17.321 km², nhỏ nhất là Kauniainen, 
một thành phố chỉ có 6 km², nằm gọn trong kunta khác là Espoo. 

Chính quyền ở các kunta gồm một hội đồng do người dân trực 
tiếp bầu chọn thông qua hình thức bỏ phiếu phổ thông 4 năm một lần. 
Các cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng Tư trong cùng một thời gian 
ở tất cả các kunta trong cả nước. Việc bầu cử hội đồng kunta ở Phần 
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Lan cũng tương tự như bầu cử Nghị viện ở cấp quốc gia. Khác với 
người đứng đầu mỗi tỉnh do Tổng thống bổ nhiệm, người đứng đầu 
Hội đồng kunta và ban lãnh đạo do các thành viên hội đồng bầu ra với 
nhiệm kỳ 2 năm. Hội đồng kunta lập ra các ủy ban để điều hành hoạt 
động do các ủy ban đó phụ trách. Còn các chức vụ khác được tuyển 
dụng công khai như hình thức tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Kể từ những năm 1950 số lượng các kunta bắt đầu giảm dần. 
Năm 1951, cả nước có 549 kunta, nhưng đến năm 2006 chỉ còn 431 
kunta. Trong số đó có 114 kunta được gọi là thành phố, 44 kunta song 
ngữ. Sau đợt sát nhập gần đây nhất là năm 2015, cả nước chỉ còn 
lại 313 kunta, trong đó có 107 kunta được gọi là Kaupunki - thành 
phố. Từ năm 2005, hầu hết các kunta đều có website riêng, đồng thời 
được nối kết qua một cổng chung của Hội các kunta (http://www.
kunnat.net). Một số kunta tuy nhỏ nhưng cũng có website với nhiều 
thứ tiếng, chẳng hạn như Sottunga là kunta nhỏ nhất về dân số (99 
người), nhưng cũng có một website bằng 3 thứ tiếng (http://www.
sottunga.ax/). 

6. quốc Kỳ và văn hóa quốc Kỳ ở Phần lan
Trước năm 1809 khi còn là một bộ phận của Thụy Điển, Phần 

Lan sử dụng quốc kỳ của Thụy Điển. Từ năm 1809, Phần Lan trở 
thành công quốc tự trị thuộc Nga, mặc dù có quốc huy riêng nhưng 
Phần Lan phải sử dụng quốc kỳ của Nga hoàng. Tuy nhiên, quốc huy 
Phần Lan lúc bấy giờ với hình con sư tử trên nền đỏ và vàng được sử 
dụng rộng rãi như quốc kỳ không chính thức của Phần Lan và màu 
đỏ và màu vàng của quốc huy đã trở thành màu biểu tượng không 
chính thức của quốc gia. Khi Phần Lan tuyên bố độc lập từ nước Nga 
vào ngày 6.12.1917, người Phần Lan đã kéo một lá cờ với màu đỏ và 
màu vàng trên tòa nhà của chính phủ và trong những tháng đầu tiên 
kể từ khi độc lập chiếc cờ đó đựợc dùng như quốc kỳ bán chính thức 
của quốc gia.

Ngày 29.5.1918, Nghị viện Phần Lan chính thức thông qua quốc 
kỳ của Phần Lan với hình chữ thập màu xanh trên nền trắng như 
đang dùng hiện nay dựa trên tác phẩm của Eero Snellman và Bruno 
Tuukkanen. Quốc kỳ của Phần Lan ngày nay phản ảnh một cách rất 
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rõ nét đặc trưng của thiên nhiên và chế độ xã hội của nước này. Màu 
xanh của chữ thập biểu trưng cho màu xanh biếc của nước hồ, còn nền 
trắng tượng trưng cho màu tuyết trắng của mùa đông. Hình chữ thập 
thể hiện truyền thống dân chủ, bác ái mà các nước Bắc Âu theo đuổi. 

Khác với Việt Nam và có lẽ cũng cả nhiều quốc gia khác trên 
thế giới, quốc kỳ của Phần Lan được sử dụng với hai hình thức khác 
nhau: cờ dân tộc (hay nhân dân) và cờ nhà nước. 

Cờ nhân dân (Kansallislippu)
Cờ nhân dân (hay dân tộc) có hình chữ nhật với hình chữ thập 

màu xanh nước biển trên nền trắng tượng trưng cho tuyết. Có thể gọi 
đây là loại cờ phổ thông dành cho nhân dân. Tuy nhiên, trong một 
số trường hợp nhất định, loại cờ này được dùng cho tàu, thuyền của 
Phần Lan như là cờ của quốc gia.   

Cờ nhà nước (valtiolippu)
Đây là cờ dành cho các cơ quan chính thức của nhà nước và các 

tổ chức đại diện của nhân dân. Cờ nhà nước có hai loại: Suorakaiteinen 
valtiolippu: hình chữ nhật với bốn cạnh thẳng và Kielekkeinen 
valtiolippu: hình chữ nhật với ba cạnh thẳng còn một cạnh được cắt 
thành ba mũi nhọn. Khác với cờ nhân dân, cờ nhà nước có hình quốc 
huy Phần Lan ở khoảng giao nhau của hình chữ thập. Khoảng giao 
nhau hình vuông này được viền bằng một đường màu vàng có chiều 
ngang bằng 1/40 chiều ngang của hình chữ thập. 

Theo Luật quốc kỳ của Phần Lan, cờ nhà nước hình chữ nhật 
với 4 cạnh thẳng được dùng cho các cơ quan, tổ chức sau: Nghị viện, 
Chính phủ và các cơ quan của chính phủ, Tòa án tối cao, Tòa án các 
tỉnh, Tổng hội Nhà thờ lớn, Tổng hội Nhà thờ Orthodox Phần Lan, 
các cơ quan ngoại giao của Phần Lan, Ngân hàng nhà nước Phần 
Lan, Cơ quan bảo hiểm Xã hội Phần Lan, Viện Hàn Lâm Phần Lan, 
Lực lượng biên phòng, các trường đại học do chính phủ quản lý và 
các tàu thuyền. Còn cờ nhà nước hình chữ nhật với một cạnh có ba 
mũi nhọn với kích thước lớn hơn cờ nhân dân hoặc cờ nhà nước 
hình chữ nhật một đơn vị được dùng cho quân đội. Riêng Dinh Tổng 
thống cũng treo cờ ba mũi nhọn với một hình chữ thập màu xanh 
nước biển và màu vàng ở góc trên bên trái. 
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Những vấn đề về quốc kỳ do Bộ Nội vụ phụ trách. Bên cạnh kích 
thước, màu sắc của quốc kỳ, việc sử dụng cờ cũng được quy định rất 
rõ ràng bằng các điều khoản cụ thể trong đạo luật về cờ của Phần 
Lan. Luật nghiêm cấm việc bôi nhọ hoặc sử dụng cờ một cách thiếu 
tôn trọng. Việc lấy cờ ra khỏi cột khi không được phép bị coi là phạm 
luật. Luật cũng nghiêm cấm việc dùng cờ chính thức dành cho tổng 
thống và cờ nhà nước khi không được phép. Việc bán cờ không đúng 
màu sắc quy định cũng sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, luật còn quy định 
người dân không được để cờ bẩn hoặc rách nát. Cờ không được để 
dưới đất. Khi giặt xong phải phơi cờ trong nhà. Khi cờ rách hoặc cũ 
phải đốt, hoặc cắt nhỏ để không được nhận ra đấy là cờ. Cờ không 
được chôn dưới đất hay ném xuống biển.

Cùng với việc quy định chính thức những ngày treo cờ trong 
cả nước một cách thống nhất, thời gian treo cờ cũng được quy định 
theo luật được Nghị viện phê chuẩn. Thời gian cờ đựoc treo trên 
cột là trong khoảng từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng mùa hè vì mặt 
trời lặn muộn hơn nên cờ có thể được treo trên cột đến 9 giờ tối. Vào 
Ngày Hạ chí, cờ có thể được kéo lên cột từ lúc 6 giờ tối hôm trước. 
Vào ngày bầu cử, cờ được hạ xuống khi thời gian bầu cử kết thúc. 
Đáng chú ý là cột cờ cũng được làm theo kích thước và hình dáng 
thống nhất trên cả nước chứ không phải tùy theo điều kiện hay sở 
thích của mỗi người.

Åland – quần đảo tự trị của Phần Lan
Åland hay Ahvenanmaa trong tiếng Phần Lan là quần đảo tự trị, 

phi quân sự, chỉ sử dụng ngôn ngữ chính thức là tiếng Thụy Điển.  
Åland nằm trên cửa ngõ vịnh Bothnia của biển Baltic, bao gồm 6.700 
hòn đảo với tổng diện tích 6.784 km², trong đó diện tích đất liền là 
1.526,5 km². Tuy nhiên, chỉ 65 đảo trong số đó có người ở với dân số 
26.530 người, trong đó 92,4 % số người nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Thụy 
Điển, 5,0 % tiếng Phần Lan, 2,5 % các tiếng khác, trong đó có tiếng 
Việt (12 người). Hơn 40% dân số của Åland sống tập trung ở Marie-
hamn, đô thị duy nhất và là trung tâm hành chính, chính trị và kinh 
tế của quần đảo. Số còn lại sống rải rác ở 15 kunta khác với dân số từ 
130 người đến 3.508 người. Trước đây, nền kinh tế của quần đảo này 
chủ yếu là vận chuyển hàng hóa. Song từ những năm 1970 trở lại đây, 
các ngành dịch vụ, nhất là du lịch đã vươn lên thành ngành chính và 
chiếm tới 80% GDP hàng năm của Åland.



Phần Lan - ngôi sao phương Bắc

99

Mặc dù là 1 trong 6 tỉnh của Phần Lan hiện nay nhưng Åland có 
quyền độc lập và tự trị rất lớn, với cơ quan lập pháp và hành pháp 
riêng. Nghị viện Åland có 30 nghị sĩ do người dân Åland trực tiếp bầu 
chọn với nhiệm kỳ 4 năm. Bên cạnh việc ban hành luật, Nghị viện có 
nhiệm vụ hết sức quan trọng là phân bổ ngân sách của Åland. Các đạo 
luật do Nghị viện Åland thông qua phải được trình lên Tổng thống 
Phần Lan và Tổng thống có quyền phủ quyết nếu như đạo luật đó vượt 
quá quyền hạn của Nghị viện Åland, hoặc đạo luật đó ảnh hưởng đến 
chính sách và an ninh của quốc gia. Người dân Åland có hộ chiếu riêng 
chứ không dùng hộ chiếu của Phần Lan.

Quyền tự trị của Åland bắt nguồn từ việc, năm 1917 khi Phần Lan 
tuyên bố trở thành quốc gia độc lập khỏi Nga, người dân Åland vốn là 
những người từ Thụy Điển sang đây lập nghiệp muốn sáp nhập lãnh 
thổ Åland vào đất mẹ của họ là Thụy Điển. Tuy nhiên, phía Phần Lan 
chỉ cho phép quần đảo này được hưởng quyền tự trị còn chủ quyền 
lãnh thổ vẫn thuộc về Phần Lan, với Đạo luật tự trị dành cho Åland 
được Nghị viện Phần Lan ban hành năm 1920. Nhưng người Åland 
không chấp thuận, vì thế vấn đề Åland được đưa ra giải quyết tại Liên 
đoàn các quốc gia (League of Nations) vừa mới được thành lập. Tháng 
6 năm 1921 tổ chức này đưa ra giải pháp có tính thỏa hiệp giữa ba bên 
liên quan là Phần Lan, Thụy Điển và Åland, công nhận Åland là lãnh 
thổ của Phần Lan; nhưng Phần Lan phải bảo đảm cho người dân quần 
đảo này được giữ và phát triển ngôn ngữ, văn hóa và phong tục tập 
quán Thụy Điển của họ, đồng thời chấp thuận thể chế tự trị ở quần đảo 
này như Đạo luật Tự trị dành cho Åland mà Nghị viện Phần Lan thông 
qua năm 1920. Ngoài ra, các bên còn thống nhất về việc Åland là lãnh 
thổ trung lập, phi quân sự hóa để bảo đảm rằng quần đảo này không 
bao giờ trở thành căn cứ quân sự đe dọa chủ quyền của Thụy Điển. 
Cuộc bầu cử Nghị viện Åland đầu tiên đã được tổ chức. Ngày 9.6.1922 
phiên họp đầu tiên của Nghị viện Åland được khai mạc và ngày này 
đã trở thành ngày kỷ niệm quyền tự chủ của quần đảo hàng năm. 

Xét về nhiều mặt, Åland gần như là một “đảo quốc”. Åland chỉ sử 
dụng một ngôn ngữ chính thức là tiếng Thụy Điển. Đặc biệt, trong khi 
tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển hiện đang là hai ngôn ngữ quốc gia 
và bắt buộc phải học trong hệ thống giáo dục của Phần Lan thì ở Åland, 
tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc, còn tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng 
Đức là các ngôn ngữ tự chọn. Từ năm 1954 Åland có cờ riêng với hình 
chữ thập đỏ và vàng trên nền xanh. Năm 1984, Åland bắt đầu phát 
hành tem bưu điện riêng. Åland luôn luôn có một ghế trong Nghị viện 
Phần Lan. Từ năm 1970 quần đảo này bắt đầu có đại diện trong Hội 
đồng Bắc Âu và tham gia các hoạt động của Hội đồng các Bộ trưởng 
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của tổ chức này. Trong mối quan hệ với EU, Åland cũng có một số thể 
thức riêng. Ngoài ra, Åland có luật về công dân riêng, theo đó người 
nước ngoài sống ở Åland từ 5 năm trở lên mới được quyền trở thành 
công dân Phần Lan. Đồng thời người Åland sống ngoài Åland từ 5 
năm trở lên sẽ mất quyền bầu cử, quyền sở hữu tài sản và quyền làm 
việc ở Åland. Năm 2004, Åland có 2 tờ báo ra 5 số một tuần với tổng số 
17.776 bản/số, tính trung bình 1,5 người có 1 tờ báo ngày. 

chú thích Phần iv
1. Hai cột mốc quan trọng khác là: năm 1809, Phần Lan trở thành công quốc tự trị thuộc 

Nga và năm 1917 trở thành nước cộng hòa độc lập.
2. http://tuomioja.org/blogi/2016/12/itsenaisyyden-ytimessa/
3. Từ tháng 8.2014- Mari Kiviniemi giữ cương vị Phó Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và 

Phát triển Kinh tế (OECD) 
4. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/maakunta/001-2016/index.html
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V

PhỤ NỮ, giA đÌNh &  
ChẾ đỘ AN SiNh XÃ hỘi

Chúng tôi theo đuổi một nền kinh tế thị trường, 
nhưng không muốn một xã hội thị trường.

Erkki Tuomija-cựu Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan 
(2000-07, 2011-15)

1. Phụ nữ và quyền bình đẳng giới ở Phần lan

Phần Lan là quốc gia nổi tiếng trên thế giới về bình đẳng giữa 
nam và nữ. Bằng chứng điển hình đầu tiên cho nền dân chủ và bình 
quyền nam nữ ở nước này là năm 1906, phụ nữ Phần Lan trở thành 
những người phụ nữ đầu tiên ở châu Âu được quyền bầu cử và ứng 
cử vào Nghị viện như nam giới trong cuộc bầu cử Nghị viện tự do 
đầu tiên ở nước này khi Phần Lan chưa trở thành nước cộng hòa độc 
lập1. Trong cuộc bầu cử này 19 đại biểu nữ đã được chọn làm nghị sĩ 
trong Nghị viện gồm 200 thành viên của quốc gia. Kể từ đó số lượng 
nữ nghị sĩ trong Nghị viện Phần Lan không ngừng tăng lên, nhất là 
trong mấy thập niên gần đây. Trong cuộc bầu cử Nghị viện năm 2003, 
có tới 74 nghị sĩ là phụ nữ, năm 2007 số nữ nghị sĩ tăng lên 84, chiếm 
42% (chỉ đứng sau Thuỵ Điển)2. Đến cuộc bầu cử Nghị viện năm 2011 
số nữ nghị sĩ là 85/200. Hiện nay Phần Lan là một trong mười quốc 
gia có số nữ nghị sĩ trong Nghị viện nhiều nhất trên thế giới và là 
nước đứng thứ hai ở châu Âu. Từ năm 1972, sự tham gia của phụ nữ 
trong bộ máy của chính phủ bắt đầu tăng lên. Cho đến nay phụ nữ 
Phần Lan đã đảm đương cương vị Bộ trưởng của tất cả các bộ trong 
các chính phủ của nước này. Đặc biệt, có tới 12 bộ trưởng nữ trong 
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số 20 bộ trưởng của chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011. Đây là lần đầu 
tiên trong lịch sử Phần Lan và cũng là lần đầu tiên trên thế giới, một 
chính phủ có nhiều nữ bộ trưởng hơn nam. 

Số nữ nghỊ Sĩ trong nghỊ viện Phần lan  
từ năm 1917-2015

Nguồn: Tilastokeskus, Suomen lukuina 2016.

Năm 1990, Phần Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới có nữ 
bộ trưởng quốc phòng, bà Elisabeth Rehn. Kể từ đó, phụ nữ Phần 
Lan bắt đầu “chinh phục” các vị trí quan trọng nhất của các cơ quan 
quyền lực cao nhất của nước cộng hoà. Năm 1994, Riita Uosukainen 
trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của Nghị viện Phần Lan. Năm 2000, 
đại diện của phụ nữ Phần Lan, luật sư Tarja Halonen, xuất thân từ 
một gia đình lao động bình dân đã vươn lên trở thành nữ tổng thống 
đầu tiên của Phần Lan. Max Jacobson từng viết: “Cuộc bầu cử Tổng 
thống năm 2000 không phải là cuộc thi giữa phái hữu và phái tả 
mà là cuộc chiến giữa phái nam và phái nữ”, và kết quả là nữ giới 
Phần Lan đã thắng. Năm 2006, “Mumi Mẹ của Phần Lan” – Tarja 
Halonen lại giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và giữ cương vị 
tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Tarja Halonen còn giữ một vai trò quan 
trọng trong các tổ chức quốc tế, như Ủy ban thế giới về Toàn cầu hóa 
trên bình diện Xã hội (World Commission on the Social Dimension 
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of Globalization – ILO) và Ban cao cấp về sự bền vững toàn cầu của 
Liên hiệp quốc (UN High Level Panel on Global Sustainability). 
Năm 2003, Phần Lan cũng đã có nữ thủ tướng đầu tiên là bà Anneli 
Jääteenmäki. Năm 2010, trên thế giới có 18 phụ nữ là thủ tướng và 
Tổng thống, thì Phần Lan có 2 người là tổng thống Tarja Halonen và 
thủ tướng Mari Kiviniemi.

Cùng với chính trị, quyền bình đẳng trên các lĩnh vực khác giữa 
phụ nữ với nam giới ở Phần Lan cũng được chú trọng và thực hiện 
sớm so với các quốc gia khác ở châu Âu. Năm 1915, trường học dành 
riêng cho nữ giới ở Phần Lan đã trở thành trường học chung cho cả 
nam và nữ. Năm 1930, luật kết hôn của Phần Lan đã xoá bỏ quyền 
bảo trợ của người chồng đối với người vợ trong khi điều này năm 
1945 mới được thực hiện ở Pháp và năm 1977 ở Đức. Phụ nữ Phần 
Lan cũng được quyền đi học cùng thời gian với nam giới. Điều này 
bắt nguồn từ một đạo luật của giáo hội đạo Luther Phần Lan cấm 
những người mù chữ kết hôn. Ngày nay phụ nữ Phần Lan có tuổi thọ 
cao hơn nhiều so với nam giới (nữ 83 tuổi trong khi nam chỉ 76 tuổi).

So với nam giới, phụ nữ Phần Lan nhìn chung có trình độ học 
vấn cao hơn. Số liệu của cơ quan thống kê quốc gia, vào năm 2010 cho 
biết 100% phụ nữ trên 25 tuổi có trình độ phổ thông trung học. Kết 
quả các cuộc khảo sát PISA từ năm 2000-2016 cho thấy hầu hết các 
quốc gia khác học sinh nữ có điểm số thấp hơn học sinh nam về toán 
thì với Phần Lan, học sinh nữ đạt điểm cao hơn học sinh nam không 
chỉ về toán mà cả các bộ môn khác, như: giải quyết vấn đề, đọc hiểu. 
Một khảo sát các kỹ năng của người lớn (PIAAC) do Tổ chức OECD 
tiến hành cũng cho thấy kết quả tương tự. Trong những thập niên 
gần đây, số nữ sinh ở bậc đại học hàng năm đều nhiều hơn nam giới. 
Năm 2012, 37% phụ nữ và 43% nam giới học hết phổ thông trung 
học, nhưng 32% phụ nữ học lên đại học, trong khi con số này ở nam 
giới là 25%. Số phụ nữ tốt nghiệp đại học cho đến năm 2015 cũng 
cao hơn nam giới 5%. Theo khảo sát của OECD, hiện nay, Phần Lan 
là quốc gia có tỉ lệ nữ sinh viên đại học cao nhất trong 6 ngành: giáo 
dục, khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật, nông nghiệp, dịch vụ 
và chăm sóc sức khỏe. Tỉ lệ thất nghiệp ở nữ cũng thấp hơn nam ở tất 
cả các lứa tuổi. Kể từ năm 1980 đến 2012, phụ nữ Phần Lan cũng theo 
học các lớp học dành cho người lớn tuổi nhiều hơn nam giới.
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Số Sinh viên nữ và nam trong các trường đại học  
ở Phần lan năm 2005-1014

Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus)

tỉ lệ nữ và nam trong các lớP học cho người lớn  
từ 1990-2012

Nguồn: Women and Men in Finland 2014, Trung tâm Thống kê Phần Lan

Xuất phát từ một quốc gia nông nghiệp và bước vào công nghiệp 
hóa vào loại muộn nhất ở châu Âu nên phụ nữ Phần Lan có truyền 
thống gắn bó với công việc. Cho đến những năm đầu thế kỷ XX, 3/4 
lao động nữ vẫn còn làm nghề nông. Phải đến những năm 1960 nền 
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kinh tế Phần Lan mới thay đổi cơ cấu với 60% lực lượng lao động 
phục vụ trong các lĩnh vực dịch vụ. Tự chủ về tài chính là điều rất 
quan trọng và là một đặc tính tiêu biểu của phụ nữ Phần Lan. Hiện 
nay, hơn 80% phụ nữ ở độ tuổi từ 30-55, có việc làm ngoài công việc 
gia đình. Tuy nhiên, tỉ lệ phụ nữ làm việc bán thời gian cao hơn so 
với nam giới. Theo một báo cáo mới công bố gần đây (10.2016) của 
“Save the Children organization” (Tổ chức Bảo vệ Trẻ em) chính sách 
đối với trẻ em gái của Phần Lan tốt thứ hai trong các nước châu Âu, 
chỉ sau Thụy Điển. 

Năm 1978, Phần Lan là nước đầu tiên trên thế giới thực hiện 
chính sách chồng được nghỉ việc có lương trong thời gian vợ sinh 
con. Theo chính sách hiện nay người chồng có thể nghỉ việc để giúp 
vợ trông con nhỏ với thời gian từ 6-42 ngày, còn người vợ được nghỉ 
105 ngày và được nhận 66% lương của mức lương hiện tại. Kể từ năm 
1996, chồng hoặc vợ của các gia đình có con nhỏ có thể nghỉ việc để 
trông con mà không bị mất việc và được nhận triền trợ cấp nuôi con 
cho đến khi con tròn 3 tuổi. Tuy nhiên, số nam giới Phần Lan nghỉ việc 
để trông con vẫn còn rất ít và công việc này chủ yếu vẫn do phụ nữ 
đảm nhiệm. Theo khảo sát mới đây (tháng 7.2006), 70% đàn ông có vợ 
sinh con chỉ nghỉ từ 13-18 ngày trong thời gian vợ sinh để trông con. 

Đặc biệt, điều khiến những người đấu tranh cho quyền bình 
đẳng nam nữ Phần Lan quan tâm là thị trường lao động của nước 
này hiện nay vẫn còn sự phân chia theo giới. Lao động nữ thường 
chiếm phần lớn trong các ngành dệt may, chế biến thực phẩm, cao 
su, đồ da cũng như trong các dịch vụ công cộng như giáo dục, chăm 
sóc sức khỏe và bảo hiểm xã hội. Đây là những lĩnh vực có thu nhập 
thấp hơn những lĩnh vực khác như kỹ thuật, kinh doanh và tài chính, 
phần lớn dành cho nam giới. Thu nhập của phụ nữ ở cả khu vực tư 
nhân cũng như nhà nước đều chỉ bằng 80% thu nhập của nam giới 
mặc dù trên nguyên tắc nam và nữ làm những công việc như nhau 
được trả lương như nhau. Mặt khác trong những lĩnh vực mà phụ 
nữ chiếm đa số, các vị trí lãnh đạo cũng thường thuộc về nam giới. 
Vì lẽ đó mà nhiều người cho rằng ở Phần Lan quyền lực và tiền bạc 
vẫn do nam giới nắm giữ.

Đạo luật về bình đẳng giới được ban hành lần đầu tiên ở Phần 
Lan năm 1986. Kể từ đó đến nay, đạo luật này đã được sửa đổi và 
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bổ sung nhiều lần vào các năm 1992, 1995 và gần đây nhất là năm 
2005. Theo đạo luật này, việc phân biệt đối xử giữa nam và nữ ở nơi 
làm việc (chẳng hạn như: việc tuyển dụng, trả lương, điều kiện làm 
việc…) bị nghiêm cấm. Luật còn quy định những cơ sở lao động 
có từ 30 lao động trở lên hàng năm phải có chương trình thực hiện 
quyền bình đẳng giới đồng thời đưa ra tỉ lệ 40% dành cho phụ nữ 
trong các cơ quan lãnh đạo của trung ương và địa phương. Gần đây, 
điều này đã được Bộ trưởng bộ Xã hội và Sức khỏe yêu cầu đưa vào 
luật của Phần Lan theo như mô hình của Na Uy. Theo khảo sát mới 
nhất từ 100 công ty lớn nhất của Phần Lan tỉ lệ phụ nữ trong các vị trí 
lãnh đạo chỉ chiếm 17%. 

Để thực hiện quyền bình đẳng giới, ở Phần Lan có nhiều cơ quan 
chuyên trách, nhiều hội, tổ chức phụ nữ được thành lập. Ở Nghị viện 
bên cạnh Uỷ ban về Việc làm và Bình đẳng còn có Nhóm Nữ nghị 
sĩ hoạt động như một tổ chức không chính thức. Về phía chính phủ, 
bộ Xã hội và Sức khỏe là cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm chính 
trong việc thực hiện quyền bình đẳng giới với ba cơ quan trực thuộc 
là Văn phòng bình đẳng giới, Cơ quan Thanh tra về bình đẳng giới 
và Uỷ ban bình đẳng giới. Ngoài ra, các tổ chức xã hội, nghiệp đoàn 
lao động, dân tộc ở Phần Lan đều có các tổ chức đại diện cho phụ nữ. 
Từ năm 2007, Nghị viện Phần Lan đã quy định lấy ngày sinh của nữ 
nhà văn Minna Canth, 19 tháng 3 làm Ngày bình đẳng giới của Phần 
Lan và cả nước treo cờ theo quy định như những ngày lễ khác trong 
năm. Phần Lan ban hành Luật bình đẳng giới năm 1987. Cũng năm 
đó phụ nữ Phần Lan được quyền trở thành linh mục và giám mục 
đạo Luther. Tuy nhiên mãi đến năm 2010, Phần Lan mới có giám mục 
nữ đầu tiên là bà Irja Askola, giám mục Helsinki. Hiện nay ở Phần 
Lan có 40% linh mục là nữ. 

Nói về sự bình đẳng giới ở Phần Lan, tờ Telegraph (Anh) viết 
trong mục “Chân dung văn hóa dân tộc của Phần Lan” rằng: “Phụ nữ 
Phần Lan cởi mở và dễ tiếp xúc hơn nam giới và thường nói được 
ba hay bốn thứ tiếng. Vị trí của họ trong xã hội cũng như trong 
kinh doanh cao và đáng coi trọng hơn của phụ nữ các quốc gia 
khác”3. Ellen Marakowitz, một giáo sư nghiên cứu về Phần Lan có 
nhận xét rằng: phụ nữ kiến tạo nên Phần Lan hiện đại và các chế 
độ phúc lợi dành cho phụ nữ và trẻ em đã làm nên hệ thống an 
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sinh xã hội của Phần Lan trong nhiều thập kỷ. Với tư cách là một 
thành viên của Liên hiệp quốc, Phần Lan đã đưa ra sáng kiến cần 
đề cao đến vai trò của phụ nữ trong tiến trình hòa bình trên thế 
giới. Trong lời chúc mừng gửi cho Phần Lan nhân 100 năm nước 
Cộng hòa Phần Lan (1917-2017), Phó Tổng thống Mỹ, Joe Biden đã 
viết: “Phần Lan đã cam kết tiếp tục thúc đẩy sự bình đẳng và tạo 
điều kiện để mỗi người đều có khả năng làm cho thế giới tốt đẹp 
hơn cho thế hệ tương lai. Điều đó dường như có sẵn trong gen của 
mỗi người Phần Lan.”4  

những mốc đáng nhớ với phụ nữ Phần Lan
• 1864: Phụ nữ chưa kết hôn có đầy đủ quyền lợi (khi tròn 25 tuổi).

• 1871: Phụ nữ được học đại học với sự chấp thuận của giáo hội.

• 1878: Phụ nữ được quyền thừa kế ngang nam giới. 

• 1882: Phụ nữ được quyền dạy trong các trường học dành cho nữ giới. 

• 1901: Phụ nữ được quyền học đại học không cần sự chấp thuận của giáo 
hội. 

• 1906: Phụ nữ đươc quyền bầu cử như nam giới (nước đầu tiên ở châu Âu) 
và được quyền ứng cử (quốc gia đầu tiên trên thế giới) 

• 1916: Phụ nữ được dạy trong các trường đại học.

• 1917: Phụ nữ được nghỉ bốn tuần sau khi sinh con.

• 1919: Luật hợp đồng lao động đầu tiên cho phép phụ nữ có chồng được 
quyền tự do làm việc. 

• 1926: Luật về tư cách của phụ nữ trong các cơ quan nhà nước được thông 
qua và chính phủ có bộ trưởng nữ đầu tiên.

• 1930: Luật kết hôn công nhận quyền bình đẳng giữa vợ và chồng.  

• 1937: Luật về trợ cấp sinh sản được thông qua.

• 1943: Luật về bữa ăn ở trường được đệ trình.

• 1946: Luật cấm phụ nữ làm việc ban đêm.

• 1961: Thuốc tránh thụ thai được chấp thuận.

• 1970: Luật nạo thai được thông qua.

• 1972: Chính phủ có nữ bộ trưởng tài chính đầu tiên.

• 1975: Chính phủ có nữ bộ trưởng tư pháp đầu tiên.

• 1978: Người bố được quyền nghỉ 12 ngày khi có con được sinh.
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• 1985: Luật về trợ cấp nuôi con được thông qua.
• 1986: Luật mới về tên họ cho phép phụ nữ được dùng tên họ của mình hay 

của chồng sau khi kết hôn. Con được tự do mang họ của mẹ hoặc bố.
• 1987: Luật bình đẳng giới được thông qua.
• 1988: Phụ nữ được làm linh mục và giám mục của đạo Luther ở Phần Lan.
• 1990: Elisabeth Rehn trở thành nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên trên thế 

giới. Trẻ ba tuổi được quyền đi nhà trẻ ở nơi cư trú.
• 1994: Riitta Uosukainen trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của Nghị viện 

Phần Lan. Phụ nữ được tự do gia nhập quân đội.
• 1995: Luật bình đẳng giới sửa đổi quy định tỉ lệ phụ nữ trong các cơ quan 

quản lý và hành chính các cấp.
• 2000: Tarja Halonen trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Phần Lan. 
• 2003: Phần Lan có nữ thủ tướng đầu tiên (Anneli Jätenmäki)
• 2007: Ngày 19/3 (ngày sinh của nữ nhà văn Minna Canth) được lấy làm 

Ngày Bình đẳng giới của Phần Lan. Lần đầu tiên trong Nghị viện Phần 
Lan, nữ nghị sĩ chiếm 40%.

• 2010: Phần Lan có nữ giám mục đầu tiên của đạo Luther

2. hôn nhân và gia đình 
Khác với gia đình người phương đông như Việt Nam, Trung 

Quốc, trong gia đình Phần Lan chủ yếu chỉ có hai thế hệ là bố mẹ và 
con cùng chung sống. Thanh niên Phần Lan bắt đầu cuộc sống độc 
lập từ rất sớm. Phần lớn chỉ đến 18 hoặc 20 tuổi là rời nhà bố mẹ ra 
sống riêng và khi kết hôn cũng không thích sống gần bố mẹ. Việc ra 
sống riêng sớm của giới trẻ một phần xuất phát từ bản tính ưa độc 
lập của người Phần Lan, mặt khác được chế độ bảo trợ ưu việt của 
nhà nước tạo điều kiện: từ 18 tuổi trở lên được giúp đỡ về tài chính 
để học tập và được quyền có chỗ ở riêng. Tùy theo thu nhập thực tế, 
thanh niên còn được trợ cấp của xã hội trong việc thuê nhà cũng như 
chi phí sinh hoạt để đảm bảo mức sống tối thiểu. 

Phần lớn thanh niên khi rời nhà bố mẹ, sống với bạn gái hoặc 
bạn trai, chỉ một số rất ít sống độc thân ở các căn hộ tự thuê hoặc các 
khu nhà dành cho sinh viên. Việc sống chung với nhau trước khi 
kết hôn ngày nay rất phổ biến trong giới trẻ Phần Lan. Mặt khác, độ 
tuổi kết hôn cũng như tuổi có con của các cặp vợ chồng ngày càng 
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cao hơn. Theo kết quả điều tra, tuổi kết hôn trung bình của giới nữ 
Phần Lan hiện nay là 29 và nam là 31. Một xu hướng khác là số cặp 
kết hôn trước khi có con ngày càng giảm so với trước đây. Vào những 
năm 1980 chỉ khoảng một trong mười cặp vợ chồng có con trước khi 
kết hôn, còn ngày nay tỉ lệ đó đã tăng lên với bốn trong mười cặp vợ 
chồng có con trước khi cưới.

Số Bà mẹ có con kết hôn và không kết hôn từ 1990-2015 

Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus), 2016.

Không giống như trước đây, ngày nay việc kết hôn chính thức 
để cùng sống trong một gia đình đối với giới trẻ Phần Lan không 
thật sự quan trọng. Điều này một mặt do quan niệm hôn nhân, gia 
đình “thông thoáng”, và mặt khác do việc đăng ký trẻ sơ sinh không 
cần giấy đăng ký kết hôn chính thức của bố mẹ mà chỉ cần xác nhận 
của họ với chính quyền. Ngoài ra, có một thực tế là ngày nay phụ 
nữ Phần Lan nhìn chung có trình độ học vấn cao hơn nam giới nên 
nhiều phụ nữ không tìm được người chồng tương xứng hoặc không 
muốn lập gia đình mà chỉ sống độc thân. Số phụ nữ có con nhưng 
không sống với người bố của con mình lâu dài hoặc cho đến khi kết 
hôn chính thức đang ngày càng tăng lên. Theo luật Phần Lan, người 
phụ nữ sau khi kết hôn không nhất thiết phải mang họ của chồng, 
đồng thời con của họ cũng được tự do chọn mang họ của bố hoặc của 
mẹ hay dùng cả hai. 
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Phần Lan là nước cuối cùng ở Bắc Âu chính thức công nhận hôn 
nhân cùng giới (năm 2002). Vào cuối năm 2003 cả nước có 190 cặp 
hôn nhân cùng giới chính thức đăng ký, trong đó 106 cặp cùng giới 
nữ và 84 cặp cùng giới nam. Năm 2015 có 221 cặp hôn nhân cùng 
giới nữ, trong khi chỉ có 97 cặp cùng giới nam. Theo luật của Phần 
Lan, các gia đình hôn nhân cùng giới không được nhận con nuôi. Tuy 
nhiên cũng có một số ít trong các gia đình này sống với con đẻ của 
một trong hai người. Năm 2014 Nghị viện Phần Lan đã thông qua 
luật chấp nhận hôn nhân đồng giới.

Luật lao động cũng như chính sách gia đình của Phần Lan có 
nhiều điều khoản khuyến khích phụ nữ trong việc sinh con, như bố 
hoặc mẹ có thể được nghỉ việc có lương trong thời gian sinh con đến 
11 tháng. Đồng thời người chồng còn được nghỉ 3 tuần có lương khi 
vợ sinh con. Ngoài ra, chồng hoặc vợ được phép nghỉ trông con cho 
đến khi đứa trẻ tròn 3 tuổi với sự hỗ trợ một phần về tài chính của 
xã hội. Nhà nước còn có chế độ trợ cấp hàng tháng cho tất cả các gia 
đình có con mới sinh đến 17 tuổi, với chính sách con sau cao hơn con 
trước (10,5 euro năm 2006). Theo quy định hiện thời con đầu tiên 
được trợ cấp 95,75 euro/tháng, con thứ hai: 105,80 euro/tháng, con 
thứ ba: 135, 01 euro/tháng, con thứ tư: 154, 64 euro/tháng. Mặc dù 
vậy, dân số Phần Lan hàng năm vẫn tăng lên không đáng kể, trong 
khi đó số phụ nữ không muốn sinh con ngày càng phổ biến, chiếm 
tới khoảng 25% trong số phụ nữ ở độ tuổi sinh con hiện nay. 

Cùng với Thuỵ Điển, Phần Lan là nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất 
trong các nước EU. Kể từ sau khi luật hôn nhân và gia đình mới có 
hiệu lực năm 1988, tỉ lệ ly hôn của Phần Lan đã tăng lên trung bình 
1,5 lần mỗi năm. Theo luật mới này việc ly hôn sẽ được công nhận 
sáu tháng sau khi một trong hai người có đơn gửi toà án. Thống kê 
cho biết từ những năm 1990 đến nay gần như một nửa số cặp hôn 
nhân kết thúc với ly hôn. Đây là một vấn đề xã hội đang khiến nhiều 
người rất quan tâm bởi lẽ ngày nay việc kết hôn được thực hiện ở độ 
tuổi cao hơn trước và phần lớn các cặp vợ chồng đều đã sống chung 
với nhau một thời gian trước lúc quyết định chính thức kết hôn. 

Luật pháp Phần Lan bảo đảm cho mỗi cá nhân, không phân biệt 
lứa tuổi có quyền tự do suy nghĩ và tự do ngôn luận. Vì thế, trong 
gia đình, con cái không nhất nhất phải nghe theo lời bố mẹ và cũng 
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không có nghĩa vụ phải chăm sóc, phụng dưỡng khi bố mẹ già yếu. 
Việc chăm sóc người già ở Phần Lan là trách nhiệm của xã hội chứ 
không phải của gia đình. Những người già thuộc dạng này được coi 
là những người “không có gia đình” hay “cô đơn” (phần lớn hiện 
nay là goá bụa) được đưa vào sống ở các cơ sở dành cho người già, 
hoặc sống ở nhà mình nhưng có người thường xuyên đến chăm sóc. 
Hiện nay, đối tượng này cùng với những người chưa kết hôn hay chỉ 
sống độc thân và những người kết hôn mà không có con chiếm tới 
23% dân số Phần Lan. 

Số lượng kết hôn và li hôn từ 1970-2015

Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus), 2016.

Trong những năm gần đây, số người già ngày một tăng lên khiến 
cho việc chăm sóc những người này trở thành một vấn đề thu hút 
sự quan tâm của chính phủ cũng như chính quyền các địa phương. 
Cùng với các công việc phục vụ trong bệnh viện, việc chăm sóc người 
già đang là loại công việc cần nhiều lao động nhất hiện nay ở Phần 
Lan. Năm 2015 cả nước có 759 người trên 100 tuổi trong đó có một 
người cao tuổi nhất là 109 tuổi. Giới trẻ Phần Lan ngày nay không 
thích học và làm các công việc này vậy nên mảng công việc này chủ 
yếu dành cho những người nhập cư. 

So với những năm đầu thế kỷ XX, vai trò và địa vị của người phụ 
nữ trong gia đình Phần Lan đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, sau khi 
sinh con hầu hết phụ nữ ở nhà, còn ngày nay phần lớn đều đi làm 
việc. Cùng với trình độ học vấn cao của phụ nữ, các chính sách xã hội 
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của Phần Lan cũng góp phần giúp cho người phụ nữ có địa vị bình 
đẳng với nam giới. Trong một chương trình truyền hình được phát 
sóng năm 2005, khi được hỏi vì sao lại lấy chồng người Phần Lan, 
một cô gái Việt có mẹ cũng lấy chồng Phần Lan đã trả lời một cách 
rất hồn nhiên “vì chồng Phần Lan thường san sẻ công việc trong nhà 
với vợ, khi vợ muốn đi chơi với bạn bè, chồng Phần Lan còn giữ con 
cho mình đi, còn chồng người Việt thì không có chuyện đó”.

cơ cấu gia đình năm 2010 & 2015

Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus), 2016.

Một đặc điểm rất dễ nhận thấy nữa là khác với gia đình người 
Việt, các thành viên trong gia đình của người Phần Lan rất ít bị phụ 
thuộc và ràng buộc lẫn nhau, nhất là về kinh tế. Mỗi người lớn trong 
gia đình Phần Lan đều có một tài khoản riêng và họ độc lập về tài 
chính. Việc vợ, chồng hay mẹ, con hoặc bố, con cùng vào nhà hàng, 
cửa hiệu nhưng mỗi người tự trả tiền phần chi tiêu của mình là 
chuyện bình thường. Việc ăn uống, sinh hoạt trong gia đình cũng 
không bị phụ thuộc nhau. Không ít gia đình các thành viên chỉ ăn 
cùng nhau vào những ngày lễ, còn ngày thường mỗi người tự lo bữa 
của mình vào những lúc thấy cần thiết. 
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3. chế độ Phúc lợi và an sinh Xã hội
Hyvinvointi, tạm dịch sang tiếng Việt là Chế độ phúc lợi và an sinh 

xã hội là một trong những lĩnh vực mang tính ưu việt nhất của xã hội 
Phần Lan. Khác với các nước Tây Âu cũng như với Mỹ, Canada, chế 
độ phúc lợi và bảo trợ xã hội của Phần Lan cũng như của các nước 
Bắc Âu dành cho tất cả mọi người dân. Hiến pháp Phần Lan nêu rõ, 
chính quyền trung ương và chính quyền địa phương có trách nhiệm 
đảm bảo những quyền lợi cơ bản về kinh tế, xã hội và giáo dục của 
mọi công dân một cách bình đẳng. Trong một bài viết trên báo Công 
dân Ottawa, Erkki Tuomioja, cựu Bộ trưởng Ngoại Giao Phần Lan 
(2000-2007) có viết “Chúng tôi theo đuổi một nền kinh tế thị trường 
nhưng chúng tôi không muốn một xã hội thị trường. Điều rõ ràng 
là cần phải tôn trọng một lĩnh vực không thị trường là đời sống của 
con người.” 

Cũng như các nước Bắc Âu khác, Phần Lan có chế độ phúc 
lợi và an sinh xã hội rất toàn diện và hoạt động một cách có hiệu 
quả. “Chế độ phúc lợi của Bắc Âu có thể ví như con ong mật. Với 
cơ thể nặng nề và đôi cánh mỏng, những tưởng nó không thể bay, 
nhưng nó bay được. Chế độ phúc lợi của Bắc Âu cũng vậy: với 
mức thuế cao và dịch vụ công lớn tưởng nó khó có thể duy trì lâu 
dài. Nhưng các nước Bắc Âu đã cất cánh khiến nhiều quốc gia 
khác phải ghen tỵ.”5

Theo Andrew Nestingen, giáo sư ở Đại học Washington: triết lý 
xây dựng chế độ phúc lợi và an sinh xã hội của Phần Lan là: “Tất cả 
mọi người cần được hưởng một lát từ cái bánh để họ có cái cần và để 
họ biết làm gì cho cuộc đời mình”. “Là một quốc gia nhỏ với 5 triệu 
dân, chúng tôi không có nhiều tài nguyên để lãng phí. Nếu người 
dân hạnh phúc, họ sẽ làm việc hết khả năng của mình và chúng tôi sẽ 
phát triển”6. Theo thời gian Phần Lan đã làm được chiếc bánh cho đất 
nước mình và chia cho mỗi người một lát. Chế độ phúc lợi và an sinh 
xã hội của Phần Lan như là một vòng tròn đạo đức góp phần gắn kết 
xã hội nhỏ bé này và thúc đẩy nó phát triển.

Mỗi năm Phần Lan dành một nguồn kinh phí rất lớn cho các 
dịch vụ an sinh xã hội. Theo số liệu từ Viện Sức khỏe và An sinh quốc gia 
(Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos) Phần Lan, năm 2014, chi phí dành 
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cho an sinh xã hội của nước này là 65.6 tỉ euro, chiếm 31,9% GDP. 
Trung bình mỗi người 12.003 euro, cao hơn 3.5% so với năm 2013 và 
cũng là cao nhất trong các nước châu Âu. 

chi Phí cho an Sinh xã hội và hưu trí theo đầu người (euro)

Nguồn: Society at a Glance 2016: OECD Social Indicators và  
Viện Sức khỏe và An sinh quốc gia Phần Lan

Tỉ lệ kinh phí dành cho an sinh xã hội cao nhất ở một số nước 
thuộc OECD năm 1990, 2000 & 2016 (theo % từ GDP).

Nguồn: Society at a Glance 2016: OECD Social Indicators.
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Phúc lợi và an sinh xã hội mà người dân được hưởng từ nhà 
nước và địa phương gồm nhiều chế độ, được pháp luật quy định rất 
cụ thể cho từng nhóm công dân do Cơ quan An sinh và Phúc lợi Xã 
hội quốc gia (KELA) phụ trách.

3.1. Chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế

Việc tổ chức và cung cấp tài chính cho vấn đề chăm sóc sức khỏe 
từ lâu đã được coi là trách nhiệm của xã hội ở Phần Lan. “Liên đoàn 
Mannerheim về phúc lợi trẻ em” (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) ra 
đời năm 1920, khi quốc gia độc lập chưa tròn ba tuổi, xứng đáng là 
một mô hình tiêu biểu trong việc chăm sóc sức khỏe cho gia đình 
và trẻ em kể từ những năm 1920 về sau. Từ những năm 1940 chính 
quyền các địa phương đã tham gia xây dựng chính sách chăm sóc 
sức khỏe cho người dân. Năm 1972 Luật Bảo vệ Sức khỏe Cơ bản được 
thông qua, quy định các địa phương phải tự mình hoặc liên kết với 
địa phương khác để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như 
khám chữa bệnh cho người dân thuộc địa phương mình. Các trung 
tâm chăm sóc sức khỏe được xây dựng ở các cụm dân cư chịu trách 
nhiệm cung cấp cho người dân các dịch vụ: khám sức khỏe, dịch vụ 
cấp cứu, hộ lý, phòng chống dịch bệnh, khám sức khỏe ở trường học 
và các cơ sở giáo dục, phục hồi sức khỏe, và chăm sóc răng. Bệnh 
nhân cần chữa bệnh mới được gửi đến các bệnh viện    

Phụ nữ có thai và trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo cũng 
như trường cơ sở được chăm sóc sức khỏe miễn phí hàng năm. Mỗi 
năm trẻ mới sinh đến 2 tuổi trẻ sẽ được kiểm tra sức khỏe bốn lần 
và được bác sĩ khám từ hai đến ba lần. Sau 2 tuổi đến 7 tuổi cứ hai 
năm một lần sẽ được bác sĩ khám sức khỏe. Chính nhờ thế Phần 
Lan là một trong những nước có tỉ lệ trẻ em tử vong thấp nhất trên 
thế giới. Theo quy định, học sinh ở trường cơ sở được khám sức 
khỏe miễn phí ít nhất ba lần trong 9 năm học ở trường cơ sở. Ở các 
trường học vào những ngày nhất định trong tuần có cán bộ y tế và 
chuyên gia về tâm lý trực để khám và chăm sóc sức khỏe cũng như 
tâm lý cho học sinh. Việc khám sức khỏe và tư vấn tâm lý cũng như 
chăm sóc răng cho trẻ em từ bé đến 18 tuổi được cung cấp miễn phí.  

Việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động cũng được đặc biệt 
chú ý. Theo Luật Chăm sóc Sức khỏe Người lao động, chủ các doanh 
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nghiệp có nghĩa vụ khám sức khỏe miễn phí cho người lao động 
của doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp (tư nhân cũng như nhà 
nước) có thể “mua” dịch vụ này từ các trung tâm y tế của các địa 
phương hoặc các cơ sở tư nhân. Để bảo đảm sức khỏe cho người lao 
động, Luật Lao động Phần Lan không cho phép người lao động làm 
thêm quá số giờ quy định một năm.

Bảo hiểm y tế dành cho tất cả người dân dựa vào tiền thuế. Năm 
2003, chi phí dành cho chăm sóc sức khỏe của Phần Lan chiếm tới 
7,6% tổng thu nhập quốc dân (GDP), trong đó 43% do địa phương 
cung cấp, 17% từ chính phủ và 16% từ cơ quan bảo hiểm, 20% từ 
người dân và 4% từ các cơ sở bảo hiểm tư nhân. Chi phí của việc 
khám chữa bệnh ở các cơ sở tư nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội 
(KELA) trả một phần. Ở Phần Lan thuốc chữa bệnh chỉ được bán 
trong các cơ sở chuyên bán thuốc Apteekki do Trung tâm quốc gia về 
dược – Fimea quản lý. Các loại thuốc chữa bệnh chỉ mua được khi có 
giấy của bác sĩ và các cơ sở khám chữa bệnh.

Các bà mẹ chuẩn bị sinh con có thời gian đăng ký và theo dõi sức 
khỏe ở Phần Lan từ 154 ngày trở lên sẽ được nhận một món quà của 
Bộ Y tế và Xã hội. Người mẹ có thể chọn nhận một thùng quà trong 
đó có các đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh hoặc một khoản tiền mặt (140 
euro ở thời điểm hiện nay). Trong trường hợp sinh đôi, người mẹ sẽ 
được nhận 3 thùng quà, và sinh ba sẽ là 6 thùng. Con nuôi nhận qua 
đường con nuôi quốc tế sẽ được nhận từ 1.900 euro đến 4.500 euro 
tùy theo quốc gia đứa trẻ được nhận. Luật trợ cấp sinh con được ban 
hành năm 1938. Việc chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng ở Phần Lan có 
những tiến bộ vượt bậc nhờ những chính sách an sinh xã hội của nhà 
nước và kỹ thuật tiên tiến của ngành y tế nước này. Trước đây tỉ lệ trẻ 
sinh thiếu tháng qua đời ở Phần Lan vẫn còn 70%. Nhưng hiện nay tỉ 
lệ đó giảm xuống chỉ còn 15%. 

Trong thời gian nuôi con nhỏ, bố mẹ được hưởng chế độ nghỉ 
nuôi con. Chế độ này được thực hiện với nhiều hình thức. Tất cả trẻ 
em chưa đến tuổi đến trường được quyền đến nhà trẻ, mẫu giáo 
công cộng của địa phương hay các cơ sở tư của tư nhân, hoặc ở nhà. 
Tuỳ theo điều kiện và thu nhập của gia đình mà bố mẹ chỉ phải trả 
từ 18-200 euro khi có con đi nhà trẻ và mẫu giáo. Nếu gia đình có 
thu nhập thấp, trẻ sẽ được học ở các nhà trẻ, mẫu giáo miễn phí. Các 
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gia đình nuôi con dưới 17 tuổi sẽ được nhận trợ cấp nuôi con hàng 
tháng. Mức trợ cấp tùy thuộc vào số lượng con trong gia đình. Theo 
chế độ hiện nay trẻ đầu tiên được nhận 95,57 euro/tháng, trẻ thứ hai 
105,80 euro, trẻ thứ ba 135,01, trẻ thứ tư 154,64 euro. Khoản trợ cấp 
này không phải đóng thuế. Nếu bố hoặc mẹ nuôi con một mình sẽ 
được trợ cấp thêm 48,55 euro/tháng cho mỗi con sống với họ. Riêng 
quần đảo Åland, tiền trợ cấp cho trẻ cao hơn.

Chế độ trợ cấp cho trẻ em dưới 17 tuổi, thực hiện từ năm 1948, 
được coi là một cuộc đổi mới chính trị xã hội quan trọng ở Phần Lan. 
Năm 1950 cả nước có 1.262.000 trẻ em được nhận trợ cấp từ chế độ 
này. Mặc dù những năm gần đây tỉ lệ sinh giảm, số trẻ em dưới 17 
tuổi giảm dần, song đây vẫn là khoản trợ cấp với chi phí lớn thứ 
hai trong chế độ an sinh xã hội của Phần Lan sau kinh phí dành cho 
người về hưu. Theo số liệu từ Sổ tay thống kê 2016 (Pocket Statistics 
2016) của KELA, năm 2014 khoản trợ cấp này là 1.495 tỉ euro và năm 
2015 là 1.384 tỉ euro. Từ năm 2002 Phần Lan đã lấy ngày 20.11 hàng 
năm (là ngày mà năm 1989 Liên hiệp quốc thông qua Hiệp ước về 
quyền trẻ em) làm ngày Quyền trẻ em Phần Lan. Nếu trẻ em không 
được nuôi dưỡng và phát triển an toàn trong gia đình thì sẽ được đưa 
đến các cơ sở chăm sóc và nuôi dưỡng của xã hội. Ngày 20.11.2016 
chính phủ Phần Lan đã chính thức đưa ra lời xin lỗi trên các phương 
tiện truyền thông về việc trong thời gian từ 1937-1983, chính phủ đã 
dựa trên đạo luật bảo vệ trẻ em để đưa nhiều trẻ em đến các trại trẻ 
mồ côi khiến nhiều em bị đối xử thậm tệ.   

Người già vì bị ốm hoặc không đủ khả năng làm các việc nhà 
như: nấu ăn, giặt giũ, đi lại, tắm giặt, dọn dẹp nhà cửa… sẽ được 
KELA địa phương cử người đến nhà giúp đỡ. Vì số lượng người già 
ở Phần Lan chiếm một tỉ lệ cao và đang tăng lên nên hầu hết các địa 
phương đều có bộ phận chuyên làm nhiệm vụ trợ giúp, chăm sóc 
người già. Đây là nghề cần nhiều lao động và dễ tìm việc nhất ở Phần 
Lan hiện nay. KELA chi trả cho những người khuyết tật những chi 
phí mà họ phải trả cho người giúp đỡ họ trong cuộc sống hàng ngày. 
Các địa phương cung cấp và bố trí phương tiện giao thông thuận tiện 
cho việc đi lại hàng ngày của người khuyết tật. Những người khiếm 
thính, khiếm thị, và người câm được xã hội cung cấp dịch vụ phiên 
dịch miễn phí.
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3.2. Chế độ trợ cấp thất nghiệp và hưu trí

Tất cả công dân và người định cư lâu dài ở Phần Lan trong 
độ tuổi lao động (từ 17 đến 64 tuổi) khi không có việc làm được 
trợ cấp thất nghiệp hoặc trợ cấp tối thiểu từ KELA. Năm 2014, trợ 
cấp thất nghiệp chiếm tới 8% trong tổng số chí phí dành cho an 
sinh xã hội. Để giảm bớt số người chỉ ở nhà hưởng trợ cấp thất 
nghiệp, đồng thời giảm thủ tục hành chính rườm rà cho KELA và 
cả người thất nghiệp, từ tháng 1.2017 KELA bắt đầu thử nghiệm 
chi trả 560euro/tháng không phải trừ thuế cho người thất nghiệp 
lâu ngày. Chương trình này sẽ kéo dài trong hai năm với 2.000 
người thất nghiệp từ 25-58 tuổi7. Trong thời gian hưởng chế độ 
này nếu người thất nghiệp tìm được việc làm và có thu nhập thì 
khoản thu nhập này chỉ phải trả thuế chứ số tiền được nhận hàng 
tháng này không bị trừ đi như trước đây. Từ năm 2018, KELA sẽ 
tăng thêm số người hưởng chế độ này đồng thời sẽ cân nhắc giãn 
độ tuổi của người nhận. Mặc dù không phải là nước khởi xướng, 
song Phần Lan được coi là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng 
chế độ này8. Theo KELA đây là một bước nhằm hiện đại hóa hệ 
thống an sinh quốc gia.

Khi hết tuổi lao động, tất cả công dân đều được hưởng chế độ 
hưu trí. Chế độ hưu trí gồm hai loại: hưu trí nhân dân và hưu trí theo 
đóng góp từ lương hay thu nhập trong thời gian làm việc. Chế độ 
hưu trí nhân dân (kansalaiseläke) dành cho tất cả các công dân nhằm 
bảo đảm cho họ một khoản tối thiểu đủ đảm bảo mức sống hàng 
ngày, cho dù có những người suốt cuộc đời không bao giờ đóng thuế 
cho xã hội. Chế độ này do KELA đảm nhiệm. Còn chế độ hưu trí dựa 
trên đóng góp từ thu nhập trong thời gian làm việc dành cho những 
người đã từng đi làm (työeläke) do các cơ sở bảo hiểm tư nhân mà 
người đó đóng góp chịu trách nhiệm dưới sự quản lý của Viện Bảo 
hiểm Hưu trí trung ương.  

Chủ trang trại và những người làm việc trong các trang trại 
cũng được bảo hiểm tai nạn và các bệnh nghề nghiệp. Họ cũng 
được hưởng 24 ngày nghỉ có lương một năm. Trong trường hợp 
ốm đau, phải chăm sóc con nhỏ (dưới 3 tuổi) hoặc phải đi học nâng 
cao nghiệp vụ sẽ được nhận người thay thế do địa phương trả tiền. 
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Học sinh, sinh viên được trợ cấp tiền học, tiền thuê nhà ở và được 
vay tiền với lãi suất thấp. Để khuyến khích người học kết thúc 
việc học đúng thời hạn, từ năm 2014 trở đi, người học tốt nghiệp 
đúng hạn sẽ được giảm 2.500 euro trong tổng số tiền vay. Ngoài ra, 
khoản tiền vay này cũng được tính để giảm thuế thu nhập đồng 
thời khoản tiền vay này cũng không phải tính lãi suất. 

Đáng chú ý là ở Phần Lan, từ cuối những năm 1960 đến đầu 
những năm 1970 đã có Hội nhà ở cho sinh viên (Suomen Opiskelija-
Asunnot) với Công ty xây dựng và quản lý nhà ở riêng dành cho 
sinh viên9. Sự ra đời của tổ chức này được coi là một trong 20 Sáng 
tạo Xã hội quan trọng nhất của Phần Lan. Hiện nay tất cả 19 tỉnh 
thành có trường đại học của Phần Lan đều có Hội nhà ở dành cho 
sinh viên, sở hữu 40.000 căn hộ dành cho sinh viên thuê với giá rẻ. 
Nhờ có tổ chức này mà việc tìm nhà ở cho sinh viên ở tất cả các địa 
phương của Phần Lan không gặp quá nhiều khó khăn. 

Ngoài những chế độ kể trên, vì là quốc gia với hai ngôn ngữ 
chính thức và các ngôn ngữ thiểu số của người bản địa cũng như 
ngôn ngữ của người nhập cư cũng được quyền sử dụng nên chính 
quyền các địa phương còn dành chi phí cho các dịch vụ công liên 
quan, như: dịch thuật và học tập. Điều tra kinh tế 2016 của OECD 
về Phần Lan đánh giá: Phần Lan là quốc gia có chế độ phúc lợi 
cao, giáo dục và kỹ năng của người lao động cao. Môi trường và 
chất lượng cuộc sống tốt. Điều kiện nhà ở tốt hơn mức trung bình 
của OECD. Sự chênh lệch thu nhập ở Phần Lan thấp nhất trong 
các nước OECD. Nền kinh tế Phần Lan vẫn vận hành tốt hơn mức 
trung bình của OECD về mặt thu nhập và việc làm10. 

Trong bài phát biểu từ biệt người dân, Tổng thống Mỹ Barrack 
Obama có nói: “…Chúng ta cần phải tạo ra một khế ước xã hội mới 
để đảm bảo rằng tất cả con em của chúng ta nhận được sự giáo 
dục mà các cháu cần; để trao cho những người lao động quyền 
được lập công đoàn nhằm có được mức lương tốt hơn; để cập nhật 
mạng lưới an sinh xã hội nhằm phản ánh được điều kiện sống hiện 
nay của chúng ta, và để tạo ra nhiều cải cách hơn nữa đối với luật 
thuế để các công ty và các cá nhân được hưởng lợi nhiều nhất từ 
nền kinh tế mới của chúng ta không tránh né trách nhiệm của họ 
đối với đất nước đã giúp họ thành công”11. Sau 240 năm lập quốc, 
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người Mỹ vẫn đang cần và đang lấy làm “mục tiêu” những điều 
mà các quốc gia Bắc Âu, trong đó có Phần Lan đã xây dựng được 
từ lâu và đang cố gắng để nó được vận hành tốt hơn.

Tuy nhiên, mô hình kinh tế và xã hội của Phần Lan đang bị 
thách thức trong bối cảnh dân số đang già đi nhanh chóng, cạnh 
tranh thế giới ngày càng gay gắt. Nợ của chính phủ đã tăng từ 40% 
GDP trước năm 2008 lên trên 60% vào năm 2015 (vào loại cao nhất 
OECD). Giữ được mức độ cao của chế độ phúc lợi như từ trước đến 
nay trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục không tăng trưởng là điều 
rất khó. Kể từ năm 2015 chính phủ Phần Lan bắt đầu có kế hoạch 
cắt giảm chi tiết và tổ chức lại các cơ sở và dịch vụ an sinh xã hội. 

Kela và thùng quà cho bà mẹ và trẻ sơ sinh

Có lẽ với người dân Phần Lan, Kela là một trong số cơ quan 
được biết đến nhiều nhất. Kela là từ viết tắt của Kansaneläkelaitos 
(tiếng Phần Lan) có nghĩa là “Cơ quan hưu trí nhân dân”, ra đời năm 
1937 với chức năng ban đầu là giải quyết chế độ hưu trí cho người 
dân. Từ năm 1942, Kela bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực khác. Ngày 
nay, Kela là cơ quan An sinh xã hội quốc gia, hoạt động dưới sự giám 
sát của Nghị viện, đảm bảo cho người dân rất nhiều chế độ an sinh 
và phúc lợi xã hội khác nhau. 

Tháng 6.2013, trang Tạp chí của hãng BBC đăng bài viết “Vì 
sao trẻ em Phần Lan ngủ trong hộp”12. Sau 18 tháng, bài viết đó đã 
được 10 triệu lượt người đọc và chia sẻ, trở thành bài báo được đọc 
nhiều nhất từ trước đến nay của hãng BBC. Chưa đầy 3 năm sau, 
tháng 4.2016 trên trang Tạp chí của BBC lại có bài “Vì sao trẻ em 
trên khắp thế giới ngủ trong hộp”13. Có thể nói thùng quà cho bà 
mẹ và trẻ sơ sinh của Phần Lan là một trong những sáng tạo xã hội 
(Social Innovation) độc đáo nhất của nước này. Song, cũng như hiện 
tượng Mumi của Tove Jansson, chỉ khi vượt ra ngoài phạm vi quốc 
gia người ta mới thấy rõ hơn sự độc đáo, hấp dẫn của chúng.

Ý tưởng ban đầu về thùng quà cho bà mẹ và trẻ sơ sinh 
(Äitiyspakkaus - tiếng Phần Lan) bắt đầu từ năm 1937 nhằm trợ giúp 
cho những bà mẹ tương lai thuộc diện có thu nhập thấp và nhiều trẻ 
sơ sinh bị tử vong vì điều kiện kinh tế còn khó khăn. Năm 1938 hai 
phần ba số bà mẹ và trẻ sơ sinh trong cả nước đã được nhận sự trợ 
cấp này. Cùng với một cái hộp có thể dùng làm giường ngủ cho em 
bé, các thứ trợ giúp lúc đó trị giá khoảng 450 markka (tiền Phần Lan 
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dùng trước khi đổi sang euro năm 2002) tức 1/3 lương của một công 
nhân làm trong nhà máy. Từ năm 1949 trở đi tất cả các bà mẹ có trẻ sơ 
sinh trong cả nước đều được nhận món quà này. Từ khi bắt đầu thực 
hiện cho đến năm 1993, sự trợ giúp này do các văn phòng Xã hội ở các 
địa phương đảm nhiệm. Từ năm 1994 trở đi việc này được chuyển 
giao cho KELA thực hiện. Món quà này là một hiện tượng độc đáo 
trên thế giới trong hàng chục năm qua. Trong những năm gần đây, 
mỗi năm KELA trao khoảng 60.000 món quà này, trong đó có khoảng 
40.000 bà mẹ nhận thùng quà, còn lại nhận tiền. 

Trải qua lịch sử hơn 75 năm, hiện vật của món quà này đã có 
nhiều thay đổi. Những năm gần đây, trong thùng quà gồm các thứ 
cần dùng cho trẻ sơ sinh và bà mẹ, như: đệm, túi đựng đệm, khăn 
tắm, chăn, túi ngủ, mũ, tất, quần tất, tút ti, yếm, lược, tã lót, áo liền 
quần, đồ chơi, sách tranh, phấn, kem bôi da, cặp nhiệt độ và thậm 
chí cả một bao cao su (cho bố hay mẹ?). Đồ dùng trong thùng quà kế 
thừa từ truyền thống, song cũng được thay đổi bổ sung một số điểm 
để thích ứng hoàn cảnh và thị hiếu của các bà mẹ. Kể từ năm 2000 
trở đi, tã lót dùng một lần được thay bằng tã vải để có thể giặt được. 
Đặc biệt, hộp đựng quà là một thùng carton gồm hai lớp được trang 
trí rất đẹp và chắc chắn, có thể làm giường ngủ cho trẻ sơ sinh. Bởi 
vậy mà người ta thường nói trẻ em Phần Lan sau khi lọt lòng mẹ ngủ 
trong hộp. Những năm gần đây mỗi năm một lần KELA cập nhật các 
thứ đồ trong thùng quà để các bà mẹ tương lai có thể lựa chọn. Theo 
thời giá hiện nay thùng quà này có trị giá 140 euro. 

Năm 2012, lần đầu tiên thùng quà của bà mẹ và trẻ sơ sinh Phần 
Lan được đưa ra nước ngoài như món quà của Phần Lan tặng cho 
gia đình hoàng gia Thụy Điển, đúng hơn là công chúa Victoria và 
con gái. Lần thứ hai là năm 2013, một thùng quà tương tự của KELA 
lại được chọn làm quà tặng cho mẹ con vợ chồng Thái tử William và 
Catherine của vương quốc Anh14. 

Bị cuốn hút bởi sự hữu ích của thùng quà cho bà mẹ và trẻ sơ 
sinh của KELA mà họ từng được nhận, năm 2014 ba người bố trẻ ở 
Helsinki đã thành lập công ty “Finnish Baby Box”. Công ty phân 
phối thùng quà theo kiểu thùng quà truyền thống của Kela, song với 
các đồ dùng theo đặt hàng của khách từ khắp nơi trên thế giới. Cho 
đến tháng 2.2016 thùng quà của Công ty này đã được bán ra 50 nước. 
Khi công ty bắt đầu được thành lập, ba ông bố trẻ có 5 người con. 
Đến nay họ đã có tất cả 8 cháu. Tất cả các đồ dùng trong thùng quà 
đều được thử nghiệm với các con của họ. Cho đến thời điểm này, 
khách hàng có thể đặt hàng qua mạng bằng một trong bốn thứ tiếng 
Anh, Trung Quốc, Đức và Nhật Bản. Tháng 12.2016 “Finnish Baby 
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Box” đã được hãng Reima -một hãng chuyên sản xuất và cung cấp 
đồ cho trẻ em và thanh thiếu nhi của Phần Lan mua lại. Đáng chú ý 
là bên cạnh Công ty này của Phần Lan, còn có một công ty khác của 
Mỹ có tên “Baby Box” cũng cung cấp thùng quà cho trẻ em tương tự 
như thùng quà của Phần Lan. Năm 2016, sau khi đặt mua một thùng 
quà từ Phần Lan về cho con mình, một cặp vợ chồng người Mỹ đã 
thành lập công ty Finnbin nhằm cung cấp những đồ tương tự cho trẻ 
sơ sinh15. Noi gương Phần Lan, từ năm 2017, Scotland sẽ tặng thùng 
quà cho bà mẹ và trẻ sơ sinh nước này16.   

Kể từ khi ra đời cho đến nay thùng quà cho bà mẹ và trẻ sơ 
sinh của Phần Lan đã có lịch sử 80 năm. Thùng quà cho bà mẹ và 
trẻ sơ sinh đã góp phần đưa tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh của Phần 
Lan giảm một cách đáng kể từ đó đến nay. Cùng với một số chế 
độ an sinh xã hội khác dành cho bà mẹ và trẻ em, thùng quà là 
một minh chứng khiến cho Phần Lan được coi là một quốc gia tốt 
nhất để làm mẹ trên thế giới. Tôi ngạc nhiên là, mặc dù có thùng 
quà, có những ưu tiên hơn nước người nhiều như vậy, song người 
Phần Lan gốc (không phải người nhập cư) vẫn không thích sinh 
con khiến cho tỉ lệ trẻ sơ sinh hàng năm trong những năm gần đây 
càng ngày càng giảm. 

tỉ lệ trẻ Sơ Sinh tỬ vong ở Phần lan từ năm 1935-2015  
(tính trên 1.000 trẻ)

Nguồn: Statistics Finland
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VI

TÍNh CÁCh VÀ LỐi SỐNg

Chúng ta không phải là người Thụy Điển, chúng 
ta không muốn là người Nga, chúng ta hãy là người 
Phần Lan.

Adolf Ivar Arwidsson (1791-1858)

1. sisu 
Sisu là từ có nghĩa trừu tượng trong tiếng Phần Lan và được coi 

rất khó dịch sang tiếng nước ngoài. Trong bài phát biểu nhân dịp 
kỉ niệm 60 năm (1955-2015) Phần Lan gia nhập Liên hiệp quốc tại 
Helsinki tháng 12.2015, Tổng thư kí Liên hiệp quốc Ban Ki Moon đã 
nói: “I am inspired by a Finnish word I learned - “Sisu”. (tạm dịch: 
Tôi được truyền cảm hứng bởi một từ tiếng Phần Lan mà tôi đã học 
được - Sisu). Ông cho rằng, “Mặc dù nó có thể khó dịch, song tôi hiểu 
rằng sisu chỉ sự kiên quyết, quả cảm – một nghĩa của sự kiên trì và 
dũng cảm đương đầu với khó khăn. Liên Hiệp quốc cần Phần Lan và 
tinh thần sisu của Phần Lan”1.

Nhiều người Phần Lan cũng công nhận sisu là khái niệm rất khó 
giải thích được một cách rõ ràng mặc dù nói đến từ đó người Phần 
Lan nào cũng hiểu. Sisu là sự kết hợp giữa bản lĩnh và ý chí kiên 
quyết, sự bền bỉ, cứng rắn, can đảm và kiên cường không chịu khuất 
phục của người Phần Lan để giành chiến thắng trong khi người khác 
đành bỏ cuộc. Sisu là cái gì đó tiềm ẩn ở bên trong, là sức mạnh tinh 
thần được kết tinh lại từ điều kiện địa lý, thiên nhiên và lịch sử của 
dân tộc Phần Lan, nhưng mãi đến đầu thế kỷ 20 từ này mới được coi 
như một nét đặc trưng của tính cách Phần Lan. Có lẽ cùng với sauna, 
sisu là hai từ tiêu biểu nhất để nói về người Phần Lan. Gần đây nhất, 
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một ngày trước khi Saara Aalto, thí sinh người Phần Lan được vào 
vòng chung kết cuộc thi âm nhạc truyền hình nổi tiếng X-Factor của 
Anh năm 2016, trở lại London tham dự đêm chung kết, tổng thống 
Phần Lan Sauli Niinistö đã viết trên facebook của ông: “Chúc mừng 
thành công của Saara “Sisu” Aalto. Cô đã làm được một việc tuyệt 
vời! Và Phần Lan đã được biết đến nhiều hơn”. 

Nếu không có một ý chí kiên quyết, một nguồn sức mạnh tinh 
thần cứng rắn, người Phần Lan khó có thể chống chọi được với mùa 
đông khắc nghiệt, kéo dài nhiều khi lạnh tới -30, -40˚C hay “thưởng 
thức” cái nóng 80 đến 100˚C trong sauna mỗi tuần. Nhờ sisu mà người 
Phần Lan đã đương đầu với các cuộc chiến tranh vệ quốc, bảo vệ được 
dân tộc nhỏ bé của mình trước sự đồng hoá của các dân tộc lớn hơn và 
giữ vững nền độc lập của mình. Cũng với tinh thần sisu người Phần 
Lan đã khéo léo từ chối sự trợ giúp của Mỹ sau chiến tranh Thế giới 
thứ hai trong Kế hoạch Marshall2, tự lực tự cường vượt qua nghèo khó 
và vươn lên thành một quốc gia dẫn đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực 
trong một khoảng thời gian chỉ hơn nửa thế kỷ gần đây. 

Các nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng các dân tộc khác cũng có 
sisu, song sisu của Phần Lan có đặc trưng riêng là cứng nhắc và khó 
thay đổi. Vì thế, bên cạnh tính tích cực chiếm ưu thế, sisu cũng mang 
nét nghĩa tiêu cực, chỉ sự bướng bỉnh, không vâng lời người khác ở 
trẻ em và điều đó nhiều khi cũng không tốt.  

2. trung thực và Minh bạch
Người Phần Lan nổi tiếng trung thực và minh bạch. Năm 2011, 

Helsingin Sanomat (Thời báo Helsinki) - nhật báo lớn nhất Phần Lan 
- tiến hành một cuộc thăm dò quan niệm của người Phần Lan về 
những vấn đề thuộc đạo đức trong cuộc sống. Rất nhiều câu hỏi 
được nêu ra, từ chuyện trốn thuế, nói dối bạn bè hay người yêu đến 
bạo lực gia đình, từ chuyện ăn cắp vặt đến quan niệm hôn nhân... Kết 
quả nhận được cho thấy 85% trong số 1.000 người tham gia thăm dò 
cho rằng: không ốm mà nói ốm để nghỉ việc là điều tồi tệ nhất trong 
tất cả những điều được hỏi. Tiếp theo là hối lộ, hút thuốc lá có chất 
gây nghiện, trốn thuế và không trung thành với người yêu. Trên tàu 
điện và metro ở Phần Lan không có người soát vé và khách có thể đi 
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không cần vé. Nhưng chỉ có 29% người cho rằng có thể đi mà không 
mua vé nếu điều kiện bắt buộc, trong số đó chỉ có 25% người từng có 
lần làm như vậy. 25% người cho rằng có thể chấp nhận được việc nói 
dối vợ/chồng hay người yêu, nhưng chỉ có 22% từng cư xử như vậy.   

Năm 2013, nhiều hãng truyền thông trên thế giới đồng loạt đưa 
tin: Helsinki là thành phố trung thực nhất thế giới dựa trên một cuộc 
thử nghiệm do tờ báo Reader’s Digest tiến hành. Họ giả vờ đánh rơi 12 
chiếc ví ở 16 thành phố thuộc 16 nước khác nhau. Kết quả là Helsinki 
dẫn đầu với 11 chiếc ví được trả lại nguyên vẹn3. Cũng vào thời gian 
này một người quen của tôi đã đưa lên facebook của chị một tấm ảnh 
chụp tờ 20 euro kẹp với một mảnh giấy đính ở bảng tin nơi chân cầu 
thang của một nhà cao tầng ở Helsinki, trên đó viết: 20 euro này nhặt 
được ở cầu thang, giữa tầng 1 và tầng 2 ngày 11.9, lúc 18:30. Điều ấy đã 
đủ nói lên sự thật thà rất đáng quý của người dân. Trong mục Chân 
dung văn hóa, báo Telegraph (Anh) viết về Phần Lan: “Người Phần 
Lan tin rằng họ là những người trung thực nhất, nhất là với những 
cam kết về kinh tế. Các thống kê của EU đã minh chứng cho điều 
này, như một khảo sát gần đây cho thấy các công ty Phần Lan thường 
thanh toán các hóa đơn của họ trong vòng 23 ngày, trong khi các công 
ty Italia phải mất 90 ngày”4.

Sự trung thực đó là nền tảng, chỗ dựa cho thành công của giáo 
dục Phần Lan. Nhờ thế nên trường học không có thanh tra, giám sát, 
không cần chấm điểm từ lớp 1 đến lớp 6 (chỉ cần nhận xét bằng lời 
hoặc qua văn bản cuối năm). Học sinh, phụ huynh, các cơ quan quản 
lý giáo dục và cả xã hội đều tin tưởng vào sự đánh giá của giáo viên 
và trao cho giáo viên quyền tự chủ rất lớn trong việc trồng người 
của họ. Suốt 12 năm học chỉ có một kỳ thi hết phổ thông. Thế nhưng 
chất lượng giáo dục phổ thông của nước này vẫn đứng đầu thế giới 
và khi ra trường học sinh Phần Lan dễ dàng hội nhập với nhu cầu 
của cuộc sống. Với bản tính trung thực như vậy nên chính phủ Phần 
Lan luôn đứng ở top đầu (từ 1-3) trong các chính phủ ít tham nhũng 
nhất trong các báo cáo tham nhũng của Tổ chức Minh bạch thế giới 
từ năm 2010 đến 2015. Theo nghiên cứu mới đây “Better life Index” 
của OECD, 94% người dân Phần Lan hài lòng với cuộc sống ở đất 
nước mình và 94% tin rằng họ tìm được người tin tưởng khi cần thiết, 
trong khi tỉ lệ trung bình của các nước OECD là 88%5. 
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Trước những năm 2000, hiện tượng trộm cắp ở Phần Lan rất 
hiếm. Xe đạp, đồ đạc để ngoài đường, kể cả ở các thành phố lớn, 
hầu như không có khóa mà cũng ít khi bị mất. Năm 2014, một nhóm 
nghệ nhân âm nhạc dân gian người Ê Đê sang Phần Lan tham dự liên 
hoan âm nhạc dân gian quốc tế Sommelo ở phía bắc Phần Lan cho tôi 
biết họ ấn tượng nhất khi đến đây là thấy nhà cửa của người Phần 
Lan không liền nhau, không có cổng, nếu có cổng không có khóa và 
môi trường rất giống với làng bản của người Ê Đê, Ba Na. Tuy nhiên, 
những năm gần đây, tình trạng mất cắp vặt đã xảy ra nhiều dần lên, 
nhưng phần lớn bắt gặp với người gốc nước ngoài. 

3. Kín đáo và KiệM lời
Khác với các dân tộc miền nam châu Âu, cũng như với những 

người láng giềng Thụy Điển, Đan Mạch hay Na Uy, người Phần Lan 
nổi tiếng về sự ít nói. Họ rất ít khi bắt chuyện với người lạ hay khơi 
mào các cuộc trò chuyện khi đối thoại cũng như giữa đám đông. 
Nhưng khi đã quen biết đến một mức độ nào đó, họ có thể trao đổi 
về mọi vấn đề, nhất là chia sẻ sở thích. Trong văn hóa giao tiếp của 
người Phần Lan không có những câu xã giao, mở đầu cho cuộc giao 
tiếp kiểu “small talk” như của người Anh hay như kiểu “miếng trầu 
là đầu câu chuyện” của người Việt. Lối nói “rào trước đón sau” như 
trong văn hoá của người Việt lại càng không có. Vốn dĩ kiệm lời nên 
người Phần Lan chỉ nói những điều họ nghĩ và thấy cần phải nói, còn 
không, họ chỉ im lặng và nghe. Khi nói, ngay cả với tiếng mẹ đẻ của 
mình, người Phần Lan cũng nói nhỏ nhẹ và chậm rãi. Người băng 
(Ice Man), vận động viên đua xe Formula One (F1) Kimmi Räikönen 
là một điển hình cho tính kiệm lời và nói năng đủng đỉnh đó. Khác 
với nhiều dân tộc ở châu Âu, khi gặp nhau người Phần Lan không 
ôm nhau hay hôn má, hôn tay. Cử chỉ bắt tay hay cúi đầu khi gặp 
nhau cũng chỉ mới xuất hiện sau này.

Tục ngữ Phần Lan có câu: “Sanasta miestä, sarvesta härkää.” nghĩa 
là: “đánh giá người đàn ông dựa vào lời nói, đánh giá con bò nhìn 
vào cặp sừng”. Với quan niệm như vậy nên người Phần Lan coi trọng 
lời nói. Theo cách nhìn của họ, người nói nhiều là người có vấn đề 
và đáng nghi ngờ. Có câu chuyện vui kể rằng, hai người đàn ông 
Phần Lan lâu ngày mới gặp nhau liền rủ nhau vào một quán bia. Họ 
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gọi mỗi người một cốc bia và uống. Sau một hồi im lặng, một trong 
hai người lên tiếng. Nhưng người kia hưởng ứng lại với lời khuyên: 
hãy thưởng thức bia của anh đi, chúng ta vào đây để uống bia chứ 
không phải để nói chuyện! Lại có chuyện khác kể rằng một người vợ 
Phần Lan luống tuổi một lần “làm nũng” hỏi chồng: “anh còn yêu 
em không?” Người chồng trả lời: “Sao em lại hỏi thế? Nếu không yêu 
nữa thì anh đã nói với em!”. Richard D. Lewis, một chuyên gia về văn 
hoá Phần Lan, đã có nhận xét dí dỏm: “Người ta thường cho rằng 
miệng là cơ quan bận rộn nhất trên cơ thể con người. Nhưng đối với 
người Phần Lan, miệng ít khi dùng trừ ăn và uống” (Lewis, 2005).

Trong cuốn sách “Lost in Finland” một giáo viên người Mỹ dạy 
tiếng Anh ở Phần Lan kể: một hôm khi đi dọc hành lang của trường 
mình anh nhìn thấy một đồng nghiệp nữ đang đứng bên chiếc máy 
photocopy phía trước. Cô nhìn anh và hai người chào nhau. Chợt anh 
nhớ ra quên gì đó liền quay lại để lấy. Chừng nửa phút sau anh trở 
lại hành lang. Cô giáo kia vẫn loay hoay bên chiếc máy photocopy. 
Cô ngước lên nhìn anh và anh rất thản nhiên chào cô. Thay vì chào 
lại anh lần nữa, cô ta liếc nhìn anh và nói: “Anh vừa chào tôi rồi mà”. 
Anh ta rất lấy làm ngạc nhiên, vì ở Mỹ anh có thể chào đồng nghiệp 
hay người quen 4, 5 lần mỗi ngày là chuyện bình thường và nếu họ 
không chào lại, anh sẽ thấy áy náy không biết mình có xúc phạm gì 
họ không. Một hôm, anh kể lại chuyện chào cô giáo nọ và bảo có vẻ 
như cô ấy tỏ ra bị xúc phạm, một số đồng nghiệp của anh gật đầu 
chia sẻ với cô ấy. Còn một đồng nghiệp khác bộc bạch rằng cô ta thấy 
anh là người “chào hơi bị nhiều” (overgreeter), song không nói ra. 
Anh ta hỏi: “Tại sao cô không bảo với tôi?” Cô giáo này đáp: “Anh là 
trường hợp đặc biệt, vì anh là người Mỹ”! (Walker , 2016).  

Người Phần Lan rất thích sự yên tĩnh và cô đơn. Điều này thể 
hiện ở con số hơn nửa triệu kesämökki (nhà nghỉ mùa hè) ẩn giấu dưới 
rừng cây ven hồ và ven biển. Mökki càng ở xa tầm nhìn của hàng 
xóm càng được ưa thích. Nếu có dịp đi các phương tiện giao thông 
công cộng ở Phần Lan bạn sẽ nhận thấy điều mà tôi đã chứng kiến 
sau nhiều lần từng đi tàu, xe ở Phần Lan: người Phần Lan không bao 
giờ ngồi cạnh người khác, nếu không phải là vợ chồng, bạn bè hay 
quen biết nhau, trừ khi không còn chỗ trống. Thậm chí khi đang ngồi 
cạnh một người khác ở chỗ này, thấy có hai ghế trống cạnh nhau ở 
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chỗ khác vì có người vừa xuống, họ sẽ chuyển đến ngồi ở chỗ trống 
này như để cho người mà họ đã ngồi cạnh được tự do, thoải mái. Khi 
buộc phải ngồi cạnh người khác họ cũng không nói chuyện với nhau 
mà mỗi người im lặng theo cách của mình hoặc dán mắt vào một 
cuốn sách đem theo hoặc một tờ báo sẵn có trên tàu xe. Những người 
lái taxi Phần Lan cũng rất ít nói. Họ chỉ hỏi khách đi đâu và cảm ơn 
khi khách thanh toán tiền, còn thì im lặng trong suốt chặng đường 
nếu như khách không hỏi gì. Tập quán “bắt chuyện” như của người 
Việt hoàn toàn xa lạ với người Phần Lan.

Trong cuốn sách “Finland, Cultural Lone Wolf”, Richard D. 
Lewis kể: “Một đêm, khi lên xe buýt, tôi ngạc nhiên thấy hai người 
đàn ông ngồi cạnh nhau mặc dù những chỗ khác không có người 
ngồi. Trông họ như những người xa lạ vì không ai nói chuyện với ai 
và người ngồi sát phía cửa sổ cứ nhìn ra ngoài. Tôi đến ngồi ở hàng 
ghế trước và nói một vài câu về thời tiết với người thứ hai. Ông ta 
nhìn tôi mỉm cười rồi giơ tay trả lời bằng tiếng Italia rằng ông ta 
không nói tiếng Phần Lan, ông ta là người Italia!” R.D. Lewis còn 
nhận xét: “Có thể gọi người Phần Lan là những người sống trong 
rừng, ít đi ra ngoài và coi trọng sự riêng tư của họ” (Lewis, 2005). 
Gần đây, trên facebook, một tài khoản có tên Finnish Nightmares (Ác 
mộng Phần Lan) có những hình vẽ rất đơn giản và ngộ nghĩnh phác 
họa những nét điển hình về tính cách và lối sống của người Phần 
Lan. Một trong những hình vẽ được nhiều người yêu thích nhất là 
hình vẽ một người Phần Lan ghé mắt qua lỗ hổng có gắn “ovisilmä” 
(mắt cửa) ở cánh cửa để nhìn xem ngoài hàng lang có ai không trước 
khi mở cửa ra ngoài. Hình vẽ đó đã nói lên tính e lệ, ngại ngùng, 
không thích giáp mặt với người khác, không thích những chỗ đông 
người, rất tiêu biểu của người Phần Lan.

Quả thật, trầm lặng và kiệm lời là một điều rất quan trọng trong 
giao tiếp của người Phần Lan. Càng lên phía bắc, nơi người dân sống 
càng thưa thớt, sự kiệm lời càng thể hiện rõ hơn. Một lần gia đình 
chúng tôi đi cùng vợ chồng một nữ giáo sư văn học Phần Lan lên 
Rovaniemi thăm nhà ở và nơi làm việc của Ông già Noel. Từ trung 
tâm thành phố đến chỗ ở của Santa Claus còn cách 9, 10 cây số nên 
chúng tôi phải đi taxi. Đợi một lúc không thấy chiếc taxi nào quanh 
bến đỗ dành cho taxi, bà giáo sư điện thoại tới số máy ghi trên tấm 
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biển quảng cáo ở điểm chờ taxi. Sau khi gọi xong, bà vừa tắt điện 
thoại vừa chậm rãi nhại lại nguyên văn câu nói của người trả lời: 
“Selvä” (rõ). Rồi vị giáo sư đại học người Phần Lan, vốn là người 
miền bắc và nhiều năm dạy đại học Oulu, vừa tủm tỉm cười vừa 
nói với chúng tôi: “Đúng là ngôn ngữ giao tiếp của người miền bắc. 
Không thể ngắn hơn được nữa!” Một trong 10 tiêu chí để nhận diện 
tính cách người Phần Lan được báo Helsingin Sanomat (nhật báo lớn 
nhất Phần Lan) nêu ra có viết: “Nghe tiếng nói chuyện to trên tàu 
điện, ngay lập tức nghĩ đó là người nước ngoài hay kẻ say.”6 

Tính kiệm lời và yêu thích sự yên tĩnh, cô đơn của người Phần Lan 
bắt nguồn từ điều kiện địa lý và xã hội của đất nước này. Diện tích đất 
đai rộng, mật độ dân cư thưa thớt, lại thêm mùa đông lạnh và tối kéo dài 
nên các hoạt động ngoài trời và thu hút đông người không thể phong 
phú như các nước phương nam. Thêm vào đó, tiếng Phần Lan lại là 
một ngôn ngữ rất ngắn gọn và cô đúc. Nhiều cụm từ và câu trong các 
tiếng khác được diễn đạt chỉ bằng một từ hoặc một cụm từ trong tiếng 
Phần Lan (chẳng hạn: ammattikorkeakoulu tương đương với “trường 
đại học khoa học ứng dụng” trong tiếng Việt hay university of applied 
science trong tiếng Anh, hay ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten 
liitto có nghĩa là “Liên minh các hội sinh viên các trường đại học khoa 
học ứng dụng” trong tiếng Việt.

4. coi trọng tự Do và sự riêng tư
Một cô gái Phần Lan đã viết trên một website rằng “nếu bạn là 

người Phần Lan, bạn có thể nói rằng “người già cần được kính trọng” 
nhưng bạn biết là bạn không phải vâng lời bố mẹ mình, ít nhất khi 
bạn tròn 18 tuổi”. Thật vậy, ở Phần Lan quyền tự do cá nhân của mọi 
người, người lớn cũng như trẻ em đều được tôn trọng như nhau. 
Trẻ em có quyền nghĩ và làm theo ý của mình dù điều đó trái với ý 
kiến của cha mẹ. Người lớn, kể cả cha mẹ nếu đánh trẻ em đều bị coi 
phạm pháp luật và có thể bị truy tố. Trong gia đình, trường học cũng 
như ngoài xã hội ở Phần Lan, người ta không dạy trẻ em phải vâng 
lời người khác. Họa sĩ, nhà văn nổi tiếng Tove Jansson đã viết qua 
lời của nhân vật Muikunen trong bộ truyện Mumi rằng: “Nếu thần 
tượng người nào đó quá mức thì sẽ mất hết tự do!” hay như tính cách 
của loài Hattivati, cư dân Thung lũng Mumi: “Họ đã thỏa thuận là sẽ 
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không quá lo lắng về nhau để cho người khác yên tâm và được tự do 
nhiều nhất trong khả năng có thể” (Jansson, 1962).

Người Phần Lan coi trọng tự do cá nhân của mình nên cũng rất 
tôn trọng tự do của người khác, thậm chí tôn trọng đến mức thái quá 
theo cách nhìn của người Việt. Điều này không phải chỉ khác xa với 
lối sống truyền thống “tắt lửa tối đèn” hay “bán anh em xa mua láng 
giềng gần” của người Việt Nam mà cả với một số dân tộc khác. Ba 
năm sống ở Budapest, gia đình tôi và một số gia đình người Hung ở 
cạnh không chỉ qua lại chuyện trò mà thỉnh thoảng còn trao đổi món 
ăn cho nhau. Nhưng sau 14 năm ở trong ba căn hộ của ba toà nhà 
cao tầng tại hai thành phố lớn nhất nhì của Phần Lan là Helsinki và 
Espoo mà chúng tôi chỉ biết được tên của người ở các căn hộ bên cạnh 
qua tấm biển gắn trước nhà họ và thảng hoặc gặp nhau ở cầu thang 
thì cũng chỉ trao nhau lời chào chứ chưa bao giờ vào nhà nhau. Mà 
không chỉ với người nước ngoài, ngay cả người Phần Lan với nhau 
như người bạn Phần Lan mà tôi đã nói đến trong cuốn sách này cũng 
cho biết chị đã sống trong căn hộ của mình ở Helsinki gần 30 năm nay 
nhưng không biết hết được những người sống trong cùng cầu thang 
với chị nếu như chị không có chân trong ban quản lư của toà nhà!

Ví dụ điển hình cho tính độc lập trong tính cách của người Phần 
Lan mà tôi được chứng kiến là một lần truyền hình Phần Lan phát 
chương trình giới thiệu một buổi đi học ngoài trời của các cháu học 
sinh một trường tiểu học. Khi dẫn các cháu đến xem một nhà vệ sinh, 
cô giáo hỏi một bé trai chừng 8 hay 9 tuổi: “Ở mökki (nhà nghỉ mùa 
hè) của gia đình cháu có nhà vệ sinh không?” Cháu bé trả lời “Có.” 
“Mấy cái?” - cô giáo hỏi tiếp. “Ba cái!” - Cháu bé đáp. Cô giáo cười 
hỏi: “Vì sao lại có ba cái?” Cậu bé cũng cười và đáp lại rất hồn nhiên: 
“Vì nhà cháu có ba người!” Nhiều căn hộ ở thành phố, khu dân cư 
ba phòng trở lên ngày nay cũng có hai, ba nhà vệ sinh. Không hiểu 
trước đây khi kinh tế còn khó khăn thì thế nào, chứ ngày nay tôi có 
cảm nhận hình như trong cuộc sống hàng ngày người Phần Lan rất 
ít khi vay mượn từ người khác! Quyền tự do của giáo viên rất được 
tôn trọng ở Phần Lan. Vì điều này, Sahlberg đã viết “Nhiều người nói 
thẳng với tôi rằng nếu họ mất quyền tự chủ nghề nghiệp ở trường 
và trong lớp học thì họ sẽ đặt chấm hỏi với nghề nghiệp của mình” 
(Sahlberg, 2016, tr.217). 
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Nhưng độc đáo nhất và có lẽ chỉ có ở Phần Lan là trường hợp 
một người đàn ông 56 tuổi có vợ, ba con và một số người tình, nằm 
chết trên giường trong một căn hộ ở tầng ba của thủ đô Helsinki từ 
năm 1994, nhưng mãi đến năm 2000 (tức 6 năm sau) mới được những 
người thợ lắp thiết bị báo cháy cho căn hộ này phát hiện. Năm 2006 
(sau 6 năm được phát hiện) báo Helsingin Sanomat online đã đăng lại 
bài điều tra về cái chết của người đàn ông này với một tiêu đề “Người 
lang thang: cuộc sống chỉ các nhà chức trách quan tâm, nhưng cái chết thu 
hút sự chú ý của mọi người”. Quả thật, cái chết của người đàn ông này 
đã nói lên rất nhiều điều của xã hội Phần Lan hiện đại. Trong 6 năm 
liền, cơ quan an sinh và phúc lợi xã hội quốc gia (KELA) vẫn cấp 
tiền trợ cấp thu nhập đều đặn cho ông ta, song vì ông ta là người 
nghiện ngập và nhiều lần xin trợ cấp thêm từ KELA, nên hàng tháng 
KELA đã tự động trả các khoản tiền thuê nhà, điện, nước, vệ sinh 
“giúp” ông ta. Trong 6 năm liền, không người thân, bạn bè hay láng 
giềng nào mở cửa nhà ông. Nếu như không vì phải lắp hệ thống báo 
cháy cho căn hộ của ông ta thì chắc hẳn ông vẫn còn “ngủ yên” trên 
giường lâu hơn nữa! Người ta biết được ông chết đã 6 năm nhờ vào 
ngày tháng ghi trên hộp đựng đồ ăn uống còn lại trong tủ lạnh và các 
ấn phẩm bưu điện, báo quảng cáo7.

Minh chứng rõ nhất cho tính cách của người Phần Lan là ở các 
bến xe, bến tàu hay trên các phương tiện giao thông. Khi chờ tàu, 
xe, bao giờ người ta cũng đứng cách nhau một khoảng nhất định. 
Còn ở trong xe, tàu, họ chỉ ngồi ghế bên cạnh người khác khi chỗ 
khác không còn ít nhất hai ghế trống liền nhau. Gần đây một tấm 
ảnh chụp cảnh một nhóm người đang đứng chờ xe buýt tại một bến 
xe ở thủ đô Helsinki đã thu hút sự chú ý và bình luận của rất nhiều 
người. Bất chấp trời tối, gió thổi mạnh, tuyết rơi dày nhưng hàng chục 
người vẫn đứng cách xa nhau mỗi người khoảng nửa mét để chờ xe 
buýt trong cái lạnh dưới -20°C. Tính cách này còn thể hiện trong khi 
gặp gỡ nhau, người Phần Lan chỉ bắt tay và nhìn vào mắt nhau là 
đủ, chứ không ôm hôn nhau hay hôn tay như một số dân tộc khác ở 
châu Âu. Ba trong 10 điều nói về tính cách người Phần Lan mà báo 
Helsingin Sanomat liệt kê, là với họ: “ - Ôm nhau là khúc dạo đầu của 
yêu đương”, “ - Hôn má là miễn cưỡng và chỉ được làm ở chỗ riêng 
tư”, “ - Ai đó bắt chuyện với mình ở trong tiệm là tán tỉnh mình”8. 
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5. tôn trọng luật PháP 
Tôn trọng pháp luật và các quy ước của xã hội cũng là một nét 

tiêu biểu trong tính cách của người Phần Lan. Trẻ em Phần Lan 
được học ngay từ cấp cơ sở từ luật giao thông đến luật bản quyền. 
Khi sử dụng ảnh hay đoạn trích cho ấn phẩm từ một nguồn nào đó, 
tác giả của bức ảnh hay đoạn trích đều được hỏi ý kiến, và nhận thù 
lao đúng mức đồng thời nguồn được hiển thị trên ấn phẩm. Các 
quy định liên quan đến giao thông (cấm uống rượu, bia, tốc độ hay 
những nơi cấm đỗ…) nhìn chung được chấp hành một cách nghiêm 
túc và tự giác. Khi bước chân lên các phương tiện giao thông công 
cộng, nếu chưa có vé mua trước bao giờ người Phần Lan cũng 
chuẩn bị sẵn tiền hoặc ví trên tay và nhìn trước ngó sau chờ người 
bán vé đến để mua vé. Tôi đã nhiều lần chứng kiến những người 
vừa mua vé xong là xuống tàu vì tàu đến ga họ cần xuống. Ở các 
điểm qua đường rất hiếm khi có người vượt qua đèn đỏ dù lúc đó 
không có phương tiện giao thông. Tháng 11.2015, truyền thông thế 
giới, trong đó có rất nhiều báo Việt Nam đưa tin thủ tướng Phần 
Lan đã phải ngồi trong nhà vệ sinh của máy bay trong một chuyến 
bay khẩn vào sáng sớm từ Helsinki về Oulu vì cả hai vợ chồng chỉ 
có một vé và ông phải nhường ghế cho vợ. Nhờ có tinh thần thượng 
tôn pháp luật như vậy mà theo một khảo sát mới đây, Phần Lan 
là một trong ba quốc gia ở châu Âu có chi phí thấp nhất dành cho 
cảnh sát và an ninh9. 

Giống như người Đức, người Phần Lan rất coi trọng sự chính 
xác về thời gian và tôn trọng lời hứa. Các phương tiện giao thông 
công cộng hoạt động rất đúng giờ và tại mỗi bến đỗ đều có biển báo 
giờ phương tiện đến. Lỡ hẹn là một điều tối kỵ và chậm khoảng 15 
phút, ngay cả trong những cuộc gặp không chính thức cũng bị coi là 
khiếm nhã và thể hiện tác phong bệ rạc. Các phương tiện giao thông 
công cộng, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các sinh hoạt tập thể đều 
diễn ra rất đúng giờ. Bất kỳ ai không thực hiện đúng thời gian đã 
đăng ký ở một cơ quan phục vụ công cộng nào đó của địa phương 
(chẳng hạn như khám bệnh hay tư vấn) đều bị phạt tiền. Với công 
việc, người Phần Lan chuẩn bị rất kỹ càng, chu đáo trước khi thực 
hiện. Giấy mời dự các cuộc họp, hội thảo bao giờ cũng được gửi 
trước ít nhất vài ba tuần, thậm chí cả tháng kèm với chương trình 
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nghị sự. Các cơ quan dịch vụ, khi nhận được yêu cầu từ khách hàng 
bao giờ cũng giải quyết hay liên lạc lại theo đúng hẹn.

Người Phần Lan có tinh thần tự tôn dân tộc rất cao. Họ ít nói 
về mình nhưng rất quan tâm đến hiểu biết của người về họ, nhất 
là những thành tích thể thao hay sản phẩm công nghệ. Tuy không 
thích chỗ đông người, nhưng họ lại cuồng nhiệt tụ tập thâu đêm để 
chào đón các vận động viên, đội tuyển thể thao của nước mình giành 
chiến thắng trở về sau các cuộc thi quốc tế, như đón đội tuyển quốc 
gia khúc côn cầu vô địch thế giới trở về ở Helsinki năm 1995 và 2011. 

Đặc biệt, người Phần Lan rất coi trọng và tin tưởng tuyệt đối ở 
chất lượng các sản phẩm do họ làm ra. Khác xa với tâm lý và thị hiếu 
“sính ngoại” phổ biến như của người tiêu dùng Việt Nam lâu nay, ở 
Phần Lan các sản phẩm trong nước (tiếng Phần Lan là kotimainen) kể 
từ đồ ăn, thức uống, trang phục đến các máy móc điện tử tinh vi nếu 
có mác Phần Lan (được ghi “Tehty Suomessa” hay “Made in Finland”) 
bao giờ cũng có giá cao và bán chạy hơn so với cùng mặt hàng ngoại 
nhập. Lòng tự tôn dân tộc của người Phần Lan còn thể hiện rõ nét 
trong ngôn ngữ của họ. Phần lớn các từ tiếng nước ngoài khi sử dụng 
trong tiếng Phần Lan đều được nói và viết theo chính tả của tiếng 
Phần Lan. Hiện tượng lạm dụng từ nước ngoài trong ngôn ngữ Phần 
Lan rất hạn chế, mặc dù rất nhiều người nói được tiếng nước ngoài, 
nhất là tiếng Anh. 

6. gần gũi và yêu quý thiên nhiên 
Con số hơn nửa triệu nhà nghỉ mùa hè trong rừng, bên hồ hay 

biển với dân số 5,5 triệu đã nói lên sự yêu quý và gắn bó với thiên 
nhiên của người Phần Lan. Không chỉ hòa mình vào thiên nhiên mỗi 
mùa hè mà thường ngày người Phần Lan cũng thích sống xa các 
trung tâm để sau giờ làm việc họ lại trở về với rừng cây, hồ nước. Sở 
thích này phản ánh bản sắc dân tộc của người Phần Lan: họ vốn là từ 
những người làm ruộng, chăn nuôi, trồng rừng và đánh cá. Không 
chỉ ở các vùng quê, ngay ở các thành phố lớn, khu công nghiệp, các 
tòa nhà, công xưởng cũng xen lẫn trong các hàng cây. Các công trình 
kiến trúc của Phần Lan đều được thiết kế dựa vào quang cảnh tự 
nhiên nơi công trình hiện diện. Họ tận dụng chứ không chinh phục 
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thiên nhiên. Khi xây dựng các công trình họ rất tránh chuyện phải 
di dời, phá bỏ các công trình có sẵn, trái lại họ tận dụng và cải tạo 
chúng. Trên nhiều tuyến đường cao tốc mới được mở qua các khu 
rừng, người ta phải làm những chiếc cầu nhỏ trên đó trồng cây để 
cho thú vật đi qua. Ở những chỗ này thường có những tấm biển nhắc 
nhở lái xe tránh bấm còi, tránh gây tiếng động lớn khiến thú vật 
hoảng sợ. Cách trung tâm thủ đô Helsinki không xa (chỉ khoảng 15 
phút lái xe) có khu bảo tồn thiên nhiên Viikki với rừng cây tự nhiên, 
trang trại, đầm lầy và nhất là vườn chim rộng 250 ha với khoảng 284 
loài chim thường lui tới và cư ngụ. 

Người Phần Lan cũng rất yêu quý động vật, nhất là với vật nuôi. 
Năm 1996, Nghị viện Phần Lan đã thông qua Luật về an toàn và chăm sóc 
động vật, với những điều luật rất rõ ràng và cụ thể. Các vật nuôi trong 
nhà đều có tên riêng và gắn bó với chủ nhân như các thành viên trong 
gia đình của họ. Điều này thể hiện ở việc các vật nuôi (thường là chó, 
mèo) được coi như một tiêu chí nhận diện một người nào đó khi nói, 
viết về họ bên cạnh những tiêu chí khác năm/nơi sinh hay tuổi, tình 
trạng gia đình (kết hôn hay chưa, tên vợ/chồng, số con, tên vật nuôi). 
Thật thú vị khi ngồi viết những dòng này tôi không kìm được cười khi 
trong một chương trình trên truyền hình Phần Lan một người đàn ông 
giới thiệu mình rất trang trọng: “tôi có một vợ, hai con, ba con chó và 
ba con vẹt”. Theo con số của Thống kê Phần Lan, năm 2015, cả nước có 
tới 800.000 con chó (tức cứ khoảng 7 người nuôi 1 con chó trong nhà), 
tăng 200.000 con so với năm 2012. Nếu có dịp đến Phần Lan qua sân 
bay Helsinki bạn sẽ được nghe tiếng chim hót líu lo vọng ra từ trong 
nhà vệ sinh ở sân bay này. Hội những người yêu chim ở Phần Lan có 
35 chi hội trong cả nước với hơn 11.000 hội viên. Các hoạt động của 
Hội là khuyến khích việc theo dõi, nghiên cứu, bảo vệ chim cũng như 
thói quen và sự đa dạng của chim. Hàng năm hội xuất bản 3 tạp chí 
về chim như: “Linnut - Chim”, “Tiira” và Ornis Fennica” (3 tháng/số) 
và “Linnut year book”. Năm 2015 Viện Môi trường Phần Lan đề xướng 
chiến dịch 1 triệu tổ chim trong toàn quốc nhằm tăng thêm sự đa dạng 
và cứu 28 loài chim đang bị đe dọa biến mất ở nước này. Tháng 3.2016 
Công ty Phát thanh và Truyền hình Phần Lan (YLE) đã hưởng ứng 
chiến dịch này và chỉ trong vài tuần đầu tiên khoảng 300.000 người 
đã đăng ký tham gia10. Đặc biệt, ngày 14.12.2016, YLE đưa tin và hình 
trong chương trình thời sự buổi tối rằng Phần Lan có hai đảng mới 
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thành lập, nộp hồ sơ lên bộ tư pháp đề nghị được công nhận hoạt 
động, trong đó có đảng mang tên: Quyền của động vật (eläinoikeus 
puolue). Phần Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới có ngày thiên nhiên 
(luonnon päivät) trong năm như những ngày lễ lớn khác của dân tộc và 
đặc biệt năm 2017, nhân 100 độc lập, Phần Lan có 4 ngày môi trường 
trong năm (4.2; 20.5; 17.6 & 20.8).  

7. giản Dị và KhiêM tốn
Khiêm tốn, giản dị là một đặc điểm rất dễ nhận thấy ở người 

Phần Lan. Người Phần Lan không thích khoa trương vì thế thật khó 
phân biệt và cũng ít có sự khác nhau nhiều giữa người giàu và người 
nghèo, giữa người lao động chân tay và lao động trí óc trong xã hội. 
Người Phần Lan không khách sáo, cầu kỳ trong sinh hoạt hàng ngày 
cũng như trong nghi thức ngoại giao. Họ rất khiêm tốn và ít nói về 
dân tộc mình nhưng lại rất quan tâm đến nhận xét của dân tộc khác 
về họ. Khi Thủ tướng Italia và Tổng thống Pháp chê các món ăn của 
Phần Lan, một làn sóng phản đối đã dâng lên trong xã hội và trên các 
phương tiện truyền thông ở Phần Lan. Ngành du lịch đã tổ chức giới 
thiệu món ăn Phần Lan với khách nước ngoài và một số website mới 
về ẩm thực liền xuất hiện. Nhưng khi cả thế giới khâm phục và ca ngợi 
Phần Lan được xếp là quốc gia có nền kinh tế cạnh tranh nhất toàn cầu, 
có nền giáo dục ưu việt với chất lượng giáo dục phổ thông tốt nhất thì 
Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan phát biểu: “Không nên quan trọng 
hoá sự xếp hạng đó và chúng tôi nhận thức rằng Phần Lan không phải 
là tuyệt vời trên lĩnh vực này cũng như nhiều mặt khác”11.

Quan niệm sống của người Phần Lan là “Nhỏ là đẹp”, “Ít là 
nhiều”. Các công ty có doanh thu cao nhất tính theo đầu nhân công 
của Phần Lan thường là những công ty có quy mô nhỏ như kiểu 
Supercell, Rovio. Trường học Phần Lan cũng có quy mô nhỏ và số giờ 
dạy và học thấp hơn các quốc gia khác. Có lẽ vì vốn là những người 
thôn quê, từ rừng ra và công nghiệp hóa muộn hơn so với các nước 
châu Âu khác nên người Phần Lan sống đơn giản, theo kiểu “ăn chắc 
mặc bền”. Các công trình kiến trúc, thiết kế của Phần Lan đều nhỏ 
gọn, giản đơn nhưng rất hoàn hảo, thuận tiện. Logo của các hãng 
nổi tiếng của như NOKIA, KONE, ARABIA, IITALA, FORTUM…
cũng như sản phẩm của các hãng ấy đều thể hiện sự đơn giản, song 
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không kém về thẩm mỹ và sang trọng. Kiến trúc của các công trình 
xây dựng cũng vậy. 

     

Sự khiêm tốn, giản dị, không cầu kì của người Phần Lan còn thể 
hiện qua thói quen sử dụng tên gọi trong giao tiếp. Khác với một số 
dân tộc khác người Phần Lan thường không coi trọng việc sử dụng 
chức danh, tước hiệu trước tên mình. Không chỉ với bạn bè thân 
quen, người mới quen, đồng nghiệp thường gọi nhau bằng tên riêng 
hoặc ngôi thứ hai số ít “sinä”, mà ít khi dùng từ ngôi thứ hai số nhiều 
“Te” như một số ngôn ngữ khác. Một nữ sinh người Malaysia từng 
học đại học ở Phần Lan kể rằng, theo văn hóa của người phương 
Đông chị thường chào và gọi giảng viên ở trường với danh xưng 
“Teacher - thầy”. Nhưng cuối cùng cô đành từ bỏ vì nhận ra rằng các 
giảng viên không để ý khi cô gọi họ “Teacher”. Sau đó cô chỉ gọi tên 
của giảng viên thì người đó hướng về cô ngay lập tức! Từ đó trở đi cô 
chỉ gọi tên riêng của tất cả các giảng viên ở trường mình.

Nói về người Phần Lan, một nhà báo Lithuania đã viết rất hay 
rằng: “Nếu phải phác hoạ chân dung Phần Lan, tôi sẽ vẽ một người 
khổng lồ bằng băng với cái đầu ngẩng cao và nhìn thế giới xung 
quanh với đôi mắt ngây thơ. Ngay cả hiện nay người Phần Lan vẫn là 
những người đứng đắn ngây thơ, hiện đại và dễ xúc cảm. Phần Lan 
là nơi cuộc sống thời thơ ấu của thế giới hiện hữu”. Sau mười lăm 
năm sống và làm việc với người Phần Lan trên đất nước của họ, tôi 
nghiệm thấy nhận xét này thật chuẩn!

Minh bạch Phần Lan

Trong tất cả những việc làm thể hiện sự minh bạch và công khai 
của xã hội Phần Lan, việc công khai thu nhập và thuế của mọi công 
dân (từ Tổng thống đến người dân thường) là đặc biệt nhất. Kể cũng lạ 
khi ngày, tháng sinh của mọi người hay điểm số của học sinh ở trường 
học được coi là bí mật thì thu nhập và thuế đóng hàng năm của từng 
người lại được công khai. Có lẽ trên thế giới không có quốc gia nào làm 
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như vậy. Với nhiều nước, chuyện thu nhập và thuế được coi là vấn đề 
bí mật và chỉ những cơ quan và cá nhân có liên quan mới được biết. 

Hàng năm cứ vào ngày 01.11, Cục thuế quốc gia (Verohallinto) 
công bố thu nhập và mức thuế của người dân năm trước trong cả nước 
và 29.11, những người đóng thừa thuế sẽ được nhận lại tiền thừa còn 
những ai đóng thuế chưa đủ trong năm trước thì lúc này sẽ phải đóng 
thêm. Ngày nay, ngày 29.11 hàng năm được gọi là Ngày Thuế của 
Phần Lan. Không chỉ thu nhập từ lương, thu nhập từ nguồn tài sản 
hoặc lợi tức khác, mức thuế đóng mà danh tính, năm sinh của người 
đóng thuế cũng được công khai. Những năm trước đây, các ông chủ 
của những công ty nổi tiếng như Nokia, Fortum, Kone luôn dẫn đầu 
danh sách những người có thu nhập cao nhất Phần Lan. Có năm, báo 
chí cho biết tiền thuế của Chủ tịch hội đồng quản trị Nokia là Jorma 
Ollila đủ cho tất cả học sinh phổ thông của thành phố Espoo (nơi ông 
Ollila đóng thuế) ăn trưa. Nhưng từ sau những năm 2010 trở đi các tên 
tuổi mới đã thay thế họ. 

Chính sách và thủ tục thuế của Phần Lan hết sức chặt chẽ và rõ 
ràng. Để được nhận lương từ một chỗ làm việc nào đó ở Phần Lan 
người lao động cần phải có thẻ thuế và một tài khoản ngân hàng. 
Vì vậy sau khi đã có hợp đồng làm việc bạn cần nộp thẻ thuế và số 
tài khoản cho nơi mình làm việc, sau đó chỗ làm sẽ trả lương vào tài 
khoản cho bạn. Nơi làm việc sẽ trích từ số tiền lương được nhận của 
người lao động theo phần trăm thuế phải đóng của người đó trong thẻ 
thuế để chuyển cho cơ quan thuế. Vào tháng 1 hàng năm các cơ quan 
thuế gửi thẻ thuế mới của năm cho tất cả những người có đăng kí ở 
cơ quan thuế năm trước để bắt đầu từ 01.2 thẻ thuế mới này được sử 
dụng. Từ cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 cơ quan thuế gửi bản thu nhập 
và thuế năm trước cho người đóng thuế. Ngày 13.5 là hạn cuối cùng 
người đóng thuế phải gửi lại bản tính thu nhập và thuế của năm trước 
này (kèm theo kê khai hay khiếu nại, nếu có) cho cơ quan thuế. Tháng 
8 cơ quan thuế gửi văn bản quyết định thu nhập và thuế của năm trước 
cho các cá nhân sau khi đã xem xét kê khai hay khiếu nại. Ngày 1 tháng 
11 cơ quan thuế công bố thu nhập và thuế của năm trước trong toàn 
quốc cho các phương tiện truyền thông, sau đó danh tính, thu nhập 
và thuế của 100 người có thu nhập và đóng thuế cao nhất toàn quốc 
được công khai trên mạng. Tất cả những người có thu nhập và đóng 
thuế được công khai trên mạng có thể tìm thấy thông tin thu nhập và 
thuế của mình trên trang mạng của cơ quan thuế có tên “Verokone - máy 
thuế” bằng cách nhập các thông số cá nhân của mình. Ngày 29.11 cơ 
quan thuế sẽ trả tiền vào tài khoản cho các cá nhân được nhận lại tiền 
thuế đóng thừa của năm trước để mọi người có chi phí chuẩn bị đón 
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Giáng sinh và Năm mới. Vì vậy ngày này được nhiều người gọi là 
“ngày thuế” ở Phần Lan.   

chú thích Phần vi
1. https: / /www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-12-09/secretary-

general%E2%80%99s-remarks-commemoration-60th-anniversary-finland%E2%80%99s
2.  Marshall Plan - một đạo luật do Ngoại trưởng Mỹ, George Marshall đề xướng năm 

1946, theo đó Mỹ sẽ viện trợ 12 tỉ đô la Mỹ cho các nước Tây Âu, nhằm thúc đẩy hòa 
bình và tái thiết các quốc gia này sau khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc. 
Kế hoạch được Quốc hội Mỹ thông qua tháng 3.1948 và bắt đầu thực hiện từ tháng 
6.1948. Tổng cộng 16 quốc gia Tây Âu đã tham gia vào kế hoạch này.

3.  http://www.rd.com/culture/most-honest-cities-lost-wallet-test/
4.  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/4205553/National-Cultural-Profiles-

Finland.html
5.  http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/finland/
6.  http://www.hs.fi/sunnuntai/a1451448422580
7.  Năm 2007, báo Vnexpress.net (9/1/2007) đưa tin một phụ nữ Anh chết 2 năm trong 

một căn hộ ở London đến tháng 4/2006 mới được phát hiện.  
8.  http://www.hs.fi/sunnuntai/a1451448422580
9.  http://nordic.businessinsider.com/the-nordics-have-the-smallest-budgets-in-europe-

for-police-order-and-safety-2016-9/.
10.  http://www.syke.fi/en-US/Yles_One_Million_Nest_Boxes_campaign_hel(38638)
11. Ottawa Citizen, November 16, 2004.



141

VII

PhONg TỤC VÀ LỄ hỘi

1. Joulu - giáng sinh ở Phần lan
Cũng như với hàng tỉ người theo đạo Chúa Giêsu trên khắp 

thế giới, Noel hay Giáng sinh (Joulu trong tiếng Phần Lan) là ngày 
lễ quan trọng nhất trong năm đối với người Phần Lan. Khác với các 
ngày lễ khác, lễ Giáng sinh được coi là dịp để gia đình, người thân 
sum họp và bạn bè, họ hàng gặp gỡ thăm hỏi nhau giống như vào dịp 
Tết Nguyên đán của Việt Nam.

Lễ Giáng sinh ở Phần Lan kéo dài trong ba ngày từ 24 đến 26.12, 
trong đó quan trọng nhất là đêm 24.12. Tuy nhiên, mùa Giáng sinh có 
thể nói bắt đầu từ cuối tháng 11 với việc chuẩn bị không chỉ ở các gia 
đình mà ở các công sở, cơ quan cũng như trường học. Đây là thời gian 
các cơ quan, trường học tổ chức các buổi liên hoan gọi là pikku joulu 
trong tiếng Phần Lan. Riêng với cộng đồng người Phần Lan gốc Thụy 
Điển, sự bắt đầu của mùa Giáng sinh còn được đánh dấu bằng lễ hội 
Lucia – một lễ hội truyền thống lâu đời có nguồn gốc từ Thụy Điển. 

Theo truyền thống của lễ hội này, cứ vào ngày 13.12 hàng 
năm, thiếu nữ Phần Lan gốc Thụy Điển được tờ báo tiếng Thụy 
Điển lớn nhất ở Phần Lan là Hufvudstadsbladet chọn làm trinh nữ 
Lucia với váy trắng đội vương miện có cắm nhiều ngọn nến sẽ dẫn 
đầu đoàn diễu hành của các thiếu nữ đến làm lễ tại Nhà thờ Lớn 
(Tuomiokirkko) ở Helsinki. Những ngày tiếp theo, trinh nữ Lucia 
tham dự nhiều buổi mít tinh ở nơi công cộng, đi đến các trường 
học, bệnh viện để mang “ánh sáng” và hy vọng đến cho mọi người. 
Vào dịp này hình ảnh của thiếu nữ được chọn là trinh nữ Lucia xuất 
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hiện ở rất nhiều nơi trên các quảng trường cũng như trên báo chí và 
truyền hình của Phần Lan. 

Theo truyền thống của người Phần Lan, cùng với việc dọn dẹp 
và trang trí nhà cửa, tắm sauna là việc làm gần như bắt buộc đối với 
mọi người trước ngày lễ giống như hình thức tắm nước lá mùi trước 
Tết Nguyên đán của người Việt. Việc dùng cây thông Giáng sinh 
trong nhà chỉ mới được dùng ở Phần Lan vào những năm 70 của thế 
kỷ XIX. Bữa ăn tối trước đêm Giáng sinh và việc thắp nến trước mộ 
những người đã khuất thường diễn ra vào ngày 24 cũng là hai nét 
đặc trưng trong những ngày lễ Giáng sinh của Phần Lan. 

Bữa ăn tối trước đêm Giáng sinh là bữa ăn quan trọng nhất của 
các gia đình trong năm với những món truyền thống như kinkku (đùi 
lợn muối, được nướng chín trong lò), cá hồi muối hay hun khói, cá 
trích Baltic muối chua, các loại ”hộp – laattikko”khoai tây, cà rốt… và gan 
lợn được nấu chín và đánh nhuyễn rồi bỏ lò, cháo lúa mì xay gọi là rii-
sipuuro trong tiếng Phần Lan và một số loại salat như rosolli, được làm 
từ khoai tây, cà rốt và củ dền đỏ luộc chín và thái nhỏ… Người ta còn 
làm bánh quy có vị quế (piparkkaku), với nhiều hình dáng khác nhau, 
trong đó đáng chú ý nhất là chiếc bánh có hình một ngôi nhà được làm 
rất công phu. Về đồ uống, mặc dù ngày nay có nhiều loại bia, rượu 
khác nhau, nhưng trong những ngày lễ Giáng sinh của người Phần 
Lan vẫn không thiếu được glögi – một “rượu” nhẹ được làm từ rượu 
đỏ cho thêm đường và một số loại thảo mộc có vị cay.

Nhưng thời điểm hồi hộp và thú vị nhất trong đêm Giáng sinh 
là lúc Ông già Noel (tiếng Phần Lan gọi là Joulupukki) xuất hiện trong 
bộ trang phục màu đỏ rực, bộ râu dài trắng toát với một túi quà trên 
vai để chia cho trẻ nhỏ và cả người lớn. Theo truyền thống Phần Lan 
sau bữa cơm tối đêm Giáng sinh, trẻ em đội những chiếc mũ đỏ hình 
chóp trên đỉnh có gắn quả chuông quây quần bên phòng khách của 
gia đình để chờ đón Joulupukki. Những chiếc mũ đỏ của trẻ em mô 
phỏng những chiếc mũ của những người lùn (gọi là tontu trong tiếng 
Phần Lan) giúp việc cho Joulupukki. Hình ảnh Joulupukki “ngoại lai” 
với trang phục và diện mạo như ngày nay trong đêm Giáng sinh chỉ 
mới xuất hiện ở Phần Lan vào những năm 1950 của thế kỷ trước. Còn 
trước đó joulupukki của Phần Lan có bộ râu màu xám, mặc áo choàng 
lông, vai mang theo một túi quà và một túi roi. Ông chỉ phát quà cho 
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những trẻ em ngoan ngoãn, còn những trẻ em hư không được phát 
quà và có khi còn bị phạt roi. 

Theo truyền thống có từ thế kỷ thứ XIII, đúng 12 giờ trưa Ngày 
Giáng sinh (25.12), từ ban công nhà thờ cổ nhất của Phần Lan ở Turku, 
giám mục Turku đọc thông điệp cầu chúc mọi người một kỳ Giáng 
sinh yên lành. Tiếp theo đó là những tiếng chuông của nhà thờ Turku 
vang lên từ cả trong radio và tivi của mọi gia đình Phần Lan báo hiệu 
các hoạt động của kỳ lễ Giáng sinh bắt đầu, vì kể từ năm 1983 đến 
nay nghi lễ này được đài truyền hình Phần Lan truyền hình trực tiếp 
trong cả nước. Trong ngày này mọi người thường ở nhà nghỉ ngơi 
và đọc những cuốn sách mà Joulupukki mới “tặng”. Sách là món quà 
ngày càng trở nên phổ biến dành cho người lớn trong lễ Giáng sinh 
ở Phần Lan. Sang ngày 26.12, ngày lễ thánh Stephen, người ta mới 
đi thăm bạn bè và họ hàng hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. 

Điều thú vị là tên gọi của Ông già Noel - Joulupukki trong tiếng 
Phần Lan được ghép lại từ hai từ gần như không có liên hệ gì với 
nhau về ý nghĩa (joulu – ngày lễ giữa mùa đông, và pukki - con dê) 
nhưng lại bắt nguồn từ trong lịch sử của ngày lễ Giáng sinh ở nước 
này. Cho đến những năm đầu thế kỷ XIX, joulu ở Phần Lan vẫn còn 
khác nhau giữa các tầng lớp trong xã hội. Với tầng lớp thị dân và 
những người giàu có, joulu là lễ hội lớn và quan trọng nhất trong 
năm; còn với những người nghèo ở các vùng quê joulu không có gì 
khác biệt nhiều so với các nghi lễ tôn giáo khác trong năm, ngoài việc 
được ăn, uống nhiều hơn. 

Vào ngày lễ joulu ở các vùng quê có những người đàn ông trẻ 
mặc áo choàng lông lộn trái, đeo mặt nạ bằng vỏ bạch dương có gắn 
hai sừng dê đi lang thang từ nhà này sang nhà khác để xin đồ ăn, đồ 
uống và làm trò đùa tinh nghịch mua vui cho phụ nữ, trẻ con. Những 
người đàn ông trẻ với mặt nạ sừng dê cùng với những trò đùa nghịch 
ngợm ấy đã trở nên rất quen thuộc và thu hút sự chú ý của mọi người 
trong ngày lễ joulu. Từ đó, người ta đã ghép hai từ joulu và pukki 
lại thành joulupukki để chỉ những người mang quà đến các gia đình 
trong ngày lễ joulu ở Phần Lan. 

Ngày nay, Giáng sinh còn là dịp làm việc bận rộn của các nhân 
viên bưu điện. Việc gửi bưu thiếp vào dịp lễ Giáng sinh ở Phần Lan 
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bắt đầu phổ biến từ những năm cuối thế kỷ 19. Mặc dù đã trở thành 
quốc gia dẫn đầu thế giới về sử dụng mobile phone và internet, 
nhưng truyền thống gửi bưu thiếp Giáng sinh vẫn không hề thay 
đổi ở Phần Lan. Nhu cầu đó khiến cho ngành bưu điện Phần Lan cần 
thêm nhiều lao động vào những dịp Giáng Sinh. Theo ước tính, vào 
mỗi dịp Giáng sinh trong những năm gần đây, bưu điện của đất nước 
5,2 triệu dân này nhận và phát khoảng 50 triệu bưu thiếp Giáng sinh. 
Việc dùng bưu thiếp màu đỏ được biết chỉ mới phổ biến ở Phần Lan 
từ những năm 1920. 

2. vaPPu - lễ hội đón Xuân của sinh viên và 
ngày hội của người lao động

Nếu du khách nước ngoài muốn được biết không khí ồn ào, náo 
nhiệt của thủ đô Helsinki cũng như một số thành phố khác ở Phần 
Lan như thế nào thì ngày 30.4 và mồng 1.5 hàng năm là thời điểm 
thích hợp nhất. Đây là ngày lễ vappu - ngày hội lớn thứ hai trong năm 
sau Lễ Giáng sinh và đón chào năm mới của Phần Lan. Những ai đã 
từng trải qua một mùa đông ở Phần Lan sẽ hiểu thêm vì sao người 
dân nước này lại háo hức mong chờ ngày lễ vappu và mùa xuân đến.

Vappu là ngày hội đón chào mùa xuân của sinh viên, đồng thời là 
ngày hội của những người lao động. Vappu bắt nguồn từ lễ hội thánh 
Walborga, Valpuri trong đạo Chúa Jesus ở các nước phương bắc với 
lễ hội đón mùa xuân ở các nước nói tiếng Đức. Vappu được coi là có 
liên quan với những nghi lễ nông nghiệp xưa kia ở Phần Lan. Vào 
ngày vappu ở một số nơi người ta thả đàn bò ra đồng và trẻ em, cổ 
đeo chuông chạy nhảy để chuông rung cầu mong sự may mắn cho 
đàn gia súc. Ở các vùng ven biển, người ta đốt các đống lửa rồi uống 
bia, sima và nhảy múa bên đống lửa để xua đuổi những điều rủi ro 
và cầu mong những điều may mắn đến. Khói và âm thanh bảo vệ gia 
súc trên đồng cỏ tránh các loài thú dữ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng 
vappu được du nhập vào Phần Lan từ Thụy Điển vào những năm 
1860 và bắt đầu trở nên phổ biến ở Phần Lan vào những năm 1870. 

Có thể gọi vappu là ngày hội mũ trắng của sinh viên Phần Lan, 
của bóng bay và dải giấy kết thành chùm. Theo truyền thống, vào 
ngày này những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông (lukio) 
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không kể già hay trẻ, cũ hay mới đều đội mũ trắng để tham gia các 
hoạt động trong ngày hội: mít tinh, diễu hành, vui chơi ngoài trời 
hay gặp gỡ, ăn uống, trò chuyện cùng bạn bè. Món đồ uống truyền 
thống dùng trong ngày vappu là sima - một loại nước uống có vị chua 
ngọt làm từ đường hòa lẫn với nước chanh và để lên men, ăn với 
bánh tippaleipä – một loại bánh ngọt làm từ những thỏi bột cuộn tròn, 
bánh rán (munkki), salat khoai tây (perunasalaatti) và xúc xích (nakki). 
Đây là ngày mọi người chủ yếu ở ngoài đường, ăn uống chung ở 
ngoài trời hoặc trong nhà hàng.

Nhưng lực lượng tham gia chủ chốt nhất trong ngày lễ vappu 
là sinh viên hiện đang học ở các trường đại học Phần Lan, bởi đây 
là ngày hội lớn và vui nhộn nhất trong năm của họ. Sinh viên mặc 
những bộ quần áo đồng phục với nhiều màu sắc sặc sỡ theo kiểu 
của các trường. Bởi vậy, khi có mặt vào dịp này năm 1955 ở Helsinki, 
nhà văn Nguyễn Tuân đã viết: “…gái trai quần áo len ngũ sắc người 
nào cũng nai nịt như sắp biểu diễn điền kinh…” (Nguyễn Tuân, 
1957). Vào dịp này, Hội sinh viên một số trường đại học phát hành 
tạp chí chuyên đề về vappu để bán lấy tiền gây quỹ cho hội. Hiện 
nay có 8 tờ tạp chí thuộc loại này, trong đó tờ đầu tiên có tên Äpy ra 
đời từ năm 1948. 

Theo truyền thống vào nửa đêm của ngày 30.4, sinh viên đội 
mũ trắng đi viếng mộ những người lính bị chết trong cuộc nội chiến 
1918, trong chiến tranh thế giới thứ hai. Kể từ năm 1932, xuất hiện 
một hoạt động thu hút sự theo dõi của nhiều người trong ngày hội 
vappu là tắm và đội mũ trắng sinh viên cho người đẹp Havis Amanda 
ở thủ đô Helsinki. “Nghi lễ” này do hội sinh viên của các trường đại 
học kỹ thuật ở các thành phố Helsinki, Vantaa và Espoo thay phiên 
nhau phụ trách. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 30.4, các sinh viên được một 
chiếc cần cẩu đưa lên phía trên tượng Havis Amanda ở Quảng trường 
Chợ (Kauppatori) để tắm và đội mũ cho bức tượng trước sự hồi hộp 
chờ đón và theo dõi của người xem. Từ lúc đó trở đi được coi là thời 
điểm chính thức bắt đầu của ngày lễ vappu. Tối hôm ấy, mọi người 
tổ chức các bữa ăn ở nhà hàng hoặc ở nhà và bữa ăn thường kéo dài 
thâu đêm. 9 giờ sáng ngày hôm sau buổi lễ kéo cờ diễn ra ở “Tháp 
Sao (Tähtitorni)” ở Helsinki, sau đó sinh viên tập trung quanh công 
viên Kaivopuisto và ca hát, diễn thuyết. Đây là ngày mọi người được 
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ăn và nhất là uống thỏa sức vì thế cứ sau mỗi dịp vappu, các quảng 
trường và đường phố ở các thành phố lớn tràn ngập phế thải khiến 
cho việc dọn dẹp vệ sinh rất vất vả và tốn kém. 

Từ năm 1889, Ngày 1.5 được coi là ngày hội của người lao động 
trên khắp thế giới. Nhưng chỉ từ năm 1902 trở đi, vappu mới đồng 
thời cũng là ngày hội của những người lao động Phần Lan. Từ thập 
niên 60, đây là ngày hội lớn của phái cánh tả ở Phần Lan. Vào dịp 
này, các đảng chính trị, các nghiệp đoàn thường tổ chức các buổi mít 
tinh, diễn thuyết ở các quảng trường, vườn hoa khiến cho không khí 
sinh hoạt ở các thành phố, thị trấn, nhất là ở thủ đô Helsinki trở nên 
sôi động. Ngày 1.5 cũng là ngày mùa xuân bắt đầu đến nhiều nơi ở 
Phần Lan, vì thế mọi người có lý do để dồn ra đường, tập trung ở các 
quảng trường chào đón mùa xuân và chờ đón mùa hè. Từ năm 1978, 
vappu được quy định là ngày treo cờ chính thức trên cả nước.

3. Juhannus – ngày lễ hạ chí
Lễ Hạ chí là ngày lễ đón mừng ngày giữa mùa hè hay ngày có 

mặt trời chiếu sáng dài nhất và đêm tối ngắn nhất trong năm, được 
coi bắt nguồn từ phong tục của người Đức cổ. Trước đây, ngày lễ 
này được tổ chức ở nhiều nước châu Âu, nhưng ngày nay chủ yếu 
chỉ có ở các nước bắc Âu và ven biển Baltic. Lý do dễ hiểu là vì ở các 
nước thuộc khu vực này sự khác biệt giữa các mùa thể hiện rất rõ rệt 
và mùa hè ở đây cũng là thời gian đẹp nhất trong năm. Theo truyền 
thống, ngày hạ chí được tổ chức vào ngày 24.6. Nhưng trên thực tế, 
không phải ngày này mà 21 hoặc 22.6 mới là ngày dài nhất trong năm 
ở bán cầu bắc. Ngày nay, tùy theo quy định mà ngày hạ chí được tổ 
chức vào những thời gian khác nhau ở các nước. Ở Phần Lan, kể từ 
năm 1954, juhannus được quy định là ngày thứ bảy trong khoảng 
thời gian từ 20 – 26.6. 

Xưa kia, ngày lễ hạ chí ở Phần Lan được gọi là Ukon juhla (lễ 
hội của Ukko), gọi theo tên vị thần thiên nhiên trong thần thoại của 
người Phần Lan là Ukko. Theo truyền thống, ở vùng Karelia vào 
ngày hội này người ta đốt rất nhiều đống lửa và đống lửa to nhất 
trong số đó được gọi là Ukko-kokko (đống lửa của thần Ukko). Từ 
năm 1316, tên gọi có nguồn gốc từ tín ngưỡng dân gian này được 
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mang tên mới có tính tôn giáo. Số là ngày lễ này trùng với ngày sinh 
của thánh John the Baptist nên Nhà thờ đạo Cơ đốc đã kết hợp hai sự 
kiện này với nhau và lấy tên gọi của thánh John the Baptist thay cho 
tên gọi cũ nhằm xóa đi tín ngưỡng ngoại giáo. Chính vì thế ngày hạ 
chí trong tiếng Phần Lan ngày nay được gọi là juhannus (theo cách 
phát âm cổ Johannes Kastaja của John the Baptist). Còn trong tiếng 
Thụy Điển, ngày hạ chí được gọi là midsommar, một số nơi ở Phần 
Lan gọi thành mittumaari hay mesumaari. Tuy nhiên, mặc dù tên gọi 
của ngày lễ đã bị thay đổi, nhưng những phong tục, tập quán và tín 
ngưỡng dân gian xưa kia vẫn còn được người dân giữ lại cho đến 
tận ngày nay. 

Juhannus kokko – đống lửa Juhannus, là một vật không thể thiếu 
được trong ngày lễ juhannus ở Phần Lan và đốt juhannus kokko là sự 
kiện quan trọng nhất trong đêm juhannus. Người ta quan niệm rằng 
vào ngày juhannus có nhiều quỷ dữ và tà ma lang thang vì thế cần 
phải đốt lửa để đuổi chúng đi. Nghi lễ đốt lửa trước đây từng được 
thực hiện ở nhiều nước châu Âu như Nga, các nước Bắc Âu và cả 
Ireland. Nhưng ngày nay nó chỉ còn lưu giữ ở Phần Lan. Ở Thụy 
Điển, từ cuối thế kỷ XIX việc đốt lửa cũng đã được thay thế bằng 
các cây hạ chí (những cây có trang trí như cây nêu vào ngày Tết âm 
lịch của Việt Nam). Còn ở Phần Lan, từ cuối thế kỷ XIX nghi lễ đốt 
lửa vào đêm juhannus mới được phổ biến khắp nơi trong cả nước 
còn trước đó chủ yếu chỉ có ở vùng Karelia và một vài nơi khác ở 
phía bắc. Ở phía tây Phần Lan trước đây người ta chỉ đốt lửa vào 
ngày lễ Thăng thiên (ngày thứ năm sau lễ Phục sinh 40 ngày). Còn ở 
Ostrobothnia, việc đốt lửa lại được thực hiện vào ngày lễ Phục sinh. 

Theo truyền thống, đống lửa được đốt vào đúng lúc nửa đêm 
trước khi bước sang ngày juhannus. Tất cả người dân trong xứ đạo 
với trang phục đẹp nhất tập trung quanh đống lửa để tham dự nghi 
lễ đốt lửa do người cao tuổi nhất trong xứ đạo tiến hành, đồng thời 
dựa vào việc đống lửa cháy để dự đoán thời tiết và mùa vụ sắp tới. 
Ngày nay, việc đốt đống lửa có thể thực hiện sớm hơn. Khi lửa cháy 
mọi người bắt đầu nướng xúc xích, cùng ăn uống và nhảy múa quanh 
đống lửa, dưới ánh sáng không chịu tắt của mặt trời.   

Tuy nhiên, một số vùng có người gốc Thụy Điển ở Phần Lan (như 
quần đảo Åland, vùng ven biển phía tây nam) ngày nay cũng sử dụng 
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các cây nêu hạ chí có trang trí hoa lá giống như phổ biến ở Thụy Điển. 
Phong tục này được tầng lớp quý tộc du nhập vào Phần Lan từ thời 
Phần Lan còn thuộc về Thụy Điển và lưu giữ cho đến tận ngày nay. 
Người ta cho rằng đây là một bằng chứng để những người Phần Lan 
gốc Thụy Điển khẳng định bản sắc văn hóa Thụy Điển của họ. 

Theo quan niệm dân gian, juhannus được coi là thời gian hiệu 
nghiệm nhất để tìm thấy điềm báo tình yêu. Người ta tin rằng nếu 
muốn nhìn thấy mặt người yêu hoặc người chồng tương lai của 
mình, các cô gái phải tìm đủ chín loại hoa khác nhau về để dưới gối 
của mình thì đêm hôm ấy sẽ gặp được người đó trong giấc mơ. Còn 
nếu cô nào đã biết được ai là người mình mong muốn, vào ngày hạ 
chí cũng có nhiều phép bùa chú để khiến người đó cũng yêu thích 
mình. Chẳng hạn, một trong những cách đó là cô gái có thể đến cánh 
đồng của chàng trai và cởi váy áo rồi lăn trên cánh đồng đó. 

Không biết trên thực tế những phép thần chú đó có linh nghiệm 
hay không, nhưng mùa hè và ngày hạ chí là thời gian có nhiều đám 
cưới được tổ chức nhất ở Phần Lan. Điều này cũng dễ hiểu, bởi đây 
là mùa có thời tiết đẹp nhất trong năm ở nước này. Ngoài ra, dân gian 
còn cho rằng vào ngày juhannus ai tìm được hoa và hạt của một loại 
cây dương xỉ không bao giờ nở hoa, nhưng lại có hoa và hạt vào một 
thời khắc nhất định trong đêm thì sẽ trở nên xinh đẹp, giàu có và có 
nhiều phép thần màu nhiệm. Tín ngưỡng này có quá nhiều người tin 
khiến Nhà thờ đạo Cơ đốc, vào năm 1612, lên tiếng ngăn cấm việc đi 
tìm hạt dương xỉ trong đêm.

Một phong tục khác dễ nhận thấy ở Phần Lan là vào ngày 
juhannus, người ta dọn dẹp nhà cửa và trang trí với các vòng hoa, cây 
cỏ và các cành bạch dương để mang hương thơm của tự nhiên vào các 
căn nhà khiến cho người ta có cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên. 
Ngoài ra nhiều người cũng tin rằng điều đó sẽ mang đến may mắn 
cho đàn gia súc của họ. Trước cửa các ngôi nhà và trong sân người ta 
dựng các cành cây bạch dương trắng. Riêng vùng Ostrobothnia, mọi 
người còn mang cả những cây vân sam thon và dài vào trong sân. 

Việc dùng các cành cây non để trang trí vào ngày juhannus ở 
Phần Lan đã từng có lúc bị ngăn cấm (năm 1734) vì chính quyền cho 
rằng nó đe dọa sự phát triển của rừng. Tuy nhiên, ngay sau đó điều 



Phần Lan - ngôi sao phương Bắc

149

lo ngại này đã bị bãi bỏ. Ngày nay, các cành bạch dương báo hiệu 
juhannus còn được trang trí cả trên các phương tiện giao thông công 
cộng như tàu điện, tàu hỏa và xe buýt vào dịp Juhannus. Đặc biệt, 
theo truyền thống, cũng giống như tập quán tắm nước mùi trước Tết 
Nguyên đán của người Việt Nam, tắm sauna là việc làm không thể 
bỏ qua trước ngày lễ juhannus ở Phần Lan.  

Khác với ngày lễ Giáng sinh, ngày juhannus không có món 
ăn truyền thống riêng mà chủ yếu là những món ăn như thường 
ngày. Một trong những lý do của sự thiếu vắng này là vào thời gian 
juhannus vụ mùa mới chỉ vừa mới bắt đầu trong khi nguồn lương 
thực và thực phẩm của vụ mùa cũ đã vơi đi sau mùa đông kéo dài. 
Ngày nay người ta thường ăn một số món khác với truyền thống là 
xúc xích, cá silakka, khoai tây mới. Nhưng bù lại cho sự thiếu vắng 
món ăn riêng, trong ngày juhannus, người Phần Lan lại được uống 
thỏa sức và uống đến say là truyền thống của ngày lễ này. Thậm chí 
trước đây người ta từng có quan niệm uống nhiều rượu có tác dụng 
giúp cho mùa màng bội thu. 

Ngày nay, mặc dù quan niệm đó không còn phổ biến nữa, song 
công ty duy nhất phụ trách việc cung cấp rượu của Phần Lan, Alko, 
cho biết rằng số rượu, bia bán ra vào dịp juhannus nhiều gấp 5 lần 
so với những ngày thường. Đáng tiếc là tập quán uống rượu nhiều 
trong ngày juhannus thường khiến cho cảnh sát và các bệnh viện phải 
làm việc vất vả hơn, đồng thời dẫn đến một kết quả không vui là số 
người chết do say rượu và ngã xuống nước vào ngày này năm nào 
cũng có và bao giờ cũng cao hơn những ngày thường ở Phần Lan.   

Mặc dù juhannus bắt nguồn từ một nghi lễ của cư dân làm ruộng 
và chăn nuôi, và được coi là ngày lễ của các vùng thôn quê nhưng 
dần dần nó đã thu hút sự hưởng ứng của người dân các thành phố 
công nghiệp và trở thành ngày lễ chung của mọi tầng lớp. Ngày nay, 
cứ vào dịp juhannus hầu hết người dân ở các thành phố, thị trấn đều 
đi đến các nhà nghỉ hoặc về quê ở nông thôn khiến cho các thành phố 
trở nên vắng vẻ và yên tĩnh khác hẳn với không khí thường nhật, mặc 
dù các thành phố của Phần Lan không đông đúc, ồn ào giống như các 
thành phố thường thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Đây thực sự là thời 
gian thích hợp nhất cho du khách nước ngoài chứng kiến sự vắng vẻ 
của các thành phố Phần Lan, hoàn toàn trái ngược với không khí náo 
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nhiệt của ngày vappu trước đó hơn 1 tháng. Nhiều người nhân dịp 
này kết hợp nghỉ lễ với kỳ nghỉ phép hàng năm để di du lịch. 

Vào thời gian juhannus, nhiều nơi ở Phần Lan còn có các liên 
hoan âm nhạc, như liên hoan âm nhạc dân tộc, liên hoan nhạc rock 
vì thế sau ngày lễ mọi người, nhất là giới trẻ lại lên đường đi tìm các 
thần tượng âm nhạc của mình. Những người không có điều kiện để 
về các vùng quê vào ngày juhannus có thể đến tham gia đốt lửa ở 
một số nơi quy định. Chẳng hạn, Seurasaari ở Helsinki là một trong 
những điểm có đốt lửa hàng năm. Khách du lịch đến Phần Lan có thể 
đến đây để làm quen với đêm juhannus. 

Không thể phủ nhận được rằng ngày nay đối với người dân 
Phần Lan, juhannus là sự kiện quan trọng nhất của mùa hè và được 
coi là ngày lễ lớn thứ hai trong năm sau lễ Giáng sinh. Chẳng thế mà 
nhiều người gọi juhannus là kesäjoulu (Giáng sinh của mùa hè). Từ 
năm 1934 ngày juhannus được nhà nước quy định là ngày treo cờ 
chính thức của Phần Lan và đặc biệt hơn, juhannus là ngày duy nhất 
quốc kỳ của Phần Lan được tung bay qua đêm trên cột cờ dưới bầu 
trời Phần Lan. 

Mặc dù ngày nay các tín ngưỡng dân gian trong ngày lễ juhannus 
không còn được nhiều người tin theo như trước, nhưng juhannus 
vẫn là sự kiện được người dân Phần Lan chờ đón để quên đi cuộc 
sống bận rộn và đến với thiên nhiên trong những ngày hè tuyệt đẹp 
nhưng lại quá ngắn của Phần Lan. Đó cũng là lý do vì sao, ngày lễ hạ 
chí vẫn còn được lưu giữ và có ý nghĩa đối với người dân Phần Lan 
hơn ở nhiều nước khác.

4. sauna - nét văn hóa đặc trưng của Phần lan
Sauna là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của 

người Phần Lan trước đây cũng như hiện nay. Sauna có mặt trong 
hầu hết các ngôi nhà ở nông thôn, các căn hộ ở thành phố và đặc biệt 
là bộ phận nhất thiết phải có ở các nhà nghỉ mùa hè của người Phần 
Lan. Theo quan niệm của người Phần Lan hiện nay, nhà không có 
sauna chưa thể được coi là một ngôi nhà hoàn thiện. Số liệu từ Trung 
tâm Thống kê quốc gia cho biết, năm 2015 cả nước có 1.607.000 sauna 
trong các căn hộ1. Sauna không chỉ có trong nhà ở, nhà nghỉ mà còn 
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có trên một số phương tiện như ô tô, tàu hỏa, thuyền, trong sân vận 
động và cả trên cáp treo ở Lapland. Đáng chú ý là ngay trong tòa nhà 
Nghị viện của Phần Lan, nơi tôn nghiêm và là biểu tượng của chế độ 
pháp trị giữa trung tâm thủ đô Helsinki cũng có hai sauna dành cho 
các nghị sĩ: một cho nam và một cho nữ. Người ta ước tính, mặc dù 
dân số chỉ có 5,5 triệu người nhưng hiện có hơn 2 triệu sauna ở Phần 
Lan - tức trung bình chưa đến 3 người có một sauna. 

Người Phần Lan thường tắm sauna mỗi tuần ít nhất một lần. 
Mời khách tắm sauna là một ứng xử văn hóa truyền thống thể hiện 
lòng mến khách và tình cảm thân mật của người Phần Lan vẫn còn 
giữ đến ngày nay. Vì thế, nếu không muốn làm mất lòng gia chủ 
khi được mời tắm sauna, bạn cần tránh từ chối lời mời. Mời khách 
tắm sauna trong văn hóa Phần Lan về một số khía cạnh nào đó cũng 
giống như văn hóa mời khách ăn trầu xưa kia của người Việt. Sauna 
Phần Lan cũng là nơi mà các nhà chính trị, các doanh nhân gặp gỡ, 
quên đi những căng thẳng, bất đồng và nhiều khi là nơi giúp giải 
quyết những vấn đề mà họ không quyết định trong môi trường chính 
thức, tựa hồ như lề thói “gặp gỡ ở nhà hàng” đang phổ biến ở Việt 
Nam hiện nay. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, vị lãnh đạo Phần Lan 
nổi tiếng mê sauna nhất là thủ tướng, tổng thống Urho Kekkonen 
(1900-1986) đã từng thương thuyết với các nhà ngoại giao Liên Bang 
Xô Viết trong sauna ở dinh làm việc của ông. Sau này cựu tổng thống 
Martti Ahtisaari, người được giải Nobel hòa bình năm 2008, cũng 
đã sử dụng sách lược “ngoại giao sauna” để thảo luận với đối tác 
Tanzania và Indonesia.   

Đối với người Phần Lan trước kia, sauna là nơi để phụ nữ sinh 
con, nơi để chữa bệnh, chăm sóc người ốm và khâm liệm người chết. 
Trong kho tàng tục ngữ Phần Lan có những câu như: “Sauna on 
köyhän apteekki”- “Sauna là nhà thuốc của người nghèo”, hay “Jos ei 
viina, terva ja sauna auta, niin tauti on kuolemaksi”- “Nếu sauna, rượu 
và nhựa thông không giúp người ốm khỏi bệnh thì chỉ có chết”. 
Cho đến chiến tranh thế giới thứ hai, phụ nữ Phần Lan vẫn còn sinh 
con trong sauna. Ngoài ra, sauna nhiều khi cũng là nơi tàng trữ hạt 
giống, sấy và hun khói thức ăn. Còn ngày nay, sauna là nơi để tắm 
sạch người, thư giãn với người thân đồng thời cũng là nơi để gặp gỡ 
bạn bè, đồng nghiệp. 
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Mặc dù nhiều người Phần Lan cho rằng sauna là sản phẩm do tổ 
tiên họ “sáng tạo” ra nhưng cho đến nay chưa có công trình nghiên 
cứu nào khẳng định điều đó và sauna cũng không phải chỉ có ở Phần 
Lan. Hình thức tắm hơi tương tự như sauna được coi đã có từ thời 
kỳ đồ đá. Vào cuối thế kỷ XIX, ở các nước quanh vùng biển Baltic 
và vùng núi Ural, cho đến các bộ lạc người Thổ cũng có sauna. Nhà 
tắm và những hình thức tắm tương tự như sauna cũng bắt gặp trong 
các nền văn hóa khác như người La Mã (thermae), người da đỏ châu 
Mỹ (sweat lodge), người Thổ (hamman), người Nhật (furo), người Nga 
(banja) và người Mexico (temascal). 

Nhưng ở Phần Lan, sauna xuất hiện từ rất sớm và từ khi lọt lòng 
người Phần Lan đã tiếp xúc với sauna. Năm 1756, the Royal College of 
Surgeons (Anh) đã xuất bản một tài liệu với tiêu đề “Bảo vệ và chăm 
sóc trẻ em”, trong đó có viết: “Phần Lan có một phong tục điên khùng 
là các bà mẹ thường đi sauna với con của họ hai ngày một lần khiến 
cho sự điên khùng đó dẫn tới cái chết của trẻ con, cứ như họ muốn con 
mình như vậy”2. Sự thực, từ những năm 1930 về trước, phụ nữ Phần 
Lan chủ yếu sinh con trong sauna. Và, khác với các dân tộc khác ở chỗ, 
bên cạnh điều chỉnh và thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện đại, 
họ cũng vẫn giữ những nét truyền thống cơ bản của sauna đồng thời 
đưa sauna trở thành một biểu trưng văn hoá mang tính dân tộc. Sauna 
không chỉ theo người Phần Lan từ nông thôn ra thành phố mà còn 
vượt biên giới ra nước ngoài. Người Phần Lan đi đến đâu cũng mang 
theo sauna3. Năm 1936 người Phần Lan đã xây dựng một sauna tại 
làng Olympic ở Berlin cho các vận động viên Phần Lan tham gia thế 
vận hội. Khi Phần Lan gửi 300 binh lính gìn giữ hòa bình đến Kosovo, 
họ cũng đã xây ở đây tới 20 sauna. Các cơ quan ngoại giao của Phần 
Lan ở nước ngoài cũng “mang” sauna tới các nước họ làm việc. Nhân 
kỷ niệm 100 năm độc lập của Phần Lan (2017), một nhóm người Phần 
Lan ở Mỹ và Hội những người Mỹ-Phần Lan tổ chức một sauna di 
động (Traveling Sauna) đi vòng quanh nước Mỹ từ bờ biển phía đông 
đến bờ biển phía tây (từ tháng 2.2017-12.2017) để quảng bá cho sauna.

Việc xác định nguồn gốc của sauna cho đến nay vẫn chưa đi 
đến hồi kết. Tuy nhiên, điều có thể tin được là từ sauna bắt nguồn từ 
tiếng Phần Lan và dường như ngày nay đã trở thành một từ thông 
dụng trong nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới, ngay cả trong tiếng 
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Việt4. Để biết được sự phổ biến của sauna, ở thời điểm viết những 
dòng này (31.12.2016), tôi thử gõ “sauna” vào ô tìm kiếm của Google, 
trong vòng 0,40 giây công cụ tìm kiếm này đã cho một kết quả với 
223.000.000 đường link trong đó có sự xuất hiện của từ sauna. 
Trong tiếng Phần Lan, không chỉ có danh từ sauna mà còn có động 
từ saunoa với nghĩa “tắm sauna”. Không chỉ nghiền sauna, người 
Phần Lan còn phát triển kỹ thuật và xuất khẩu sauna ra nhiều nơi 
khác trên thế giới. Hiện nay ở nước này có hơn 300 công ty tham 
gia vào việc xuất khẩu sauna và xuất khẩu khoảng 10.000 sauna 
một năm5. Một công ty sản xuất sauna ở Phần Lan quảng bá sản 
phẩm của mình rằng: Savusauna (sauna khói) như một chai rượu 
hai ngàn năm tuổi. Trên một tờ báo Đức, sauna Phần Lan còn được 
quảng cáo: “Nếu bạn muốn cùng lúc tận hưởng cả thiên đường và 
địa ngục hãy đến với sauna Phần Lan”. 

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa khẳng định rằng trong số các 
nhân tố góp phần tạo nên một nền văn hóa, lịch sử và địa lý chiếm 
hàng đầu, trong đó địa lý chiếm ưu thế. Điều này hoàn toàn đúng với 
trường hợp sauna của Phần Lan. Xét về điều kiện tự nhiên việc sauna 
xuất hiện sớm và phổ biến ở Phần Lan cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ 
phải gắn bó với khí hậu lạnh giá kéo dài như của Phần Lan, người 
ta mới “nghiền” và cần có sauna. Sauna gắn bó với người Phần Lan 
đến mức nhiều người thường nói một cách ví von rằng người Phần 
Lan học tắm sauna tự nhiên như học nói. Điều thú vị là nhiều huyền 
thoại lưu truyền ở Mỹ rằng vận động viên chạy đường dài của Phần 
Lan, Paavo Nurmi - người được mệnh danh như “người Phần Lan 
bay”, giành 9 huy chương vàng trong các Thế vận hội Olympic từ 
năm 1920 đến năm 1928 – được đào tạo từ trong sauna. 

Sauna đơn giản là một phòng kín hay nhà tắm trong đó có một 
cái lò (kiuas) chứa đá được đốt nóng và ghế băng (lauteet) bằng gỗ để 
có thể ngồi hoặc nằm khi tắm sauna. Thông thường có hai ghế, một 
cao và một thấp. Ghế thấp dùng để để chân khi ngồi ở ghế cao hơn 
hoặc để ngồi khi cảm thấy ngồi ở ghế cao quá nóng. Ngoài ra còn có 
một chậu hoặc xô đựng nước và một cái gáo để múc nước vẩy vào đá. 
Khi tắm người ta cũng có thể dùng chùm cành lá bạch dương được 
kết lại thành như một cái chổi (tiếng Phần Lan gọi là vihta) ngâm 
trong nước để đập nhẹ vào người. 
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Vihta, làm từ những cành lá bạch dương (“koivu” trong tiếng 
Phần Lan) xanh tươi, có thể giúp ghét thoát ra từ cơ thể nhưng cái 
quan trọng hơn là mùi thơm của lá bạch dương hòa vào trong nước 
được quyện vào da khiến cho người ta có cảm giác rất dễ chịu. Nhưng 
để có được một vihta có mùi thơm không hề dễ mà phải biết chọn 
cành (vì có hai loại bạch dương: “rauduskoivu” và “hieskoivu”) và thời 
gian thích hợp (thường là vào dịp juhannus, tức nửa cuối tháng sáu). 
Kinh nghiệm làm vihta cũng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Những chiếc vihta dùng cho sauna ngày nay được bày bán ở 
các chợ ngoài trời cũng như trong các siêu thị ở các thành phố của 
Phần Lan. Chúng còn được nhiều gia đình bảo quản trong các tủ đá 
hoặc hầm lạnh qua mùa hè để dùng cho mùa đông. 

Sau khi lò được đốt nóng và nhiệt độ trong sauna đạt khoảng 
70°C, người ta có thể vào ngồi hoặc nằm trên ghế băng để thư giãn 
và chờ cho mồ hôi vã ra. Nhưng trước khi vào sauna tốt nhất cần 
dội ướt người và nhớ mang theo một khăn nhỏ để trải lên ghế băng 
ngồi cho đảm bảo vệ sinh và tránh nóng của ghế băng. Khi cảm thấy 
không khí trong sauna rất khô người ta vẩy nước vào đá trong lò 
để cho hơi nước (tiếng Phần Lan gọi là löyly) bốc lên làm tăng độ 
ẩm đồng thời tạo ra làn hơi nóng phả vào người tắm. Nếu lò quá 
nóng và vẩy quá nhiều nước vào đá thì làn hơi nước bốc lên quá 
nhiều, khiến người tắm có thể thấy nóng quá và khó chịu, nhất là 
với những người chưa quen. Trong trường hợp đó cần phải xuống 
ngồi ở ghế thấp hoặc ra ngoài và xả nước lạnh hoặc bơi. Qua cách 
vẩy nước vào đá, người ta có thể biết được người đó có kinh nghiệm 
tắm sauna nhiều hay ít. Người có kinh nghiệm thường vẩy nước từ 
từ, lúc đầu ít sau đó mới nhiều dần lên.

Ngày nay một trong những điều người ta dạy cho trẻ em khi 
tắm sauna là phải hỏi ý kiến người khác trước khi vẩy nước. Sau khi 
cảm thấy nóng hoặc đã thư giãn đủ và mồ hôi đã vã, người tắm ra 
ngoài dội nước lạnh hoặc xuống hồ hoặc biển bơi. Vào mùa đông, 
nhiều người còn lăn trên tuyết, hoặc bơi dưới hồ nước đóng băng 
mới thỏa thích (đó là lý do vì sao sauna thường được nhìn thấy bên 
bờ hồ hoặc bờ biển). Một lúc sau lại vào trong sauna và làm lại các 
thao tác như lúc đầu. Phần lớn người Phần Lan thường ngồi trong 
sauna để đổ mồ hôi hai lần mỗi lần tắm sauna.  
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Thời gian thích hợp nhất để tắm sauna là vào buổi chiều và buổi 
tối sau một ngày làm việc kết thúc. Thông thường mỗi lần tắm sauna 
kéo dài khoảng 30 phút đến 1 giờ là vừa. Tuy nhiên, nếu muốn người 
ta có thể tắm lâu hơn, nhưng nhiều nhất không lâu quá 2 giờ. Người 
tắm có thể tăng giảm độ nóng trong sauna bằng cách vẩy nước vào 
đá nhiều hay ít tùy theo khả năng chịu nóng của mình hoặc đốt thêm 
củi trong lò dùng củi. Với người Phần Lan, nhiệt độ thông thường 
trong sauna là từ 80°C đến 110°C. 

Trước khi tắm sauna, không nên ăn quá no hoặc uống rượu bia, 
nhưng cũng không nên tắm trong khi đang đói. Người có bệnh tim 
mạch được khuyên không nên nhảy xuống hồ hay dội nước quá lạnh 
đột ngột khi vừa từ trong sauna nóng ra. Sau khi tắm sauna, được 
uống một cốc bia lạnh bạn sẽ cảm thấy trong người rất sảng khoái 
đồng thời cũng thấy bia ngon hơn những lúc khác rất nhiều, nhất là 
khi tắm sauna ngoài trời bên cạnh bờ hồ hoặc bờ biển. 

Có 3 loại sauna khác nhau ở Phần Lan: sauna khói (savusauna), 
sauna củi (puusauna) và sauna điện (sähkösauna)6. Savusauna là loại 
xuất hiện đầu tiên với một lò đá được xếp theo hình vòm, phía dưới 
có chỗ để đốt củi. Đúng như tên gọi của nó, khói sinh ra từ củi bạch 
dương và thông để đốt nóng đá không thoát ra ngoài mà được giữ lại 
bên trong khiến cho sauna có mùi thơm dễ chịu của gỗ quyện với hơi 
nước phả vào người. Đây là loại sauna truyền thống, được ưa thích 
nhất, nhưng nó dễ gây hỏa hoạn và không thích hợp với điều kiện 
thành phố và thị xã. Từ cuối thế kỷ XVIII loại lò này được xây bằng 
gạch và chia làm hai hoặc ba bậc kèm theo một ống khói. Puusauna 
cũng dùng củi để đốt, nhưng khác với savusauna, ở loại sauna này, 
khói không trực tiếp bám vào đá mà được dẫn ra ngoài qua ống khói. 
Tuy nhiên cả hai loại sauna này đều chỉ thích hợp với điều kiện sống 
ở các vùng quê, nơi có môi trường thiên nhiên khoáng đãng. 

Sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai sähkösauna - sauna điện hay 
“thế hệ sauna thứ ba” bắt đầu xuất hiện ở các thành phố, khi Phần 
Lan bước vào công nghiệp hóa. Khác với hai loại trên, việc dùng 
điện để đốt nóng đá an toàn hơn và cũng dễ dùng hơn. Vì không có 
khói nên loại sauna này thích hợp với điều kiện sống ở thành phố. 
Kể từ những năm 1950, các nhà cao tầng ở Phần Lan đều có sauna 
điện ở tầng thấp nhất dành cho các căn hộ trong tòa nhà. Còn ngày 



Võ Xuân Quế

156

nay, trong hầu hết các căn hộ mới xây dành cho gia đình đều có 
sähkösauna bên cạnh phòng tắm. Người ta ước tính rằng hiện nay có 
khoảng 300 công ty sản xuất và xuất khẩu lò sauna điện cũng như các 
sauna làm sẵn của Phần Lan.

Xưa kia, sauna là nơi mang nhiều nét huyền bí của người Phần 
Lan. Người ta thường chỉ đốt sauna mỗi lần một tuần. Để đốt được 
một savusauna đủ nóng cho vài lượt người tắm nhiều khi cần đến cả 
một ngày. Người đốt sauna có kinh nghiệm phải biết chọn đúng loại 
củi, sắp củi vào lò cũng như xếp củi trong kho chứa và nhất là biết 
buộc các cành lá bạch dương thành chổi để dùng khi tắm. Những 
công việc này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Liên quan 
đến văn hóa ứng xử trong sauna, người Phần Lan quan niệm trong 
sauna mọi người phải ứng xử với nhau giống như khi đang ở trong 
nhà thờ. Người ta có thể chuyện trò ở bên ngoài sauna (chẳng hạn ở 
phòng tắm nước lạnh, ở phòng nghỉ ngơi thư giãn), còn trong sauna 
không được nói to, không được nói tục, không nô đùa, cãi cọ. Đặc 
biệt, hiện tượng sex trong sauna được coi là điều “kiêng kị” trong 
truyền thống văn hóa sauna của Phần Lan. Mặc dù, theo thông lệ ở 
Phần Lan, khi tắm sauna người ta không mặc bất cứ thứ gì trên người!

Việc tắm trần trong sauna không chỉ khiến cho người tắm cảm 
thấy hết sức thoải mái mà còn vì cả lý do vệ sinh. Điều này quan 
trọng và được “nhắc nhở” bằng các biển báo gắn trước cửa sauna 
của các công trình công cộng như các bể bơi, các công viên nước. 
Bởi lẽ, để bảo đảm vệ sinh, người ta thường cho vào nước một 
lượng chất clo nhất định. Khi vào phòng nóng nếu mặc quần bơi 
ướt, chất clo sẽ bốc mùi gây khó chịu, thậm chí có hại cho người. 
Một số sauna của các khách sạn lớn ở Phần Lan ngày nay còn có 
phụ nữ, thường là những người tương đối lớn tuổi, làm nhiệm vụ 
giúp khách tắm sauna. 

Trong một bài viết về sauna trên trang web giới thiệu Phần Lan 
cho người nước ngoài của Bộ Ngoại giao Phần Lan, tác giả là phó 
giám đốc thông tin của Văn phòng Thủ tướng Phần Lan kể chuyện 
một lần ông mời ba nhà báo Mỹ cùng tắm sauna tại một khách sạn lớn 
ở Helsinki. Thấy các vị khách tỏ vẻ hơi ngượng ngùng nên họ thống 
nhất là khách có thể mặc quần lót vào sauna. Giữa lúc cả khách và chủ 
đang say sưa “thưởng thức” löyly thì bỗng nhiên cánh cửa sauna bật 
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mở và một người phụ nữ đã luống tuổi bước vào. Bà ta thản nhiên chỉ 
vào người khách Mỹ đang hết sức bối rối ngồi ngoài cùng và nói với 
giọng có vẻ bực bội: “Ông phải cởi quần lót ra”! Tác giả bài báo buộc 
phải xin lỗi các vị khách là ông ta quên không báo cho họ biết rằng ở 
khách sạn này có người phục vụ là phụ nữ giúp tắm sauna. 

Ai đã từng có lần tắm sauna với người Phần Lan chắc sẽ có nhận 
xét: người Phần Lan rất rụt rè, kín đáo nhưng lại rất tự nhiên, “cởi 
mở” khi tắm sauna. Thói quen “thoát y” khi tắm sauna là hoàn toàn 
tự nhiên đối với người sinh ra và lớn lên ở Phần Lan, song không 
dễ thích nghi ngay cả đối với nhiều người nước ngoài kết hôn với 
người Phần Lan hoặc sống và làm việc nhiều năm ở Phần Lan. Một 
cô gái người Michigan (Mỹ) có chồng Phần Lan từng bày tỏ rằng cô 
rất ngạc nhiên khi thấy ở Phần Lan cả gia đình (gồm bố mẹ, con trai, 
con gái) cùng tắm chung sauna, trong khi ở Mỹ bố mẹ không tắm 
chung với con cái. Một cô bạn người Việt có chồng Phần Lan còn kể 
với chúng tôi về “kỷ niệm sauna” khó quên của cô là một lần hai vợ 
chồng cô đang ngồi tắm trong sauna ở gia đình bố mẹ chồng thì bất 
ngờ ông chú của chồng cũng không một mảnh vải trên người chạy 
vào ngồi bên cạnh cô trên ghế hết sức tự nhiên. Cô rất lấy làm khó xử 
và ngồi co rúm lại không dám động đậy cho đến khi ông chú không 
mời mà đến ra khỏi sauna. Cô bảo kể từ đó trở đi, cô không bao giờ 
dám tắm sauna ở gia đình bố mẹ cũng như họ hàng của nhà chồng!

Người ta cho rằng việc tắm sauna chung giữa những người khác 
giới vốn không phải đã có từ lâu đời trong truyền thống của người 
Phần Lan. Trước kia ở các vùng quê Phần Lan, nam và nữ thay phiên 
nhau tắm. Đầu tiên là ông chủ nhà, chủ trang trại tắm cùng với con 
trai và những người làm công nam trong khi bà chủ cùng với những 
người làm công nữ chuẩn bị bữa ăn. Sau đó mới đến lượt bà chủ, con 
gái và những người làm công nữ. Về sau các thành viên trong gia 
đình thường tắm cùng nhau, không phân biệt nam, nữ và thói quen 
này lưu giữ cho đến ngày nay. Nhưng nếu đi cùng với bạn bè hoặc 
những người không phải là thành viên của gia đình thì nam và nữ 
chia làm hai nhóm thay nhau tắm riêng. Hầu hết các sauna công cộng 
ở Phần Lan có chỗ dành riêng cho nữ và nam. Sauna công cộng là nơi 
thích hợp nhất để những người quen, đồng nghiệp gặp gỡ trong một 
môi trường thân mật và dân dã hơn. 



Võ Xuân Quế

158

Hội Sauna Phần Lan được thành lập từ năm 1937. Riêng thủ đô 
Helsinki đã từng có 100 sauna công cộng. Hiện nay, mặc dù số lượng 
sauna công cộng ở Phần lan giảm đi rất nhiều so với đầu những năm 
1950 (lúc cao nhất có tới 150 cơ sở), nhưng Hội cũng có 4.200 thành 
viên với 6 sauna và một Tạp chí Sauna xuất bản mỗi tháng một số. 
Ngoài ra, từ năm 1977 với sáng kiến của Hội Sauna Phần Lan, một 
Hội Sauna Quốc tế đã được thành lập với 7 nước thành viên. Từ năm 
1999, Phần Lan đã đưa ra sáng kiến tổ chức cuộc thi vô địch tắm 
sauna quốc tế hàng năm tại Heinola, một thành phố ở miền trung 
Phần Lan vào hai ngày 4 và 5 tháng Tám cho cả nam và nữ. Để được 
vào ngồi trong sauna với nhiệt độ 110˚C của cuộc thi này, người thi 
phải nộp lệ phí 50 euro. Song, đáng tiếc là 10 năm sau, cuộc thi bị hủy 
bỏ vì tại vòng chung kết năm 2010 một trong hai “sauna thủ” cuối 
cùng đã bị chết (người Nga) và đối thủ (người Phần Lan) phải đi cấp 
cứu, sau 6 phút cùng ngồi trong sauna nóng đến 110˚C.  

Đáng chú ý là từ năm 1986, Phần Lan còn công nhận ngày thứ 
bảy của tuần thứ hai của tháng 6 là ngày sauna chung của toàn quốc. 
Từ năm 2015 Thành phố Helsinki lấy ngày 29.10 hàng năm làm Ngày 
sauna Helsinki. Vào ngày này tất cả các sauna công cộng trong thành 
phố đều phục vụ người dân miễn phí. Những người nghiền sauna 
còn hy vọng sẽ có một ngày sauna mà cả nước sẽ treo cờ, như nhiều 
ngày lễ khác của Phần Lan!

Trong vòng mấy thế kỷ qua, sauna vẫn luôn luôn được coi là 
biểu tượng văn hoá đặc trưng của Phần Lan. Trong một tuyển tập các 
bài viết của nhiều người nước ngoài từng đến và sống ở Phần Lan 
được nhiều người biết đến có tên ”Finland Through Others’ Eyes” 
(tạm dịch Phần Lan qua con mắt của người nước ngoài) xuất bản năm 
1995, các tác giả đều cho rằng Phần Lan có ba hiện tượng gây ấn 
tượng mạnh đối với người nước ngoài là: đêm trắng mùa hè, trượt 
tuyết mùa đông và nhất là sauna. 

Sauna cổ nhất của Phần Lan được xây dựng năm 1906 ở thành phố 
Tampere, cách Helsinki 200km về phía bắc. Ngày nay chiếc sauna củi 
này vẫn phục vụ 4 ngày một tuần, với giá 5euro mỗi người một lần. Để 
lưu giữ lịch sử sauna, từ năm 1985 một làng sauna có tên gọi Saunakylä 
đã được xây dựng ở Muurame, một làng thuộc Jyväskylä, miền trung 
Phần Lan, cách Helsinki 270 km. Đây là bảo tàng sauna duy nhất trên 
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thế giới giới thiệu các kiểu mẫu sauna khác nhau trong lịch sử. Năm 
2013 Thành phố Helsinki đã xây mới một Kultturisauna (sauna văn hóa) 
và tháng năm năm 2016 khánh thành “Tổ hợp sauna” mang tên “Löyly” 
(tạm dịch: hơi nước phả ra từ đá đốt nóng), gồm 3 loại sauna khác 
nhau ven bờ biển phía tây thành phố với kinh phí 6 triệu euro. Löyly 
là công trình xây dựng hoàn toàn với vật liệu và công nghệ tiên tiến, 
thân thiện với môi trường của Phần Lan. Đây là công trình đầu tiên 
của Phần Lan được Forest Stewardship Council (Mỹ) cấp chứng nhận: 
công trình thân thiện với môi trường. Đây là địa chỉ du lịch mới thu hút 
du khách muốn tìm hiểu một sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc trưng 
của Phần Lan ở Helsinki. Cũng vào tháng năm năm 2016, ông hoàng 
đồ ăn nhanh Burger King đã mở sauna trong một nhà hàng của hãng 
ở Helsinki. Đây không chỉ là sauna đầu tiên trên thế giới trong nhà 
hàng của Burger King mà cũng là của ngành ẩm thực thế giới. Vì vậy 
sự kiện này đã thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan truyền thông lớn và 
được nhận giải thưởng New Concepts in Food Service của Euromoniter - 
tổ chức nghiên cứu thị trường có trụ sở ở London7.  

chú thích Phần vii
1. http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_asuminen_en.html
2. http://www.cyberbohemia.com/Pages/historyofnordic.htm
3. Được biết, sauna Phần Lan lần đầu tiên “đồng hành” với người Phần Lan ra ngoài biên 

giới là đến Thế vận hội Olympic năm 1924 ở Paris (Pháp).
4. Đáng tiếc là trong “Từ điển Tiếng Việt” của Viện Ngôn ngữ học, xuất bản năm 2005, 

không thấy có từ sauna. Mặt khác, ở Việt Nam, sauna đang bị “lạm dụng” và biến thành 
một nơi gắn với hoạt động tình dục. 

5. http://www.cyberbohemia.com/Pages/historyofnordic.htm
6. Ngày nay ở các thành phố còn có thêm một loại sauna hơi (Höyrysauna) không dùng lò 

đốt nóng đá như các loại sauna khác.
7. http://edition.cnn.com/2016/05/17/foodanddrink/burger-king-sauna-spa-helsinki-finland/; 

http://www.huffingtonpost.ca/2016/05/18/in-finland-a-burger-king-_n_10023950.html
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VIII

ĂN Ở VÀ đi Lại

1. văn hóa ẩM thực
Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của Phần Lan đã phản ánh rõ 

nét trong văn hoá ẩm thực của nước này. Bữa ăn truyền thống của 
người Phần Lan, được biết chủ yếu là khoai tây, thịt, cá, bơ và bánh 
mì đen. Makkara (dồi hay xúc xích) được dùng thay cho rau và được 
coi như là “rau truyền thống”. Các loại rau và gia vị chỉ mới được 
dùng nhiều trong vài ba chục năm trở lại đây, chủ yếu với các loại 
như: củ cải đỏ, cà rốt, bắp cải, hành tây, sà lách, cà chua, dưa chuột. 
Vào năm 1980 mỗi người Phần Lan ăn khoảng 21,1 kg rau xanh một 
năm, đến năm 2004 tăng lên 53,1 kg. Tuy nhiên, hai loại thức ăn chủ 
yếu là thịt và cá vẫn được sử dụng đáng kể, nhất là thịt. Năm 1980, 
mỗi người ăn khoảng 59 kg thịt, song năm 2004 tăng lên 72 kg. 

Văn hoá ẩm thực của người Phần Lan có thể chia làm ba vùng 
khác nhau. Vùng phía đông, tiêu biểu là Karelia, chịu ảnh hưởng một 
số món ăn của người Slav, cụ thể là của Nga với các món đặc trưng 
như: sieniruuat (các món làm từ nấm), karjalanpaisti (món thịt – có thể 
là thịt lợn, bò hay cừu – được nấu nhừ, hoặc hầm trong lò với muối, 
hành, sau này có thể thêm cà rốt hoặc các loại củ); nhất là kalakukko 
(cá bọc trong bột mỳ làm thành bánh mì và nướng lên) và karjalan-
piirakka (loại bánh dát mỏng hình bầu dục bọc cơm, ăn với trứng 
luộc dằm nhỏ trộn với bơ) được coi như món ăn “đặc sản” hiện nay 
của Phần Lan. Vùng tây và tây nam đặc trưng với một số món ăn có 
nguồn gốc từ văn hoá Roman, cụ thể là từ Thuỵ Điển như các món 
bánh mì đen, các món nấu hay hầm và keitto (súp). Tiêu biểu nhất cho 
vùng này là leipäjuusto (bánh mì pho mát). Còn miền Bắc là sự tổng 
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hợp các món ăn của miền đông và miền tây với các món ăn tiêu biểu 
chế biến từ thịt tuần lộc. Poronkäristys (thịt tuần lộc thái mỏng ning 
trong nồi với gia vị, ăn cùng quả puolukka hái trong rừng, và khoai 
tây nghiền ) là món ăn được nhiều người ưa chuộng nhất và được coi 
như một đặc sản của miền bắc Phần Lan. Thịt tuần lộc còn được phơi 
khô vào mùa xuân và để ăn quanh năm.

Hồ và biển Phần Lan có một số loại cá được ưa thích như kuha, 
muikku và nhất là lohi (cá hồi). Bên cạnh kalakukko, các món cá hồi 
như cá hồi mổ đôi hong khói, cá hồi muối hay cá hồi xiên cũng là 
những món ăn đặc trưng của Phần Lan và được người nước ngoài 
ưa thích. Đặc biệt, vào mùa hè và đầu thu rừng và đầm Phần Lan có 
rất nhiều loại quả giàu vitamin mọc tự nhiên như mustikka, puolukka, 
karpalo, lakka… Các loại quả này không phải là sở hữu của riêng ai 
và mọi người có thể hái về ăn như thức ăn hoặc chế biến làm nước 
uống quanh năm. Gần đây, nhiều nơi đã dùng các loại quả này để 
chưng cất rượu. 

Bữa ăn hàng ngày của người Phần Lan ngày nay nhìn chung 
không khác nhiều so các nước khác ở châu Âu. Bữa sáng người 
Phần Lan thường ăn uống ở nhà với các món như: bánh mỳ, cháo 
mỳ xay nấu với sữa (puuro), hạt các loại quả khô trộn ăn với sữa 
(muro), bơ và pho mát, cà phê và chè. Bữa trưa, những người đi làm 
thường ăn ở nơi làm việc, còn học sinh, sinh viên ăn bữa ăn nóng ở 
trường vào giữa 11 giờ và 1 giờ. Bữa tối thường được ăn vào giữa 
lúc 5 giờ hoặc 6 giờ, nhìn chung mới là bữa ăn của cả gia đình. 
Trong bữa ăn, người Phần Lan không uống bia rượu như các nước 
khác ở châu Âu mà thường uống sữa, piimä (một loại sữa chua đã 
lấy hết chất béo) và nước. Sau bữa ăn mọi người thường ăn bánh 
ngọt với kem, uống cà phê, và những năm gần đây các loại chè cũng 
bắt đầu được ưa chuộng. 

Mặc dù không phải là nơi sản xuất cà phê và việc uống cà phê 
cũng chỉ mới bắt đầu du nhập vào Phần Lan vào đầu thế kỷ XVIII và 
trở nên phổ biến vào nửa cuối thế kỷ XIX, song cà phê đã dần dần 
trở thành một “vị thuốc” không thể thiếu được của người Phần Lan. 
Thời gian đầu nó còn được coi là đồ uống quá sang nên chỉ dành cho 
tầng lớp trên và vào những dịp đặc biệt. Người ta tin rằng cà phê 
giúp cho họ vượt qua những buổi sáng tối trời và lạnh của mùa đông. 
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Cà phê đem đến cho họ sức khoẻ trong ngày và thậm chí khiến họ dễ 
ngủ hơn. Điều này cũng có thể hiểu được vì cà phê của người Phần 
Lan không đậm như cà phê của Việt Nam. Ngày nay Phần Lan cùng 
với Thuỵ Điển là hai quốc gia tiêu thụ nhiều cà phê nhất trên thế giới 
tính theo đầu người1. 

Người Phần Lan uống cà phê vào bất cứ lúc nào trong ngày, và 
trung bình mỗi ngày một người uống khoảng 5 cốc cà phê. Người ta 
tính rằng vào những năm 1980, mỗi người uống khoảng 10,1kg cà 
phê một năm, còn từ năm 2000 trở lại đây là khoảng 9,1-12kg. Theo 
tập quán của người Phần Lan trước kia, cà phê thường được uống 
với muối hoặc pho mát. Pho mát được cắt thành lát mỏng vào cốc 
sau đó rót cà phê vào, sau khi uống hết cà phê, người ta sẽ ăn pho 
mát dưới đáy cốc. Còn muối được cho vào nước pha cà phê, với suy 
nghĩ vị của muối sẽ đánh bạt vị của nước trong cốc cà phế! Trước kia, 
ở vùng quần đảo phía tây nam và phía bắc cà phê còn được pha với 
nước biển. 

Một số món đặc trưng không thể thiếu được trong các ngày lễ 
của Phần Lan là mämmi, glögi và sima. Mämmi là món ăn truyền thống 
trong ngày lễ phục sinh, được làm từ nước, mạch nha và bột yến 
mạch, trộn thêm mật, nướng chín trong lò. Glögi là một loại nước 
uống được để lên men và có vị hơi cay nồng của quế dùng vào ngày 
lễ Giáng sinh. Còn sima cũng là một loại nước uống làm từ nước, 
đường, chanh và men, được dùng trong ngày lễ vappu – ngày lễ 
chào đón mùa xuân. Các món ăn Phần Lan nhìn chung rất giàu năng 
lượng do sử dụng các nguồn nguyên liệu thô tự nhiên được sinh 
trưởng trong một môi trường trong sạch, rất đảm bảo cho sức khoẻ. 
Chính vì thế, ở Phần Lan những món ăn, những loại rau có “mác” 
suomalainen (của Phần Lan) bao giờ cũng có giá đắt hơn so với những 
thứ cùng loại nhập vào từ nước ngoài. 

Có lẽ người Phần Lan sẽ không bao giờ quên hai sự kiện gây xôn 
xao dư luận năm 2005 khi nguyên thủ của hai quốc gia nổi tiếng trên 
thế giới về ẩm thực là Italia và Pháp lên tiếng chê món ăn của Phần 
Lan. Thủ tướng Italia, trong buổi tiệc khánh thành Cơ quan An toàn 
Lương thực của EU ở Milan đã quá lời khi nhận xét rằng: “người 
Phần Lan thậm chí không biết prosciutto (thịt) là gì”. Còn Tổng thống 
Pháp Jacques Chirac thì khẳng định trong cuộc đua giành quyền tổ 
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chức Thế vận hội Olympic 2012 rằng: “Sau Phần Lan, Anh là nước 
có món ăn dở nhất”. Những lời bình luận này ngay lập tức đã bị 
dư luận Phần Lan lên tiếng phản đối một cách gay gắt. Giới truyền 
thông cho rằng chính vì câu nói đó của ông Jacques Chirac mà Pháp 
đã mất phiếu ủng hộ của Phần Lan nên quyền tổ chức Thế vận hội 
Olympic 2012 thuộc về người Anh, mặc dù Pháp được coi là có nhiều 
ưu thế hơn Anh. 

Thật thú vị là cách đây hơn 60 năm nhà văn nổi tiếng Nguyễn 
Tuân đã đến Phần Lan và có nhận xét về ẩm thực nước này. Chắc 
ông là nhà văn Việt Nam đầu tiên đến Phần Lan và cũng là người 
Việt Nam đầu tiên viết về ẩm thực nước này. Năm 1955, ông là một 
thành viên trong đoàn đại biểu Việt Nam đến Helsinki mười ngày để 
tham dự Đại hội hòa bình thế giới. Ẩm thực “lạc điệu”, không hợp 
với khẩu vị của người Việt ấy của Phần Lan đã đem đến cho nhà văn 
lão thành nguồn cảm hứng để ông viết lên một tùy bút nổi tiếng nhất 
về món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam là phở. “Các cậu có thấy 
món ăn ở Phần Lan có nhiều cái rất kỳ quặc không. Thịt bò rán, lại 
phết mứt công-phi-chua ngọt sắt lên trên. Cam chanh lại ăn kèm với 
cá gỏi. Cơm lại ướp vào tủ nước đá, mình thấy đĩa cơm có khói, lúc 
ăn buốt đến chân răng. Nghệ thuật ẩm thực ấy tôi gọi tên là lối nấu 
nướng của trường phái lập thể. Cho nên tôi càng thấy cần phải trở về 
với món quà cổ điển rất tính chất dân tộc của ta, tức là phở” (Nguyễn 
Tuân, 1957).2

2. rượu và văn hóa rượu ở Phần lan
Người Phần Lan ngày nay được coi là rất thích uống rượu và tửu 

lượng của họ có thể so sánh với bất cứ người nước nào ở châu Âu. 
Nhiều người nghĩ rằng người Phần Lan uống rượu, bia nhiều là vì 
điều kiện địa lý và khí hậu lạnh của nước này. Tuy nhiên, đấy dường 
như không phải là nguyên nhân chính và so với các quốc gia khác ở 
châu Âu, người Phần Lan không có truyền thống uống rượu lâu đời. 

Vào những năm đầu thế kỷ XX, khi đang còn là một nước nghèo 
với hơn 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp và rừng thì Phần Lan 
được coi là nơi tiêu thụ rượu vào loại thấp nhất ở châu Âu: trung 
bình 1,5 lít mỗi người một năm; trong khi Pháp 22,9 lít, phần lớn các 
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nước Trung Âu là từ 5-10 lít, còn hai quốc gia láng giềng: Thuỵ Điển 
4,3 lít và Na Uy là 2,4 lít. Bước sang đầu thế kỷ 21, Phần Lan đã trở 
thành một nước công nghiệp phát triển, hơn 70% lực lương lao động 
làm việc trong các ngành công nghiệp và dịch vụ, “mức uống” đã 
tăng lên với khoảng 7,5 lít mỗi người năm 2001, xếp thứ hai trong 
các nước EU sau Thuỵ Điển và thứ 23 trên thế giới3. Năm 2008 trung 
bình mỗi người Phần Lan trên 15 tuổi uống 12,5 lít rượu/năm. Năm 
2014 có giảm đi một ít (11,2 lít/người) song vẫn nhiều hơn các nước 
láng giềng Bắc Âu. 

mức tiêu thụ rượu, Bia theo đầu người trên 15 tuổi  
ở các nước Bắc âu năm 2014

Nguồn: Information on the Nordic alcohol market 2015

Đáng chú ý là trong khi một số nước sản xuất rượu như Italia và 
Pháp, tỉ lệ người uống rượu giảm thì Phần Lan, nơi sản xuất ít rượu 
thì sức uống lại tăng gấp ba lần trong vòng 40 năm nay. Điều này 
cũng giống như cà phê: mặc dù là thứ đồ uống mới du nhập từ nước 
ngoài vào những năm đầu thế kỷ XIX nhưng mức tiêu thụ cà phê 
theo đầu người ở Phần Lan vào loại cao nhất thế giới. Phụ nữ uống 
bia rượu tăng lên trong những thập niên gần đây. Vào những năm 
1970 khoảng 40% phụ nữ tuổi trên 15 không uống bia rượu. Nhưng 
hiện nay khoảng 90% uống ít nhât mỗi năm một lần. Đặc biệt tỉ lệ 
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người uống say mèm những năm gần đây tăng lên: 52 % nam và 22% 
nữ uống rượu ở Phần Lan say mỗi lần trong một tháng. 

 Tuy nhiên, khá bất ngờ khi một khảo sát thuộc Dự án khảo sát 
về Rượu và chất gây nghiện ở các trường học châu Âu được thực hiện 
với 96.000 học sinh 15-16 tuổi ở 35 nước châu Âu cho thấy giới trẻ 
Phần Lan uống ít hơn rất nhiều so với nước khác, ngay cả như: Sip 
(Cyprus), Czech, Hy Lạp, Bulgaria là những nước có thu nhập thấp 
hơn Phần Lan nhiều4. Nhưng, theo một chuyên gia từ Cơ quan giám 
sát và cấp giấy phép cho các dịch vụ về xã hội và sức khỏe Phần Lan 
(Valvira), thì một trong những lí do chính dẫn tới kết quả đó có thể 
là học sinh Phần Lan sợ uống say không chơi được các trò chơi trên 
internet. Mặt khác, so với các nước khác, học sinh ở độ tuổi 15-16 của 
Phần Lan khó mua rượu bia hơn.    

Khác với tập quán uống rượu trong bữa ăn, hay uống với đồ 
nhắm của người dân phần lớn các nước châu Âu, người Phần Lan có 
thói quen uống rượu vào buổi tối, uống suông và uống đến say xỉn. 
Song họ không có tập quán uống say ở tiệm mà thường uống một 
mình, hoặc cùng với bạn bè ở nơi công cộng như công viên, hoặc 
trên các vỉa hè hay ven bờ hồ, bờ sông. Bởi vậy nên say rượu rồi ngã 
xuống nước chết, nhất là vào đêm hạ chí năm nào cũng có. Tôi đã 
nhìn thấy trên ghế đá bên bờ hồ của một công viên ở Tampere những 
người đàn ông ngồi một mình trầm tư bên cạnh chai bia vào lúc 6-7 
giờ sáng mùa đông, khi mà mặt trời hơn 9 giờ mới mọc. 

Người Phần Lan cũng thường ít uống rượu vào các ngày thường 
mà chỉ uống nhiều vào cuối tuần và những dịp lễ, tết. Người ta nói 
rằng vào chiều thứ Sáu, phần lớn đàn ông Phần Lan trước khi về nhà 
từ nơi làm việc là ghé qua Alko (nơi độc quyền bán rượu ở Phần Lan) 
để mang về một ít chai rượu và những ngày cuối tuần họ thường ở 
nhà để uống cạn những chai rượu đã mua về. Bởi thế mà theo báo 
cáo của Alko, lượng hàng bán ra của công ty vào thứ sáu chiếm 30%, 
và thứ Bảy 20%. Nhất là vào dịp Juhannus - Hạ chí, người ta tính 
rằng trung bình mỗi người Phần Lan chi 25 euro cho bia rượu. 

Bia ở Phần Lan được phân thành bốn loại theo mức độ cồn trong 
bia: loại I (với 2,5%), III (với 4,5%), IVA (5,2%) và IVB (7,5%). Loại I 
và III được bán trong các cửa hàng thực phẩm, còn hai loại sau và tất 



Phần Lan - ngôi sao phương Bắc

167

cả các loại rượu chỉ có thể mua được trong các cửa hàng có tên Alko 
(phiên âm và rút gọn của alcohol). Trước kia, hai loại bia IVA và IVB 
chỉ dành cho xuất khẩu, nhưng ngày nay chúng đã được bán trong 
các cửa hàng của Alko - công ty nhập khẩu rượu lớn nhất của Phần 
Lan và lớn thứ hai trên thế giới (công ty nhập khẩu rượu lớn nhất là 
Systembolaget của Thuỵ Điển). Đây là hai công ty nhà nước độc quyền 
về rượu của Phần Lan và Thuỵ Điển. 

Phần lớn bia bán ở Phần Lan chủ yếu được sản xuất ở trong 
nước, mặc dù các công ty bia của nước này giờ đây đều đã trở thành 
sở hữu của nước ngoài. Còn rượu, phần lớn nhập khẩu từ nước ngoài. 
Hàng năm, Alko nhập rượu từ 28 quốc gia trên thế giới. Cứ mỗi mùa, 
Alko giới thiệu một danh mục khoảng 60 trang trong đó liệt kê tất cả 
các sản phầm của mình từ nơi sản xuất, giá cả, thành phần và khẩu 
vị cho khách hàng. Tuy nhiên, bạn không thể tìm trong danh mục đó 
tên của bất kỳ một loại rượu mạnh nào có bán trong cửa hàng. Bởi lẽ 
theo luật Phần Lan, rượu mạnh với 22% nồng độ cồn trở lên không 
được phép quảng cáo dưới bất cứ hình thức nào ở nước này, thậm 
chí cũng không được xuất hiện trên website của Alko. Việc quảng cáo 
rượu, bia và thuốc lá do Valvira quản lý và giám sát. Ngoài việc cấm 
quảng cáo các loại rượu có nồng độ cồn từ 22% trở lên trên tất cả các 
loại phương tiện truyền thông, Valvira còn cấm các hãng sản xuất 
rượu, bia có nồng độ cao tài trợ cho các cuộc đua ô tô, mô tô và cấm 
dùng tên các đồ uống mạnh để đặt tên cho các con thuyền.

Việc mua bán rượu bia được kiểm soát nghiêm ngặt. Luật quy 
định người từ 18 tuổi trở lên mới được mua đồ uống có pha chế cồn 
và từ 20 tuổi trở lên mới được phép mua rượu mạnh. Tại các điểm 
bán, người bán có quyền yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ hợp 
lệ về độ tuổi của mình. Những người chưa đủ 18 tuổi, không được 
phép vào Alko. Các tiệm bán bia rượu phải được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy phép và kiểm tra nghiêm ngặt. Bia được bán trong 
các tiệm từ 9 giờ sáng, còn rượu chỉ có thể được bán sau 11 giờ. 
Từ ngày 1.4.2007, các cửa hàng thực phẩm cũng chỉ bán bia sau 9 
giờ sáng. Tuy nhiên, theo luật mới, được Nghị viện Phần Lan thông 
qua tháng 6.2016, các cửa hàng thực phẩm, các kios được bán bia có 
độ cồn cao tới 5,5%, các tiệm rượu và nhà hàng được bán rượu, bia 
không giới hạn độ cồn. Để bảo đảm vệ sinh môi trường, tất cả các 
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chai, hộp đựng bia rượu bán ra ở Phần Lan đều được thu mua lại tại 
các điểm bán.

Giá rượu bia ở Phần Lan rất đắt vì trong giá bán có cả chi phí 
chăm sóc sức khoẻ cho người uống rượu. So với nước láng giềng Đan 
Mạch, giá rượu ở Phần Lan đắt gấp đôi, còn so với Estonia, một chai 
rượu có giá 4 euro ở nước này được bán với giá 14 euro trong các 
cửa hàng Alko ở Phần Lan. Thuế rượu, bia ở Phần Lan cũng cao nổi 
tiếng. Mặc dù hiện nay thuế đã được giảm so với trước, song vẫn ở 
mức cao nhất trong các nước châu Âu. Chính vì thế người Phần Lan 
thường sang các nước láng giềng, nhất là Estonia, Thụy Điển để mua 
“đồ uống”. Từ khi Estonia gia nhập EU (2004), việc mang rượu bia từ 
Estonia vào Phần Lan không còn hạn chế, số chuyến tàu thủy cũng 
như lượng người đi từ Helsinki sang Tallin ngày một tăng lên. Hiện 
nay có 3 công ty phục vụ hơn 10 chuyến tàu từ Helsinki sang Tallin 
và ngược lại mỗi ngày. Năm 2014, chưa kể từ Stockholm, du khách 
Phần Lan mang về từ Tallin 32 triệu lít bia, trong khi Alko chỉ bán 8,8 
triệu lít.

Rượu được coi là một vấn nạn đã và đang ảnh hưởng rất lớn 
đối với Phần Lan cũng như một số nước Bắc Âu. Kết quả nghiên cứu 
cho biết nếu thu được 1 euro từ thuế bán rượu bia, thì phải chi ra 2 
euro để khắc phục hậu quả do rượu bia gây nên. Chỉ riêng tiền chi 
để chăm sóc sức khoẻ cho những người uống rượu say, mỗi năm nhà 
nước phải bỏ ra 4,5 triệu euro. Còn chi phí cho các hậu quả khác do 
rượu bia gây nên khó có thể ước tính hết. Sự kiện đáng chú ý nhất 
gần đây là do uống rượu say xỉn mà 3 thanh niên 18-20 tuổi đã đốt 
cháy nhà thờ lớn ở thành phố Porvoo vào tối thứ bảy 28.5.2006 gây 
thiệt hại ước tính từ 18-20 triệu euro. Số người chết vì rượu mỗi năm 
ở Phần Lan vào khoảng 3000 người, cao hơn rất nhiều lần so với tai 
nạn giao thông, trong đó khoảng 400 người chết vì say xỉn, cao nhất 
trong các nước phương tây. Theo luật của Phần Lan, bất cứ người lái 
xe nào bị phát hiện có 0,05 nồng độ cồn trở lên trong máu sẽ bị xử lý 
nghiêm khắc.

Điều khiến xã hội Phần Lan quan tâm là trong khi ở các nước 
châu Âu, mức tiêu thụ rượu bia trong những năm gần đây hầu như 
không tăng lên và nhiều nước đang có chiều hướng giảm đi thì ở Phần 
Lan lại tăng lên mỗi năm 3-4%. Trước tình trạng này, rượu đã được 
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đưa ra thành vấn đề then chốt trong chương trình nghị sự của chính 
phủ Phần Lan trong nhiệm kỳ nước này làm chủ tịch của EU (7.2006 
-12.2006). Tháng 5.2006 chính phủ Phần Lan đã lên tiếng kêu gọi các 
nước EU tăng giá rượu. Tuy nhiên, lời kêu gọi này không được các 
nước thành viên hưởng ứng. Chỉ có Na Uy là quốc gia không thuộc 
EU và nơi giá rượu đắt hơn cả Phần Lan lên tiếng ủng hộ.    

Khác với rượu, trước đây việc hút thuốc lá vốn là một vấn đề 
khiến xã hội quan ngại ở Phần Lan. Năm 1920, Phần Lan là quốc gia 
tiêu thụ thuốc lá nhiều nhất trên thế giới tính theo đầu người. Vào 
những năm 1950 khoảng 76% đàn ông và 13 % phụ nữ Phần Lan 
hút thuốc lá. Ở thập niên 1980-1990, trung bình mỗi người dân Phần 
Lan tiêu thụ khoảng 1,2 kg thuốc lá. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi 
trong nhận thức của người dân, Chính phủ Phần Lan đã ban hành 
nhiều chính sách nhằm hạn chế việc hút thuốc lá. Từ năm 1971 việc 
quảng cáo thuốc lá trên truyền hình bị cấm. Năm 1976 Đạo luật hạn 
chế việc hút thuốc lá đươc ban hành. Năm 1978, việc quảng cáo thuốc 
lá bị cấm trên tất cả các loại phương tiện thông tin đại chúng. Thuốc 
lá bị cấm hút ở nơi làm việc vào năm 1995, ở các nhà hàng năm 2000. 

Việc hút thuốc lá cũng bị cấm trên các phương tiện giao thông 
công cộng. Kể từ năm 1995 người dưới 18 tuổi không được mua 
thuốc lá cũng như các sản phẩm khác có chất kích thích như thuốc 
lá. Kết quả là số người hút thuốc lá cũng như lượng thuốc lá tiêu thụ 
ở Phần Lan đang ngày càng giảm đi. Năm 2002, có 28% số đàn ông 
hút thuốc, năm 2010 có 24% và năm 2014 giảm xuống còn 18%. Tuy 
nhiên tỉ lệ phụ nữ hút thuốc ở Phần Lan so với nam giới những năm 
gần đây giảm không đáng kể: 19% vào năm 2002, 15% năm 2010 và 
14% năm 2014.

3. Kiến trúc và nhà ở
Phần Lan có một nền kiến trúc hiện đại và non trẻ với những 

công trình chủ yếu được xây dựng trong vòng 200 năm trở lại đây. 
Trên cả nước chỉ có khoảng chưa đầy 13% công trình có lịch sử trước 
năm 1920. Kiến trúc cổ chỉ còn lưu lại ở 5 toà thành và 73 nhà thờ trên 
khắp cả nước, trong đó có thành Turku và nhà thờ Tuomiokirkko cũng 
ở Turku được xây dựng sớm nhất vào năm 1280. Các nhà thờ xây 



Võ Xuân Quế

170

bằng đá thời trung đại với kiến trúc gô-tích ở Phần Lan nhìn chung 
có kích thước nhỏ và thấp. Chỉ có mái vòm của nhà thờ Tuomiokirkko 
ở Turku vươn tới độ cao như các nhà thờ ở các nước láng giềng và các 
nước phương nam. Vào thế kỷ XVII và XVIII một số nhà thờ gỗ được 
xây dựng với bàn tay khéo léo của người thợ mộc Phần Lan, trong 
đó tiêu biểu nhất là nhà thờ thành phố Torino, xây dựng năm 1686. 

Sau khi Phần Lan trở thành công quốc tự trị năm 1809 và 
Helsinki trở thành thủ đô của Phần Lan năm 1812, một thời kỳ mới 
của kiến trúc Phần Lan bắt đầu với các công trình xây dựng xung 
quanh quảng trường Nghị viện. Quần thể kiến trúc với nhà thờ, các 
toà nhà của chính phủ, cơ sở chính của trường đại học Helsinki và 
thư viện Quốc gia ở thủ đô Helsinki do kiến trúc sư người Đức, Carl 
Ludvig Engel thiết kế và phụ trách xây dựng thể hiện phong cách 
truyền thống La mã và mang dáng dấp của St. Peterburg. Vào nửa 
cuối thế kỷ XIX phong cách gô tích mới và chủ nghĩa cổ điển trở 
nên phổ biến trong kiến trúc Phần Lan với các công trình như Bảo 
tàng dân tộc Phần Lan, Lưu trữ quốc gia Phần Lan, Nhà Quý tộc… 
ở Helsinki. Nhất là các toà nhà ở mặt bắc của công viên Esplanadi ở 
Helsinki được coi mang dáng vẻ của Berlin hay Vienna. 

Bước sang thế kỷ XX, một thế hệ kiến trúc sư mới của Phần Lan 
đã xuất hiện chống lại chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa chiết trung 
với các kiến trúc sư tiêu biểu như: Lars Sonck (1870-1956), Bertel 
Jung (1872-1946), nhất là bộ ba Herman Gesellius (1874-1916), 
Armas Lindgren (1874-1929) và Eliel Saarinen (1873-1950) - người 
được coi là đại diện cho khuynh hướng thứ hai của kiến trúc Phần 
Lan, khác với khuynh hướng cổ điển của Carl Ludvig Engel. Tiêu 
biểu cho các công trình thời kỳ này là Nhà thờ lớn ở Tampere (xây 
dựng năm 1907) và khu nhà ở và làm việc bên hồ Hvitträsk của ba 
kiến trúc sư Gesellius-Lindgren-Saarinen (xây dựng năm 1903) ở 
Kirkkonummi. 

Vào thập niên 1930, chủ nghĩa chức năng không trang trí dần 
dần phổ biến trong kiến trúc Phần Lan, dẫn đầu với kiến trúc sư nổi 
tiếng Alvar Aalto. Kể từ đây, các công trình xây dựng gắn với môi 
trường tự nhiên được thực hiện, tiêu biểu là khu trung tâm Tapiola 
(thuộc Espoo) được ví là “thành phố trong rừng” của Phần Lan với 
nhiều toà nhà kiểu dáng khác nhau ẩn dưới bóng cây. Từ năm 1960 
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trở đi với làn sóng đô thị hoá và công nghiệp hoá tăng nhanh, kiến 
trúc kẻ ô bắt đầu trở nên phổ biến, mang xu hướng thẩm mỹ mới.

Điểm nổi bật của kiến trúc Phần Lan là các công trình tương 
xứng, hài hoà với cảnh quan và môi trường thiên nhiên. Điều kiện 
khí hậu lạnh, dân số ít, sự giàu có về rừng đã tạo nên những nét riêng 
của kiến trúc và nhà ở truyền thống cũng như hiện đại của Phần Lan. 
Nhà ở truyền thống được làm bằng gỗ, nhưng có sự khác nhau giữa 
hai vùng. Ở phía tây, nhất là vùng Ostrobothnia, tường nhà được 
ghép bằng ván gỗ, sơn màu đỏ thẫm. Còn phía đông, nhất là phía 
đông và phía bắc, nhà được làm từ những cây gỗ không sơn ghép lại 
với nhau. Kiến trúc truyền thống này hiện nay được qui tụ trong bảo 
tàng ngoài trời ở Seurasaari (Helsinki). Ngoài ra, các “thành phố gỗ” 
với nhiều nhà gỗ hiện vẫn còn được lưu giữ như: Rauma, Porvoo, 
Tammisaari, Naantali, Kristiinankaupunki, Uusikaarlepyy, Kokkola 
và Raahe, trong đó thị trấn Rauma được đưa vào Danh sách Di sản 
Thế giới của UNESCO5.

 Từ những năm 1960 và 1970 của thế kỷ trước, kiểu nhà phía nam 
châu Âu bằng gạch với mái bằng bắt đầu đươc xây dựng ở Phần Lan 
thay cho kiểu nhà gỗ truyền thống. Loại nhà phổ biến nhất là các căn 
hộ trong những toà nhà nhiều tầng (chiếm khoảng 44%) và nhà độc 
lập (khoảng 40%). Tuy nhiên, khác với ở nhiều nước châu Âu, các toà 
nhà cao tầng ở Phần Lan thường chỉ từ 3 đến 8 tầng. Giữa các toà nhà 
đều có những khoảng không gian thoáng đãng, có sân chơi, có chỗ 
phơi đồ và nhất là có chỗ cho cây xanh vươn toả. Các công trình cao 
trên 10 tầng Phần Lan rất hiếm. Vào năm 2007, trong cả nước chỉ có 
3 toà nhà với chiều cao hơn 70m, trong đó toà nhà cao nhất hiện nay 
chỉ cao 86m. Năm 2015, thành phố Helsinki mới bắt đầu xây dựng 
trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại Kalasatama (Cảng cá) 
với hai tòa tháp cao 23-30 tầng. Kalasatama được coi là thành phố 
thông minh (smart city) và là Manhattan của Helsinki. 

Nhà ở của Phần Lan ngày nay hiện đại và có chất lượng rất cao. 
Hơn 60% nhà ở được xây dựng từ sau năm 1970. Vào năm 2015 cả 
nước với 5.363.637 dân có tới 2.934.440 nhà ở, tức trung bình chưa 
đến 1,9 người có một căn nhà/căn hộ. Trong các toà nhà ở nhiều tầng, 
tầng trệt thường được dùng để làm kho chứa, nơi giặt và sauna công 
cộng. Nhiều căn hộ mới ngày nay đều có sauna riêng. Do điều kiện 
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khí hậu lạnh nên nhà xây bằng gạch hoặc bê tông ở đây được xây với 
2 lớp, ở giữa lót vật liệu chống lạnh và cách âm. Cửa sổ thường rộng 
và làm bằng kính để lấy ánh sáng, đồng thời không có khung sắt như 
thường thấy ở nhà ở Việt Nam cũng như một số nước châu Âu. 

tỉ lệ người trong nhà ở của Phần lan 2000-2015

Nguồn: Cục Thống kê Phần Lan-Tilastokeskus (2016)

Hiện nay, Phần Lan có bốn loại hình nhà ở: nhà thuê (vuokraasunto), 
nhà riêng hay nhà của chủ sở hữu (omistusasunto), nhà góp vốn 
(osaomistusasunto) và nhà có quyền ở (asumisoikeus). Với loại hình thứ 
ba người dân nộp trước cho công ty xây nhà khoảng 15% giá trị của 
ngôi nhà và khi ở phải trả một khoản tiền thuê nhất định cho công ty 
sở hữu. Sau một thời gian nhất định, người ở sẽ được sở hữu ngôi nhà 
đó. Còn với loại hình thứ tư, người dân cũng trả trước cho công ty sở 
hữu ngôi nhà 15% giá trị của ngôi nhà và khi ở phải trả một khoản tiền 
thuê nhất định, song ngôi nhà này không thể chuyển được thành sở 
hữu của người ở. Khi người ở chuyển đi nơi khác, công ty sở hữu ngôi 
nhà sẽ trả lại cho người ở số tiền 15% đã nộp ban đầu.   

Đối với đa số người dân Phần Lan, một ngôi nhà riêng đẹp là 
điều cần thiết nhất của cuộc sống. Tính đến năm 2015, 2/3 nhà ở 
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trong cả nước thuộc về sở hữu của người ở hoặc của các công ty, chỉ 
có khoảng 1/3 ở trong các căn hộ thuê, trong đó một nửa thuộc diện 
”nhà xã hội” (dạng nhà được nhà nước, đúng hơn là cơ quan xã hội 
ở địa phương trợ cấp thêm một phần tiền thuê nhà). Bên cạnh nhà 
ở thường xuyên, hay nhà ở chính, các gia đình Phần Lan còn có một 
ngôi nhà thứ hai gọi là mökki (nhà nghỉ mùa hè) hay kaksoisasunto 
(căn hộ thứ hai). Theo cơ quan Thống kê Phần Lan, năm 2015 cả nước 
có 501.600 mökki. Các mökki thường được xây bên bờ hồ hoặc bờ biển 
và nhất thiết phải có sauna. 

4. hệ thống giao thông

Phần Lan đã xây dựng được một mạng lưới giao thông rộng khắp 
cả nước với hơn 79.000 km đường bộ (tính đến 1.1.2016). Đường bộ 
vươn tới tất cả những vùng hẻo lánh của đất nước, trong đó hai phần 
ba chiều dài được rải nhựa. Mạng lưới đường sắt nối liền tất cả các 
thành phố cũng như trung tâm dân cư với khoảng 6.000 km, trong 
đó gần một nửa chạy bằng điện và khoảng 90% là đường một chiều. 
Đường thuỷ (bao gồm cả đường biển, đường sông và hồ) có chiều dài 
khoảng 10.000 km. Còn đường hàng không nối liền tất cả các điểm dân 
cư và khu công nghiệp với 25 sân bay nằm rải rác khắp cả nước. Bằng 
ô tô, bạn có thể đi đến tận những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất của Phần 
Lan. Theo Statistics Finland, năm 2015 đất nước 5,5 triệu dân này có tới 
3.257.581 xe ô tô cá nhân, tỉ lệ 594 ô tô trên 1.000 người. 

 Bên cạnh các phương tiện giao thông đường dài, như ô tô 
buýt đường dài, tàu hoả, máy bay, tàu thuỷ, mạng lưới giao thông 
công cộng đường ngắn (trong phạm vi thành phố và vùng phụ cận) 
còn có xe buýt, tàu điện, tàu hoả đường ngắn (tiếng Phần Lan gọi 
là lähijuna), tàu điện ngầm. Trước đây Phần Lan có 3 thành phố 
có tàu điện, song ngày nay loại phương tiện này chỉ còn ở thủ đô 
Helsinki với chiều dài 71km. Tháng 11. 2016 thành phố Tampere 
vừa quyết định xây dựng đường tàu điện ở thành phố này vào năm 
2017. Riêng metro là phương tiện chỉ có ở Helsinki, hoạt động từ 
năm 1982. Xe buýt (kể cả đường ngắn và đường dài) là loại phương 
tiện giao thông được nhiều người sử dụng nhất với hơn 60% lượng 
hành khách mỗi năm. 



Võ Xuân Quế

174

Chất lượng phục vụ của các phương tiện giao thông công cộng ở 
Phần Lan rất tốt, nhất là về mặt thời gian. Nhìn vào hoạt động của hệ 
thống giao thông công cộng có thể đánh giá được trình độ kỹ thuật 
thông tin ở đây đạt đến mức độ nào. Để đi từ một điểm này đến 
điểm khác trong cả nước bằng phương tiện công cộng, hành khách 
dễ dàng tìm thấy lộ trình và thời gian của các phương tiện qua các tài 
liệu in hoặc qua internet. Riêng ở các thành phố lớn, mỗi năm hai lần 
(mùa đông và mùa hè) các tài liệu này được in và phát miễn phí tận 
nhà cho người dân đồng thời còn được để ở các điểm bán vé chính. 
Từ tháng 4.2007, năm tuyến tàu điện và xe buýt ở Helsinki đã cung 
cấp dịch vụ kết nối internet băng thông rộng cho hành khách. Finnair, 
hãng hàng không quốc gia và cũng là hãng hàng không duy nhất của 
Phần Lan là một trong những hãng hàng không có chất lượng dịch 
vụ tốt nhất của châu Âu. Trong vòng 6 năm liên tục, từ 2010-2015, 
Finnair được bình chọn là hãng hàng không tốt nhất Bắc Âu.

Chính sách phục vụ của hệ thống giao thông công cộng thể hiện 
rất rõ bản chất xã hội phúc lợi của Phần Lan. Người già (từ 65 tuổi trở 
lên), người về hưu, sinh viên và học sinh được giảm 50% giá vé của tất 
cả các phương tiện giao thông công cộng. Đặc biệt, với các phương tiện 
chạy trong phạm vi thành phố và các khu phụ cận, người lớn đi cùng 
với trẻ em ngồi trong xe đẩy không phải mua vé. Người tàn tật được đi 
lại miễn phí trên tất cả các loại phương tiện giao thông công cộng. Ô tô 
buýt, tàu hoả đều có khu vực và các thiết bị phục vụ người tàn tật. Có 
nhiều loại vé khác nhau cả về thời gian và số lượng người sử dụng để 
phục vụ cho nhu cầu đa dạng của hành khách. Việc mua bán vé cũng 
được thực hiện với nhiều hình thức và ở nhiều nơi. Việc mua vé tàu, 
xe qua điện thoại di động đã trở nên rất phổ biến. Ở khu vực thủ đô, 
gồm 4 thành phố - Helsinki, Espoo, Kauniainen và Vantaa – vé một lần 
có thể sử dụng trong vòng 80 - 60 phút cho các loại phương tiện khác 
nhau, như ô tô buýt, tàu điện, tàu hoả đường ngắn và cả metro. 

So với một số nước châu Âu, hệ thống tín hiệu giao thông ở Phần 
Lan được quy định, chỉ báo hết sức rõ ràng và rất dễ nhận biết. Tại 
các bến đều ghi rõ điểm đến cuối cùng của tuyến đường cũng như 
giờ khởi hành của phương tiện sắp tới. Ở những điểm đông dân cư, 
gần trường học hay những nơi thường có thú rừng như hươu, nai, 
tuần lộc qua đường đều có biển báo. Tốc độ dành cho phương tiện 
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được chỉ báo trên các tuyến đường theo mùa. Nhiều tuyến đường 
có lắp đặt hệ thống đo tốc độ để nhắc nhở người điều khiển phương 
tiện. Tại các điểm có đèn báo dành cho người đi bộ đều có âm thanh 
báo lúc được phép qua đường 

Việc kiểm tra kỹ thuật các phương tiện giao thông ở Phần Lan 
được thực hiện rất nghiêm ngặt. Ô tô mới sau 3 năm sử dụng phải 
kiểm tra, từ năm thứ năm bắt buộc phải kiểm tra mỗi năm một lần 
như xe cũ. Về mùa đông, tất cả các loại ô tô đều phải sử dụng loại 
lốp có gắn đinh. Khi chạy, tất cả các phương tiện đều phải bật đèn và 
mọi người ngồi trên xe đều phải thắt dây an toàn. Người đi xe đạp 
bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý là trong hệ thống giao 
thông đường bộ của Phần Lan, trong phạm vi thành phố cũng như ở 
vùng nông thôn, người đi bộ và người đi xe đạp có đường riêng, chứ 
không đi chung đường với các phương tiện cơ giới. Nhiều nơi, kể cả 
trong thành phố còn có đường riêng cho người đi bộ và đường riêng 
cho người đi xe đạp - điều ít thấy ngay cả ở nhiều nước châu Âu.  

Người Phần Lan nổi tiếng là những người chấp hành luật giao 
thông vào loại nghiêm túc nhất trên thế giới. Việc phổ biến kiến thức 
về giao thông rất được coi trọng và được đưa vào trường học như 
một môn chính từ bậc học cơ sở. Họ rất ít khi vượt qua đường khi có 
đèn đỏ cho dù trên đường không có phương tiện giao thông qua lại 
kể cả trong thành phố cũng như ở nông thôn. Theo kết quả khảo sát 
mới nhất do tổ chức SARTRE thực hiện ở 23 nước châu Âu năm 2004, 
lái xe Phần Lan là những người tuân thủ luật giao thông nghiêm túc 
nhất. Việc vi phạm các quy định về giao thông (như lái xe vượt quá 
tốc độ, đỗ xe sai quy định, vượt đèn đỏ…) nếu bị phát hiện sẽ bị xử 
lý rất nghiêm minh dựa vào thu nhập của người vi phạm. 

Năm 2001, tạp chí lớn của Đức và châu Âu là Der Spiegel có kể lại 
một trường hợp khá điển hình: Jaakko Rystölä, 27 tuổi, người nổi tiếng 
trong lĩnh vực công nghệ tin học Phần Lan bị công an phạt 77.112 euro 
vì lái xe với tốc độ 70km/giờ trên đường chỉ được phép chạy với tốc độ 
40km/giờ ở phía bắc nước này trong một lần đi nghỉ hè. Ông “trùm” 
internet cay đắng nhận ra rằng chính công nghệ thông tin đã giúp cho 
cảnh sát vào mạng của cơ quan thuế Phần Lan bằng mobile phone và 
biết được thu nhập của anh cũng như tất cả những ai có thu nhập ở 
Phần Lan một cách rất dễ dàng và nhanh chóng. Sau lần đó, anh ta 



Võ Xuân Quế

176

khuyên bạn bè: “nếu bạn có thu nhập tốt, đừng nên lái xe”! Còn năm 
2006, người có mức phạt cao nhất vì lái xe với nồng độ cồn vượt mức 
cho phép là 85.440 euro! Năm 2013 một thương gia người Anh đã bị 
cảnh sát Phần Lan phạt 80.000 bảng Anh (khoảng 95.000 euro), vì lái xe 
với tốc độ 77km/h trên đường chỉ được lái với tốc độ tối đa 50km/h6. 
Tin này liền được các báo Anh. Đức và Nicaraguar đăng tải. Báo Anh 
(Daily Mail) giật tít: ”Người lái xe bị phạt 80.000 bảng chỉ vì giàu”.  Tuy 
nhiên, đấy chưa phải là mức phạt cao nhất ở nước này. Năm 2004, một 
triệu phú người Phần Lan đã bị phạt tới 170.000 euro, vì lái tới 80km/h 
trong khi tốc độ quy định chỉ 40km/h. Mức phạt này đã được đưa vào 
sách kỉ lục Guinnes năm 2006. Tháng 10. 2016 chính phủ Phần Lan đưa 
ra đề nghị: quá tốc độ 20km/h sẽ bị phạt 350euro, quá 21km/h phạt 700 
euro với người có mức lương 2.500euro/tháng.

Nhờ có hệ thống đường sá đạt chất lượng cao, các phương tiện 
giao thông hiện đại, người dân chấp hành luật giao thông một cách 
nghiêm túc nên mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhất là về 
mùa đông nhưng tai nạn giao thông xảy ra ở Phần Lan hàng năm có 
thể nói là rất ít. Trong năm năm gần đây, mỗi năm trong cả nước chỉ 
có khoảng 200 người chết vì tai nạn giao thông, giảm khoảng 1,3% so 
với những năm 2009 trở về trước.

Số vụ tai nạn và người chết từ năm 2010-2015

Nguồn: Thống kê của bộ giao thông Phần Lan 2016
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Theo Báo cáo Cạnh tranh về Du lịch và Lữ hành toàn cầu năm 
2015 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Phần Lan được đánh giá là nước 
an toàn nhất trên thế giới trong số 141 nước được khảo sát7. Cho 
đến nay, tai nạn giao thông đường bộ được coi là thảm khốc nhất 
trong lịch sử Phần Lan xảy ra ngày 19/3/2004 làm chết 24 người và 
bị thương 14 người do một chiếc xe vận tải chở hàng đâm vào một 
chiếc xe du lịch8.

chú thích Phần viii
1. Năm 2004, mức tiêu thụ cà phê theo đầu người ở Phần Lan là 11,99 kg, Thuỵ Điển: 

8,06 kg, Mỹ: 4,26 kg; Anh: 2,43 kg và Nhật Bản: 3,36 kg
2. Trích từ Phở của Nguyễn Tuân. Đăng lần đầu tiên trong Tuần báo Văn của Hội Nhà 

văn Việt Nam số 1 & 2.1957
3. Theo kết quả nghiên cứu của Stastic Finland được công bố trên trang web của báo 

Helsingin Sanomat, ngày 17/6/2003 (http://www2.hs.fi/english/). Theo con số trong 
một bào báo công bố trên http://vnexpress.net, ngày 14.07.2006, mỗi người dân Việt 
Nam uống 16 lít bia và 4 lít rượu một năm.

4. http://espad.org/report/summary
5. Cho đến nay bốn trong sáu địa điểm của Phần Lan được UNESCO xếp vào Di sản Thế 

giới là các công trình kiến trúc.
6. http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000000669870.html
7. http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf

8. Với tai nạn này Phần Lan đã treo cờ rủ một ngày trong cả nước  
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IX

giÁO dỤC - SỨC MạNh MỀM CỦA PhầN LAN

Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất có thể làm thay đổi 
thế giới.

Nelson Mandela (1918-2013)

Có thể khẳng định rằng nhờ có sự thành công của Nokia và giáo 
dục mà bắt đầu từ những năm bản lề của thế kỷ XX và đầu thế 
kỷ XXI hai tiếng Phần Lan đã được biết đến rộng rãi trên thế 

giới. “Cối xay thần Xampo hiện đại” một thời của Phần Lan với slogan 
“Connecting People” là một tập đoàn tư nhân, giờ đã “ngừng xay” và 
chuyển chủ. Nhưng hệ thống giáo dục là sản phẩm của nhà nước và 
chính phủ Phần Lan vẫn tiếp tục vận hành đã và đang được đánh giá 
là một trong những sản phẩm tốt nhất về lĩnh vực này trên thế giới. 
Trong hơn một thập kỷ qua, nhất là sau khi kết quả PISA được công 
bố, hàng trăm đoàn chuyên về giáo dục trên khắp thế giới đã tìm đến 
Phần Lan để khám phá bí quyết thành công của giáo dục nước này 
(Sahlberg, 2016). Giáo dục Phần Lan nổi tiếng đến mức thật khó có thể 
đọc được hết các công trình nghiên cứu, các bài viết viết về nó, hay 
như một nhà nghiên cứu nước ngoài đã nói: các hội thảo khoa học về 
giáo dục chưa thể kết thúc nếu chưa nói đến giáo dục Phần Lan. 

Hiến pháp Phần Lan nhấn mạnh quyền cơ bản về giáo dục và 
văn hóa của công dân. Theo đó, mục đích cơ bản nhất của giáo dục là 
tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi công dân không phân biệt nguồn 
gốc, tôn giáo, tuổi tác, sức khỏe và nơi sinh sống được thụ hưởng 
một nền giáo dục có chất lượng cao. Nguyên tắc cơ bản của giáo dục 
là bình đẳng, chất lượng, hiệu quả và mang tính quốc tế. Giáo dục 
hoàn toàn miễn phí ở mọi cấp học, trừ nhà trẻ và mẫu giáo. Thành 
công của giáo dục Phần Lan đã được nói đến qua rất nhiều bài báo 
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nhất là trong cuốn sách “Finnish Lessons: What can the World Learn 
from Education Change in Finland” của Pasi Sahlberg (2010, 2015) nên 
chương này chỉ giới thiệu hệ thống giáo dục, tổ chức trường học, việc 
đào tạo giáo viên, giáo dục cho người lớn của Phần Lan và một số 
thay đổi trong khung chương trình thực hiện từ năm học 2016-20171. 

1. giáo Dục chính quy

Hệ thống giáo dục của Phần Lan gồm hai loại hình: giáo dục chính 
quy và giáo dục không chính quy. Giáo dục chính quy thực hiện miễn phí, 
có cấp văn bằng, nhưng đòi hỏi người học phải đáp ứng một số yêu cầu 
của các cơ sở giáo dục. Còn giáo dục không chính quy không cấp bằng, 
chỉ cấp chứng chỉ, người học nộp tiền và chủ yếu học ngoài giờ làm việc.

hệ thống giáo dục chính quy của Phần lan

Nguồn: Ban giáo dục Quốc gia (OPH)

Nhà trẻ - Mẫu giáo

Mẫu giáo lớn (Eskari) - 6 tuổi
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1.1. nhà trẻ và mẫu giáo

Giáo dục nhà trẻ (päiväkoti) và mẫu giáo (esikoulu) là loại hình giáo 
dục tự nguyện dành cho trẻ em dưới 7 tuổi. Các cháu có thể đến nhà 
trẻ công lập hoặc nhà trẻ tư nhân và phải trả tiền. Tuy nhiên, mức tiền 
trả tùy thuộc vào thu nhập của bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng các 
cháu. Trong trường hợp bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng có thu nhập 
thấp, trẻ vẫn được đến trường mà không phải trả tiền. So với nhiều 
nước khác, tỉ lệ trẻ em Phần Lan đi nhà trẻ và mẫu giáo công lập rất 
cao: 9/10 trẻ, trong khi ở các nước OECD (10/18 nước có số liệu) tỉ đó là 
5/10. Tuy nhiên từ 2 tuổi đến 5 tuổi, tỉ lệ các cháu tham gia các chương 
trình học tiền học đường ở các nhà trẻ, mẫu giáo của Phần Lan thấp 
hơn các nước khác (60%-79% so với 71%-95%). Phải đến 6 tuổi, phần 
lớn trẻ em Phần Lan mới tham gia các chương trình học này.

Từ 6 tuổi các cháu có thể vào lớp học không phải trả tiền gọi là 
esikoulu hay eskari để chuẩn bị vào lớp 1 ở trường cơ sở. Đây là lớp học 
tương tự như lớp Vỡ lòng của hệ thống giáo dục ở Việt Nam trước đây, 
được tổ chức ở các nhà trẻ và mẫu giáo hay ở trường tiểu học tuỳ theo 
sự tổ chức của từng điạ phương. Mục đích của bậc học này là nâng cao 
khả năng tiếp nhận và thực hành của các cháu chủ yếu thông qua các trò 
chơi. Kể từ năm 2002, hầu hết các cháu 6 tuổi trong cả nước đều tham 
gia lớp học này. Một số địa phương có nhiều trẻ em người nhập cư, ngay 
từ lớp học này các cháu cũng được học tiếng mẹ đẻ thông qua các trò 
chơi và học chữ. Từ năm 2015, esikoulu là hình thức giáo dục bắt buộc 
với tất cả trẻ em 6 tuổi (Sahberg, 2016). Kinh phí dành cho nhà trẻ và 
mẫu giáo hàng năm của Phần Lan từ GDP khoảng 1,2%, trong khi ở các 
nước OECD là 0,8%. Đáng chú ý là từ năm 2015, để giảm chi tiêu từ khu 
vực công, chính phủ Phần Lan đã cắt giảm kinh phí của ngành giáo dục, 
song ngân sách dành cho nhà trẻ và mẫu giáo vẫn không bị ảnh hưởng. 
Tỉ lệ giáo viên và học sinh ở nhà trẻ và mẫu giáo của Phần Lan là 1/10, 
thấp hơn nhiều so với tỉ lệ trung bình ở các nước OECD: 1/142.   

1.2. Giáo dục cơ sở - Peruskoulu

Giáo dục cơ sở (Peruskoulu - tương đương Tiểu học và Trung học cơ 
sở của Việt Nam hiện nay) là bậc học bắt buộc đối với tất cả trẻ em ở 
độ tuổi từ 7-16 ở Phần Lan3. Tuy nhiên, trẻ em không nhất thiết phải 
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đến trường để hoàn thành chương trình giáo dục cơ sở mà có thể học 
ở nhà nếu bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng bảo đảm được điều đó với 
chính quyền địa phương. Trong trường hợp vì một số lý do nhất định 
trẻ không đến trường học được thì địa phương nơi trẻ cư trú phải có 
trách nhiệm sắp xếp cho trẻ hình thức thích hợp để được học tập. 

Chương trình giáo dục cơ sở kéo dài 9 năm và kết thúc khi học sinh 
hoàn thành các môn học ở bậc học này hoặc 10 năm với những trường 
hợp thiểu năng về trí tuệ. Trẻ em nước ngoài thuộc diện cư trú dài hạn 
(từ 2 năm trở lên) ở Phần Lan cũng được hưởng chế độ giáo dục bắt 
buộc như đối với trẻ em người Phần Lan. Chế độ giáo dục cơ sở miễn 
phí và bắt buộc được thực hiện từ năm 1921, nghĩa là chỉ 4 năm sau khi 
Phần Lan trở thành quốc gia độc lập và được duy trì cho đến ngày nay.

Chính quyền địa phương (kunta) có trách nhiệm xây dựng trường 
học, trang bị cơ sở vật chất, tổ chức các lớp học, tuyển chọn giáo viên 
cũng như tài liệu giảng dạy ở các trường, lớp. Bên cạnh không phải đóng 
tiền học, được nhận sách giáo khoa và tài liệu học tập không phải trả 
tiền, học sinh ở bậc học cơ sở còn được ăn một bữa trưa không mất tiền 
ở trường. Bữa ăn miễn phí lần đầu tiên thực hiện vào năm 1837 tại một 
trường học ở thành phố Porvoo và từ năm 1943 được đưa thành luật ở 
Phần Lan. Phần Lan trở thành nước đầu tiên trên thế giới cung cấp bữa 
ăn miễn phí cho học sinh và có luật về vấn đề này (Baltic Sea Centre 
Foundation, 2017). Ngày nay thực đơn các bữa ăn được thông báo trước 
trên báo của một số địa phương để phụ huynh của học sinh được biết. 
Ngoài ra, các em còn được quyền học ở trường học gần nơi cư trú nhất, 
nhưng đồng thời cũng được tự do lựa chọn trường khác mà các em ưa 
thích, nếu trường này còn chỗ và các em đáp ứng điều kiện của trường. 

Với những nơi dân cư thưa thớt, học sinh phải đi học ở trường 
học xa nhà quá 5km thì địa phương có phương tiện công cộng để 
đưa đón học sinh miễn phí. Từ mùa thu năm 2004, các học sinh năm 
thứ nhất và năm thứ hai ở trường cơ sở được đến các điểm trông giữ 
công cộng vào buổi sáng sớm trước giờ học và buổi chiều sau giờ tan 
học do phòng giáo dục kết hợp với phòng xã hội và thanh niên tổ 
chức nhằm tạo điều kiện cho bố mẹ các em yên tâm làm việc. 

Trước đây loại hình giáo dục cơ sở của Phần Lan được phân ra 
làm hai cấp và học ở các trường khác nhau: ala-aste (từ lớp 1-6) và 
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yläaste (từ lớp 7-9). Song theo Luật giáo dục tiểu học áp dụng từ năm 
1999, hai cấp học này chỉ còn khác nhau ở một điểm: các lớp thuộc 
sáu năm đầu phần lớn các môn học đều do một giáo viên phụ trách. 
Đến các lớp thuộc ba năm cuối học sinh mới được học với các giáo 
viên dạy riêng về các môn. Ngày nay phần lớn các trường có cả ala-
aste và yläaste trong cùng một cơ sở.

 Điều có lẽ hiếm gặp trên thế giới là trường học cơ sở cũng như 
trung học của Phần Lan không có lớp trưởng và không có ngày khai 
giảng. Năm học thường bắt đầu vào giữa tháng Tám và kết thúc cuối 
tháng Năm, song thời gian bắt đầu và kết thúc không bắt buộc thống 
nhất trong cả nước mà tùy theo quyết định của từng điạ phương. Để 
tránh tình trạng tập trung đông người ở những điểm nghỉ ngơi, giải 
trí và thể thao, thời gian nghỉ thu (1 tuần, thường là nửa cuối tháng 
Mười) và nghỉ đông hay trượt tuyết (nửa cuối tháng Hai) không diễn 
ra đồng thời giữa các vùng. Tổng số giờ học trong một tuần ở các 
trường tiểu học là từ 19 đến 30 giờ tuỳ theo các lớp thấp hay cao. Lớp 
học không bắt buộc tất cả các học sinh phải có cùng độ tuổi, nhất là ở 
những trường nhỏ, nơi mật độ dân cư thưa thớt. 

Số giờ học một năm ở trường cơ Sở ở một Số nước4

Nguồn: Education at a Glance 2016
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Việc giảng dạy ở các trường cơ sở do chính quyền và cơ quan 
phụ trách giáo dục của các điạ phương quyết định dưạ trên chương 
trình khung cơ bản (Core Curriculum) do Ban Giáo dục Quốc gia 
(OPH) soạn thảo và ban hành. Cơ quan phụ trách giáo dục địa 
phương kết hợp với trường học và giáo viên có quyền chọn tài liệu 
giảng dạy cũng như phương pháp mà họ cho là tốt nhất để sử dụng 
chứ không bị ràng buộc theo sự áp đặt thống nhất của Ban Giáo dục 
Quốc gia.   

Mục đích chính, được ghi trong Luật Giáo dục cơ sở của Phần 
Lan (1983, 1998) là cung cấp cho tất cả công dân cơ hội giáo dục bình 
đẳng. Trường học chú trọng dạy cho học sinh những vấn đề thực 
tiễn và kỹ năng thực hành cần thiết cho các em trong cuộc sống sau 
này. Các môn học bắt buộc được qui định trong bộ Luật Giáo dục cơ 
sở bao gồm: ngôn ngữ và văn học tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ chính thức 
thứ hai, tiếng nước ngoài, toán, vật lý, hoá học, lịch sử và xã hội, giáo 
dục thể chất, âm nhạc, nghệ thuật nghe nhìn (phim, ảnh, hội hoạ), 
thủ công, kinh tế gia đình, tôn giáo hay đạo đức, sinh học, điạ lý, môi 
trường và một số môn tự chọn5. Từ năm học 2016-2017 bắt đầu áp 
dụng khung chương trình mới, ngoại ngữ và xã hội được học sớm 
hơn (bắt đầu từ lớp 2 thay cho lớp 3 như trước đây), đồng thời số giờ 
học dành cho các môn nghệ thuật cũng tăng thêm. 

Việc đánh giá học lực của học sinh bậc cơ sở do giáo viên phụ 
trách lớp và giáo viên các môn học riêng thực hiện. Việc thi chuyển 
từ bậc thấp – ala-aste lên bậc cao - yläaste chỉ thực hiện với những 
trường, lớp chuyên, còn ở các trường bình thường chỉ dựa vào kết 
quả học tập của các năm trước đó. Thông thường học sinh từ lớp 
1 đến lớp 8 chỉ nhận được một bản báo cáo của giáo viên đánh giá 
năng lực về từng môn học của học sinh mỗi năm một lần vào cuối 
năm học. Chỉ khi nào hoàn thành chương trình học của lớp 9, học 
sinh mới được cấp giấy chứng nhận hay chứng chỉ công nhận đã học 
qua chương trình phổ cập bắt buộc. 

Các trường học, nhất là các trường cơ sở và trung học của Phần 
Lan có số lượng học sinh rất ít. Trường ít nhất có dưới 10 học sinh và 
trường đông nhất khoảng 900. Trong những năm gần đây số học sinh 
cơ sở giảm đi khiến cho số lượng trường học cũng giảm đi. Năm 2010 
cả nước có 2.785 trường cơ sở (giảm 104 trường so với năm 2009) với 
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524.200 học sinh, song đến năm 2015 chỉ còn 2.517 trường với 546.065 
học sinh. Số lượng học sinh mỗi lớp học ở trường cơ sở Phần Lan 
cũng rất thấp, trung bình là 19,9 học sinh, trong khi số học sinh trung 
bình ở mỗi lớp của các nước thuộc OECD là 21 học sinh6. 

Một năm học của các lớp cơ sở gồm 190 ngày, ít hơn so với số 
ngày học trung bình một năm của các nước OECD, song tổng số giờ 
học trên lớp trong 9 năm học của học sinh ở trường cơ sở của Phần 
Lan lại thấp hơn nhiều: 6.300 giờ, so với trung bình 7.540 giờ của các 
nước OECD7. Ở trường cơ sở Phần Lan, học sinh học tất cả 18 môn 
bắt buộc (8 môn với học sinh lớp 1 và lớp 2). Năm 2014, Ban Giáo 
dục Quốc gia Phần Lan bắt đầu soạn thảo khung chương trình mới, 
trong đó có việc áp dụng một số giờ học tích hợp ở trường cơ sở8. Dự 
kiến này đã gây ra hiểu nhầm với một số phương tiện truyền thông 
nước ngoài. Kinh phí dành cho học sinh cơ sở của Phần Lan cũng chỉ 
ở mức trung bình của các nước OECD (8.477USD/học sinh) thấp hơn 
so với các nước: Anh, Mỹ, Thụy Điển, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Na Uy, 
Canada, Áo và đặc biệt là Luxembourg (18.000USD), song chất lượng 
của Phần Lan lại cao hơn hẳn. 

chi Phí cho một học Sinh, Sinh viên các cấP  
ở Phần lan năm 2012 (eur)

Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus)
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Giáo dục cơ sở Phần Lan được cả thế giới biết đến ở chất lượng 
hàng đầu của nó. Mặc dù trong suốt 9 năm học không chịu áp lực 
của kiểm tra, chấm điểm, nhưng theo kết quả các cuộc khảo sát đánh 
giá chất lượng học sinh lứa tuổi 15 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế (OECD) thực hiện từ năm 2000 ở 30 quốc gia thành viên và 
một số quốc gia không phải thành viên của tổ chức này, học sinh 
Phần Lan đều đạt thành tích rất cao. Kết quả các cuộc khảo sát này 
(nhất là từ năm 2000-2009) còn khẳng định chất lượng giáo dục của 
Phần Lan khác nhau rất ít giữa nam và nữ, giữa các vùng cũng như 
nguồn gốc và địa vị xã hội của gia đình học sinh. Tuy nhiên, đến kết 
quả PISA năm 2015, tình hình đã thay đổi. Kết quả môn toán lần thứ 
hai bị giảm (thứ 12) và sự chênh lệch giữa học sinh nam với học sinh 
nữ, giữa học sinh các trường và các vùng cũng cao hơn trước.

Từ năm học 2016-2017, giáo dục cơ sở Phần Lan bắt đầu thực hiện 
một số đổi mới trong chương trình khung cơ bản (Core Cirriculum): 

•	 Việc chấm điểm theo điểm số chỉ thực hiện với lớp 8, lớp 9, 
còn các lớp khác chỉ nhận xét bằng miệng hoặc văn bản.

•	 Tiếng Anh bắt đầu học như ngoại ngữ thứ nhất từ lớp 2 (thay 
vì lớp 3 như trước)

•	 Tăng thêm số giờ học nghệ thuật, thủ công và lịch sử, giảm 
tôn giáo và đạo đức.

•	 Tăng số giờ tích hợp các môn (ít nhất một lần/năm)
•	 Khuyến khích học sinh tham gia với giáo viên trong việc xây 

dựng bài học9.

PISA và kỳ tích của giáo dục Phần Lan

PISA là Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (Program for 
International Student Assesment) của tổ chức hợp tác và phát triển 
kinh tế (Organisation for Economic Cooperation and Development), 
viết tắt là OECD (http://www.pisa.oecd.org) nhằm đánh giá chất 
lượng giáo dục của học sinh các trường cơ sở của các quốc gia thành 
viên của tổ chức này (30 quốc gia) và một số nước khác trên thế giới. 
Chương trình được thực hiện theo chu kỳ 3 năm một lần với học sinh 
ở độ tuổi 15. Mục đích của PISA là đánh giá việc tiếp nhận những 
kiến thức cần thiết cho việc hòa nhập vào xã hội của học sinh năm 
cuối cùng của bậc học cơ sở. Hiện nay PISA được coi như một thước 



Phần Lan - ngôi sao phương Bắc

187

đo trình độ của học sinh cũng như chất lượng giáo dục của các quốc 
gia ở cấp học này. 

 Nội dung khảo sát tập trung vào các lĩnh vực như đọc hiểu, toán 
và khoa học là những lĩnh vực được coi là cần thiết cho cuộc sống sau 
khi rời trường học cơ sở. Số lượng học sinh tham gia khảo sát PISA 
khoảng từ 4.500 đến 10.000 ở mỗi nước. Lần khảo sát đầu tiên, năm 
2000, được tiến hành ở 43 quốc gia. Cuộc khảo sát thứ hai được thực 
hiện năm 2003 ở 41 quốc gia. Cuộc khảo sát thứ ba, năm 2006 được mở 
rộng hơn với sự tham gia của học sinh 58 quốc gia cả trong và ngoài 
OECD. Từ PISA 2009, 2012 số quốc gia tham gia tăng lên 65 và PISA 
2015 lên đến 73 quốc gia và khu vực. 

Trước khi có chương trình PISA, thành tích nổi bật nhất của giáo 
dục Phần Lan là trình độ đọc tốt nhất thế giới của học sinh 10 tuổi. Kết 
quả các cuộc thi Olympic quốc tế mà Phần Lan tham gia từ năm 1959 
chỉ được xếp hạng từ 25-35. Còn các lĩnh vực khác đều được coi là cái 
bóng của các nước, như: Thụy Điển, Anh, Mỹ và Đức10. Nhưng kết quả 
của ba cuộc điều tra PISA 2000, 2003 và 2006 đã khiến thế giới bị sốc. 
Học sinh Phần Lan dẫn đầu các nước OECD tất cả các môn và là nước 
duy nhất có kết quả cao hơn so với lần khảo sát trước trong tất cả các 
nước tham gia. Nhiều hãng truyền thông thế giới dùng những mỹ từ, 
như: “vô địch về giáo dục” (superpower of education), “Thiên đường 
giáo dục”, “Hiện tượng Phần Lan” (The Finland Phenomenon) ca ngợi 
giáo dục Phần Lan. Tổ chức OECD đánh giá: “Phần Lan là một trong 
những quốc gia dẫn đầu thế giới về giáo dục phổ thông trong hơn một 
thập kỷ qua. Đáng chú ý hơn, thành tích cao của Phần Lan còn được 
thể hiện đồng đều ở các trường. Trường học Phần Lan rất tốt với tất cả 
học sinh, không phân biệt nguồn gốc gia đình và địa vị kinh tế-xã hội” 
(Dẫn theo Pasi Sahlberg, x. chú thích 5).

Sau khi kết quả PISA 2003 được công bố, hàng trăm chuyên gia 
giáo dục, nhà báo từ khắp nơi trên thế giới, nhất là từ Đức đã tìm đến 
Phần Lan để tìm hiểu những “bí mật” thành công của nước này. Trước 
sự quan tâm của dư luận cũng như các nhà chuyên môn trên thế giới, 
trong năm 2005, Ban quốc gia giáo dục Phần Lan đã tổ chức 3 hội thảo 
quốc tế về chủ đề “Phần Lan và PISA: Những nhân tố thành công”, 
thu hút 500 đại diện của 57 nước trên khắp thế giới. PISA năm 2009, 
mặc dù kết quả về toán có bị sụt giảm, song Phần Lan vẫn tiếp tục dẫn 
đầu các nước OECD và có kết quả ít chênh lệch nhất giữa các học sinh 
tham gia. Từ kết quả PISA, Phần Lan đã được thế giới biết đến như là 
quốc gia thành công nhất về giáo dục và có người đã nói: các cuộc hội 
thảo về giáo dục chưa thể kết thúc được nếu chưa nhắc đến Phần Lan. 
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kết quả PiSa Phần lan từ 2000-2015

Từ PISA 2012 và 2015, Phần Lan không còn giữ được kết quả cao 
như trước, nhất là về toán. Tuy nhiên, các môn đọc hiểu và khoa học 
Phần Lan vẫn nằm trong số 5 quốc gia dẫn đầu. Điều đáng chú ý là 
Phần Lan có số giờ học ít nhất, học sinh cũng không phải làm nhiều 
bài tập ở nhà và kinh phí dành cho giáo dục của Phần Lan không 
thuộc loại cao và hoàn toàn từ ngân sách của nhà nước. Từ kết quả 
PISA, giáo dục đã trở thành một thương hiệu của Phần Lan và năm 
2010 chính phủ đã xây dựng chiến lược xuất khẩu giáo dục và thành 
lập chương trình “Future Learning Finland” để xuất khẩu giáo dục 
Phần Lan. Chương trình có sự tham gia của 74 thành viên là các công 
ty, trường học thuộc tất cả các cấp học. Năm 2014, sản phẩm xuất 
khẩu giáo dục của Phần Lan đã thu được 268 triệu euro. Cho đến 
nay Phần Lan đã xuất khẩu sản phẩm giáo dục tới 60 quốc gia trên 
thế giới, trong đó nhiều nhất là Châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Á. Trường 
học theo mô hình Phần Lan đã được mở ở một số nước như: Trung 
Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Bahrain, Qatar, Columbia, Các 
tiểu vương quốc Ả Rập, Kosovo. Được biết tháng 10.2017 Phần Lan 
sẽ mở trường ở Việt Nam11. Nhiều người Phần Lan đã nói: giáo dục 
là dầu hỏa của Phần Lan.
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1.3. Giáo dục Trung học 

Giáo dục trung học của Phần Lan gồm hai loại hình song song: 
trung học phổ thông (lukio) và trung học dạy nghề (ammatti) dành 
cho học sinh ở độ tuổi từ 16-19, sau khi đã hoàn thành chương trình 
giáo dục cơ sở bắt buộc. Lukio là loại hình giáo dục trang bị kiến thức 
nghiên cứu cho học sinh, còn ammatti là loại hình giáo dục trang bị 
kiến thức về một số nghề nhất định. Theo thống kê, sau khi học xong 
giáo dục cơ sở khoảng 40% học sinh học tiếp lukio, số còn lại vào 
ammattikoulu.

1.3.1. Trung học phổ thông - Lukio 

Các trường trung học phổ thông nhận học sinh vào trường dựa 
trên điểm tổng kết của các em ở các lớp cuối cấp cơ sở, trừ một số 
trường chuyên sẽ qua thi tuyển. Từ năm học 1982-1983 các trường 
trung học phổ thông Phần Lan bắt đầu thực hiện việc phân chia các 
môn học theo các học phần, mỗi học phần gồm 38 tiết. Từ năm 1994, 
việc phân chia lớp theo bậc (như lớp 10, 11 và 12) hoàn toàn bị bãi bỏ 
và áp dụng chương trình đào tạo thống nhất theo các tín chỉ (credits) 
như ở các trường đại học. Thời gian học ở lukio không hạn định trong 
3 năm mà có thể rút ngắn xuống 2 năm hoặc kéo dài tới 4 năm tùy 
theo năng lực hay điều kiện cụ thể của từng học sinh, miễn là phải 
học và thi đạt tất cả các học phần bắt buộc. 

Gần đây bên cạnh việc học ở trường mình, học sinh các trường 
lukio còn có thể học những môn học mà họ yêu thích ở trường khác 
(kể cả trung học phổ thông và trung học nghề). Hình thức giáo dục 
không phân theo lớp ở trường trung học phổ thông được 73% giáo 
viên và 93% học sinh ủng hộ. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy 
thời gian học của học sinh ở lukio kể từ khi áp dụng hình thức này 
cũng kéo dài hơn. Năm học 2003-2004, 83% học sinh kết thúc chương 
trình trung học phổ thông sau 3 năm hoặc ngắn hơn còn 16,6% kéo 
dài hơn 3 năm. 

Trong chương trình của trường trung học phổ thông Phần Lan 
gồm có ba loại môn học. Bên cạnh các môn bắt buộc như ngôn ngữ, 
khoa học, thể thao, nghệ thuật theo quy định thống nhất trong toàn 
quốc, các trường còn phải cung cấp một số môn chuyên ngành hay 
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chuyên sâu và một số môn thực hành cho học sinh được chọn. Các 
môn chuyên ngành hay thực hành này có thể do các trường tự xây 
dựng hoặc có thể hợp tác với các trường hoặc cơ sở giáo dục khác, 
như các trường dạy nghề hay trường âm nhạc. 

Ngôn ngữ giảng dạy trong trường trung học phổ thông phần 
lớn được thực hiện bằng tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển. Ở một 
số trường, tiếng Saame, tiếng Romani (của người Di Gan) và ngôn 
ngữ dấu hiệu cũng được sử dụng. Ngoài ra, ngày càng có nhiều 
trường sử dụng ngôn ngữ nước ngoài làm ngôn ngữ giảng dạy như 
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. Gần đây một số trường có chương 
trình IB (International Baccalaureate) hai năm đào tạo cấp bằng với một 
năm dự bị. Hình thức này hiện nay được thực hiện ở 14 trường trong 
cả nước, nhiều nhất là ở Helsinki. Bằng International Baccalaureate của 
các trường này không chỉ có giá trị như bằng tốt nghiệp trung học 
của các trường lukio khác của Phần Lan, mà còn được nhiều trường 
quốc tế công nhận. 

Để kết thúc việc học ở trường trung học phổ thông, học sinh 
phải qua một cuộc thi được tổ chức và đánh giá kết quả ở cấp quốc 
gia gọi là ylioppilaskirjoitukset hay ylioppilastutkinto, được tổ chức mỗi 
năm hai lần vào mùa xuân và mùa thu (Sahlberg, 2010)12. Việc tổ chức 
làm 2 lần như vậy giúp cho ngành giáo dục và cả học sinh không bị 
căng thẳng và dồn nén. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong hệ thống 
giáo dục của Phần Lan. Mỗi học sinh có thể hoàn thành toàn bộ các 
bài thi của kỳ thi này trong một lần hoặc nhiều nhất trong ba lần 
khác nhau (nghĩa là trong vòng 18 tháng). Bên cạnh bằng tốt nghiệp, 
thí sinh đạt kết quả của kỳ thi này được nhận một chiếc mũ vải màu 
trắng với vành đen gọi là oppilas hattu (tuy nhiên, học sinh phải trả 
tiền mua mũ). 

Mặc dù chiếc mũ trắng này chỉ đánh dấu chủ nhân của nó đã tốt 
nghiệp kỳ thi trung học phổ thông, song trong truyền thống giáo dục 
cũng như trong đời sống xã hội của Phần Lan ngày nay nó vẫn còn đem 
lại niềm tự hào cho những người sở hữu nó. Hàng năm cứ đến ngày 
Vappu (mồng 1 tháng 5), chiếc mũ trắng ấy được những người chủ nhân 
của chúng đem ra đội để đi diễu hành trên đường phố, mít tinh trên các 
quảng trường hay ở những nơi công cộng. Vì thế nếu có mặt ở Helsinki 
hoặc các thành phố lớn của Phần Lan vào ngày này chắc chắn bạn sẽ 
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được chứng kiến trên đường phố chỉ thấy tràn ngập một màu của mũ 
trắng và giữ được ấn tượng khó quên nhất về đất nước này. 

Chương trình trung học phổ thông ở Phần Lan còn được thực 
hiện ở các trường trung học phổ thông dành cho người lớn (aikuilukio) 
ở một số địa phương. Hình thức giáo dục này thường được tổ chức 
sau giờ làm việc chính thức trong ngày nhằm giúp cho học sinh chủ 
yếu là những người ngoài độ tuổi 16-19 chưa hoàn thành chương 
trình trung học phổ thông và đang đi làm hoặc học ở trường dạy 
nghề khác có thời gian tham dự. Sau khi học xong chương trình 
ở các cơ sở dành cho người lớn này và vượt qua kỳ thi quốc gia 
ylioppilaskirjoitukset13, họ có thể học lên các trường ở bậc đại học. 

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (ylioppilastutkinto) là kỳ thi 
quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục của Phần Lan hiện nay. Kỳ 
thi này vốn là hình thức thi nhằm tuyển chọn sinh viên vào học ở 
Viện hàn lâm Turku (tiền thân của Đại học Helsinki ngày nay), được 
tổ chức lần đầu tiên năm 1852. Khi đó yêu cầu của cuộc thi này là 
đánh giá trình độ kiến thức văn hóa đã học và trình độ tiếng La tinh 
của các thí sinh. Ngày nay, hình thức này đã được thay đổi thành 
cuộc thi nhằm đánh giá thí sinh đã lĩnh hội đủ kiến thức và trình độ 
theo chương trình giáo dục trung học phổ thông để được công nhận 
tốt nghiệp bậc giáo dục này hay chưa, và cho phép thí sinh được vào 
thẳng hoặc dự tuyển vào các trường đại học. 

Kỳ thi này được tổ chức tại các trường trung học phổ thông nhưng 
do một ban chuyên trách chịu trách nhiệm ra đề thi và chấm thi trong 
phạm vi toàn quốc. Ban chuyên trách này gồm 30 thành viên do Bộ 
Giáo dục tuyển chọn dựa vào đề cử của các trường đại học, cao đẳng 
trong cả nước và của Ban Giáo dục quốc gia. Giúp việc cho ban chuyên 
trách này là 300 thành viên đại diện cho các bộ môn khác nhau có liên 
quan trong kỳ thi. Bên cạnh ban chuyên trách, có một ban thư ký gồm 
20 người chịu trách nhiệm về những vấn đề kỹ thuật của kỳ thi. 

Mặc dù số lượng thí sinh không nhiều (chỉ khoảng 40.000 mỗi 
năm) song kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức mỗi 
năm hai lần vào mùa xuân và mùa thu trong cùng một thời gian trên 
cả nước. Thời gian tối đa cho phép thí sinh hoàn thành tất cả các môn 
của cuộc thi này để được công nhận là 3 kỳ thi liên tiếp nhưng họ cũng 
có thể giành được chứng chỉ này chỉ qua một kỳ thi. Với cách tổ chức 
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như vậy các thí sinh có thể tự do lựa chọn thời gian thích hợp và công 
việc của cơ quan tổ chức thi cũng không bị dồn ép.

Lệ phí: Để được tham dự và nhận bằng từ kỳ thi này thí sinh phải 
trả tiền. Theo quy định đang áp dụng hiện nay mỗi lần đăng ký, thí 
sinh phải nộp 14 euro và mỗi môn thi nộp 28 euro. Tổng cộng để có 
được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ít nhất mỗi thí sinh phải trả 
126 euro (1 lần đăng ký 14 euro + 4 môn thi x 28 euro). Còn nếu muốn 
thi và lấy chứng chỉ nhiều môn hơn thì mỗi môn nộp thêm 28 euro. 
Ngoài ra, mỗi thí sinh được công nhận tốt nghiệp kỳ thi này sẽ phải tự 
bỏ tiền mua một chiếc mũ trắng với giá hiện thời thấp nhất là 150 euro. 
Chiếc mũ trắng này là niềm tự hào của mỗi người Phần Lan và được 
dùng hàng năm vào ngày 1.5.

Nội dung của kỳ thi bao gồm ít nhất bốn môn thi dưới hai hình 
thức bắt buộc và tự chọn. Trong số này, tiếng mẹ đẻ là môn thi bắt buộc 
đối với mọi thí sinh. Ba môn thi bắt buộc khác thí sinh được chọn từ 
các môn: ngôn ngữ quốc gia thứ hai, một ngoại ngữ, một bài thi toán 
và bài thi nghiên cứu. Ngoài ra, thí sinh có thể thi thêm một hoặc một 
số bài thi tự chọn khác. Bài thi các môn toán và ngoại ngữ được đưa ra 
theo hai trình độ: cơ sở (basis) và nâng cao (advanced). Còn bài thi môn 
ngôn ngữ quốc gia thứ hai được ra theo hai mức nâng cao và trung 
bình (intermediate). Thí sinh được quyền lựa chọn các bài thi theo 
một trong hai trình độ này không tính đến việc họ đã học ở trường 
trung học phổ thông hay chưa. Tuy nhiên, thí sinh bắt buộc phải qua 
được ít nhất một bài thi ở trình độ nâng cao và có thể chỉ làm bài thi ở 
một trình độ của một môn thi trong một lần thi. Hiệu trưởng của các 
trường trung học phổ thông có nhiệm vụ xác định các thí sinh đăng ký 
cuộc thi có hội đủ tiêu chuẩn để được dự thi hay không. 

Môn thi tiếng mẹ đẻ bao gồm: tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển và 
tiếng Saame. Thí sinh sẽ thi một trong các thứ tiếng đó tùy theo tiếng 
nào là tiếng mẹ đẻ của mình. Môn thi này gồm hai bài thi: chọn và viết 
một bài luận về một đề tài đã được học và bài thi trắc nghiệm về ngôn 
ngữ mẹ đẻ14. Điểm thi của thí sinh sẽ lấy theo bài có điểm cao hơn từ 
một trong hai hình thức thi này. Ở môn Ngôn ngữ quốc gia thứ hai và 
Ngoại ngữ, bên cạnh hình thức viết còn có thêm hình thức nghe và đọc 
hiểu. Đối với các thí sinh mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Phần Lan, 
tiếng Thụy Điển hay tiếng Saame thì có thể thi tiếng mẹ đẻ của mình 
thay cho môn Ngôn ngữ quốc gia thứ hai. Trong bài thi toán, thí sinh 
cần phải trả lời 10 câu hỏi. Còn bài thi Nghiên cứu bao gồm những câu 
hỏi liên quan đến tôn giáo, dân tộc, tâm lý, thần học, lịch sử, vật lý, hóa 
học, sinh học và địa lý. Bài thi cũng có thể bao gồm những câu hỏi liên 
quan đến những lĩnh vực khác do Ban giáo dục quy định.
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Thi lại: Thí sinh trượt một bài thi bắt buộc có thể thi lại hai lần 
trong vòng ba kỳ thi liền nhau ngay sau lần thi mình bị trượt, đồng 
thời có thể thay đổi trình độ của bài thi. Thí sinh trượt bài thi tự chọn 
có thể thi lại hai lần không bị giới hạn bởi thời gian như các bài thi bắt 
buộc. Nếu trong thời gian cho phép nói trên thí sinh không hoàn thành 
được cuộc thi thì phải thi lại toàn bộ các môn.

Bằng chứng nhận: Thí sinh sẽ được cấp bằng chứng nhận tốt 
nghiệp trung học phổ thông sau kỳ thi nếu tất cả các bài thi bắt buộc và 
tự chọn đạt điểm quy định. Bằng chứng nhận sẽ ghi các điểm và trình 
độ của các bài thi đạt được của tất cả các bài thi. Riêng đối với môn toán, 
điểm tối đa của bài thi và điểm thí sinh đạt được đều được ghi rõ (ví dụ: 
38/60). Còn đối với bài thi Nghiên cứu, cùng với điểm đạt được, tên môn 
thi và số câu trả lời được cũng được ghi trong bằng chứng nhận. Với 
những thí sinh hoàn thành kỳ thi vào những lần khác nhau, thời gian 
của những lần đó cũng được ghi vào trong bằng chứng nhận15.

Từ năm 2006 điểm của các môn thuộc kỳ thi này được công bố 
trên mạng internet và từ năm 2013 tên của các thí sinh đỗ kỳ thi này 
cũng được công khai trên mạng. Ngày nay tất cả những thông tin về 
kỳ thi, cũng như điểm số và danh sách thí sinh đỗ đều được công bố tại 
website: http://www.ylioppilastutkinto.fi/ bằng 3 thứ tiếng: Phần Lan, 
Thụy Điển và tiếng Anh. 

1.3.2. Trung học nghề - Ammattikoulu

Nếu không muốn tiếp tục việc học lên ở lukio, sau khi hoàn 
thành chương trình phổ cập bắt buộc ở peruskoulu, học sinh có thể 
vào học nghề ở các trường trung học nghề - ammattikoulu. Từ năm 
2001, thời gian đào tạo trong các trường dạy nghề được thống nhất 
kéo dài 3 năm, bao gồm 120 tín chỉ (mỗi năm học toàn bộ thời gian 
tương đương với 40 tín chỉ), trong đó 90 tín chỉ dành cho học nghề, 
20 tín chỉ học các môn nghiên cứu và 10 tín chỉ cho các môn tự chọn. 
Sinh viên hoàn thành chương trình học ở các trường trung học nghề 
được nhận bằng tốt nghiệp nghề (ammatillinen perustutkinto). 

Các cơ sở giáo dục gắn với dạy nghề nói chung thường chọn 
sinh viên dựa trên kết quả học tập của họ ở các năm cuối của trường 
phổ thông cơ sở. Tuy nhiên, một số trường cũng có thể nhận học sinh 
qua kết quả một số môn thi do trường tổ chức. Chương trình đào tạo 
của các trường trung học nghề rất đa dạng, được chia làm 9 mảng 
sau: 1. Giáo dục và nhân văn; 2. Văn hóa; 3. Khoa học xã hội, Quản trị 
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và kinh doanh; 4. Khoa học tự nhiên; 5. Công nghệ, Thông tin và Giao 
thông; 6. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường; 7. Dịch vụ xã hội, 
Sức khỏe và Thể thao; 8. Du lịch, Ăn uống và dịch vụ gia đình. Các 
môn học chung bắt buộc ở các trường học nghề là: tiếng mẹ đẻ, ngôn 
ngữ quốc gia thứ hai, một ngoại ngữ, toán, vật lý, hoá học, giáo dục 
sức khoẻ và thể chất, nghiên cứu xã hội, nghiên cứu doanh nghiệp, 
nghiên cứu nghệ thuật và văn hoá. Ngoài ra còn bao gồm một đề tài 
chuyên ngành.

Một điểm tiêu biểu trong chính sách giáo dục gắn với học 
nghề của Phần Lan là bên cạnh học lý thuyết ở lớp, học sinh còn 
được thực hành ở các xưởng thực hành của trường hoặc các cơ sở 
chuyên môn của các nghề đó. Các trường học gắn với học nghề 
do các điạ phương và các tổ chức tư nhân điều hành và quản lý. 
Sinh viên học ở các trường này không phải trả tiền học phí, được 
ăn một bữa miễn phí ở trường, song phải trả tiền tài liệu học tập. 
Theo số liệu từ Trung tâm Thống kê quốc gia, số học sinh Trung 
học phổ thông và trung học dạy nghề của một số năm gần như 
tương đương nhau.

Giáo dục dạy nghề cũng dành cho người lớn tuổi nếu họ có 
đủ khả năng và điều kiện để tham dự. Đáng chú ý là hàng năm 
số học sinh vào học ở các trường trung học dạy nghề ở Phần Lan 
thường nhiều hơn trung học phổ thông. Trong những năm gần đây, 
vì muốn được đi làm và có thu nhập sớm nên số học sinh sau khi 
kết thúc peruskoulu vào học các trường dạy nghề có xu hướng tăng 
lên. Theo số liệu của OECD, năm 2014, 30% thanh thiếu niên từ 15-
19 tuổi ở Phần Lan vào học ở các trường trung học nghề, cao hơn 
2% so với tỉ lệ trung bình của các nước EU OECD. Còn nếu tính ở 
độ tuổi 20-24 thì tỉ lệ là 15%, cao nhất trong các nước OECD. Theo 
số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Phần Lan, năm học 2015-2016 cả 
nước có 104.100 học sinh vào trung học phổ thông và 122.200 học 
sinh trung học dạy nghề. 

1.4. Giáo dục đại học

Hệ thống giáo dục đại học ở Phần Lan bắt đầu phát triển mạnh 
từ những năm 1960 và đến những năm 1970, mạng lưới các trường 
đại học đã được phủ khắp các vùng trong cả nước. Hiện nay, hơn 
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60% địa phương (kunta) của Phần Lan đã có trường đại học hoặc cơ 
sở hay chi nhánh của các trường đại hoc. Phần Lan là quốc gia có tỉ lệ 
người học đại học cao trong các nước EU. Năm 2015, 43% người dân 
ở độ tuổi 25-64 có trình độ đại học, cao hơn tỉ lệ trung bình của các 
nước EU 10%. Nếu như tỉ lệ này được duy trì, 46% người trẻ Phần 
Lan sẽ hoàn thành chương trình cử nhân lần đầu tiên, so với tỉ lệ này 
của các nước EU là 38%16. 

Số lượng Sinh viên đh nghiên cứu & đh thực hành  
ở Phần lan một Số năm

Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus) 

Giáo dục đại học Phần Lan gồm hai loại hình song song: đại học 
tổng hợp, hay nghiên cứu trong đó việc học gắn với nghiên cứu và 
giảng dạy gọi là yliopisto (được dịch sang tiếng Anh university), và loại 
hình giáo dục thực hành hay ứng dụng chỉ tập trung vào một số lĩnh 
vực và việc học gắn với đời sống thực tiễn, gọi là ammattikorkeakoulu 
(viết tắt là AMK và được dịch sang tiếng Anh: polytechnic). Gần đây 
có một số ý kiến đề nghị thay polytechnic bằng University of Applied 
Sciences trong việc dịch từ ammattikorkeakoulu trong tiếng Phần Lan. 
Năm 2015 Phần Lan có tất cả 14 trường Yliopisto, 24 trường AMT và 
13 viện nghiên cứu.
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1.4.1. Đại học nghiên cứu - Yliopisto 

Hiện nay ở Phần Lan có 14 trường yliopisto thuộc bộ Văn hóa và 
Giáo dục, trong đó có 2 trường hoạt động như tập đoàn là Đại học 
Aalto và Đại học Công nghệ Tampere. Ngoài ra, còn có trường Đại học 
Quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý cũng đào tạo sinh viên có 
trình độ như các trường đại học thuộc loại hình thứ nhất này. Các 
trường đại học này được xây dựng ở khắp các vùng trong cả nước và 
đều là đại học công lập. Hai trường đại học lớn nhất của Phần Lan 
là Đại học Helsinki và Đại học Aalto. Đại học Helsinki là đại học có 
lịch sử lâu đời nhất, ra đời năm 1640 ở Turku và chuyển về Helsinki 
năm 1828. Từ năm 2005 đến nay trường này luôn có tên trong danh 
sách 100 trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới. Năm 2016 Đại 
học Helsinki được xếp thứ 56 trong bảng xếp hạng của Đại học Giao 
thông Thượng Hải và thứ 91 theo bảng xếp hạng của Timer Higher 
Education.

Nhiệm vụ cơ bản của các yliopisto là thực hiện các nghiên cứu và 
cung cấp giáo dục trên cơ sở các nghiên cứu đó. Đạo luật về Đại học 
nghiên cứu ban hành năm 1998 đã trao cho các trường đại học quyền 
tự chủ trong công tác giáo dục và nghiên cứu của mình. Các trường 
được quyền lựa chọn sinh viên vào học theo những tiêu chí riêng của 
mình và qua điểm thi vào hàng năm do trường tổ chức. Về mặt quản 
lý, Luật quy định các Đại học nghiên cứu do một giám đốc và một 
ban giám đốc điều hành. Ban giám đốc này gồm đại diện của 3 thành 
phần: 1. Các giáo sư của trường, 2. Các giảng viên, các cán bộ nghiên 
cứu và cán bộ, nhân viên của trường, 3. Sinh viên. 

Ngoài ra, để gắn việc giáo dục của các trường đại học với thực 
tiễn đời sống, ban giám đốc các trường, các khoa ở Phần Lan không 
chỉ có đại diện của trường, của khoa mình mà còn có đại diện ở ngoài 
như các trường đại học khác, các khoa khác, các cơ sở sản xuất, các 
tổ chức xã hội. Tuy nhiên số thành viên bên ngoài này không vượt 
quá tỉ lệ 1/3 tổng số thành viên. Theo Luật yliopisto mới, được Nghị 
viện Phần Lan thông qua năm 2009 và có hiệu lực từ năm 2010, các 
yliopisto là những tập đoàn hay tổ chức hoạt động độc lập chứ không 
như là những cơ quan của nhà nước trước đây. Với luật mới này, các 
yliopisto có quyền tự chủ lớn hơn cả về giáo dục cũng như tài chính. 



Phần Lan - ngôi sao phương Bắc

197

Đồng thời số thành viên trong hội đồng quản trị của các trường có ít 
nhất 40% là người ở ngoài trường.

Để nâng cao vị thế của mình đồng thời đưa hệ thống bằng cấp 
của các yliopisto Phần Lan tương thích với những tiêu chuẩn của 
quốc tế, cụ thể là các nước châu Âu, các yliopisto đang điều chỉnh cơ 
cấu đào tạo và văn bằng của mình đồng thời soạn thảo chiến lược 
quốc tế cho giáo dục đại học của Phần Lan. Từ năm học 2005-2006, 
các yliopisto đào tạo theo hai bậc: Kandidaatti (Bachelor’s) và Maisteri 
(Master’s). Cũng từ năm học này, hệ thống tín chỉ (credit) của châu 
Âu (ECTS) được áp dụng một cách thống nhất. 

Theo hệ thống mới này một năm học toàn phần (full-time) 
được tính 60 tín chỉ. Với phần lớn các lĩnh vực, để có được văn bằng 
Kandidaatti, sinh viên phải có được 180 tín chỉ, tương đương với thời 
gian 3 năm học toàn phần. Còn trình độ Maisteri đòi hỏi phải học 
thêm 120 tín chỉ, tương đương với 2 năm học sau khi đã có bằng 
Kandidaatti. Riêng lĩnh vực tâm lý và âm nhạc đòi hỏi phải có thêm 
150 tín chỉ; còn lĩnh vực thú y cần tới 180 tín chỉ sau khi đã có bằng 
Kandidaatti mới nhận được bằng Maisteri. Hai ngành dược khoa và 
nha khoa, chỉ đào tạo một trình độ Lisensiaatti (Licentiate‘s). Sinh 
viên cần có 360 tín chỉ (tương đương 6 năm học) mới nhận bằng 
Lisensiaatti về dược khoa và 300 tín chỉ (tương đương 5 năm học) 
mới có bằng Lisensiaatti về nha khoa. Với những sinh viên vào học 
ở các yliopisto trước mùa thu năm 2005, vẫn áp dụng theo khung 
chương trình và bằng cấp cũ. Thời gian quá độ cho việc chuyển đổi 
giữa hai hệ mới và cũ với phần lớn các trường có giá trị đến năm 
2008. Riêng các lĩnh vực công nghệ, dược, nha khoa và thú y thời 
quá độ thực hiện đến năm 2010.

Giáo dục đại học được thực hiện cả bằng tiếng Phần Lan và tiếng 
Thụy Điển. Trong số 20 trường đại học nghiên cứu có hai trường chỉ 
dạy bằng tiếng Thụy Điển và 6 trường dạy cả tiếng Phần Lan và 
tiếng Thụy Điển; còn lại là các trường dạy bằng tiếng Phần Lan. Tuy 
nhiên, trong các trường đều có một số chuyên ngành có chương trình 
đào tạo bằng tiếng Anh và số lượng các chương trình này ngày một 
tăng lên. Năm học 2006-2007 có khoảng 100 chương trình đào tạo lấy 
văn bằng được thực hiện bằng tiếng Anh. Theo quy định mới, mặc 
dù sinh viên chỉ được chính thức tiếp nhận học và lấy bằng ở một 
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trường đại học, nhưng có thể học ở các trường khác với điều kiện 
không lấy văn bằng. 

Các yliopisto hoạt động dựa trên cơ sở kinh phí chủ yếu do nhà 
nước cấp (mỗi năm khoảng 65% trong tổng kinh phí hoạt động của 
các trường). Ngoài ra, hàng năm, các trường còn nhận kinh phí từ 
hai cơ quan khác là Viện Hàn lâm Phần Lan và Cơ quan Phát triển 
Khoa học công nghệ quốc gia (TEKES). Giữa các trường đại học của 
Phần Lan với các cơ sở bên ngoài cũng như cuộc sống thực tiễn có 
một mối liên kết chặt chẽ, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu. Từ năm 
2010, luật Giáo dục Đại học mới có hiệu lực, các trường đại học được 
quyền kêu gọi kinh phí từ bên ngoài. Chính vì thế trong những năm 
gần đây, nguồn kinh phí từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước 
và nước ngoài dành cho các trường đại học cũng tăng lên đáng kể. 

Bên cạnh các trường đại học truyền thống, giáo dục đại học chính 
quy ở Phần Lan còn có trường đại học ảo Vituaaliyliopisto (FVU) được 
hình thành năm 2001 và đi vào hoạt động năm 2004 (http://www.
virtuaaliyliopisto.fi/). Đây là cổng thông tin trên mạng chung của tất 
cả các yliopisto trên khắp Phần Lan hiện nay. Mục đích hoạt động 
của FVU là tạo ra một loại hình giáo dục mới trên internet, nhằm 
giúp cho việc học của sinh viên cũng như việc dạy của giáo viên các 
yliopisto linh động hơn, vượt ra khỏi giới hạn của mỗi trường. 

Đúng như tên gọi của nó, trường đại học ảo này không “hiện 
hữu” giống như các trường truyền thống và nó không nhận sinh 
viên. Để trở thành sinh viên và khai thác được dữ liệu của FVU, bạn 
phải là sinh viên của một trong số các thành viên của nó. Kho dữ liệu 
về các khóa học trên mạng của FVU bao gồm tất cả các khóa học trên 
mạng của tất cả các trường thành viên. Tuy nhiên, từ năm 2010 hình 
thức giáo dục này đã chấm dứt hoạt động17. 

1.4.2. Đại học thực hành - Ammattikorkeakoulu 

Ammattikorkeakoulu (AMK) dành cho cả những học sinh đã hoàn 
thành chương trình trung học phổ thông lẫn chương trình trung 
học dạy nghề đồng thời cũng tiếp nhận cả những thí sinh đã hoàn 
thành chương trình đào tạo tương đương ở nước ngoài, có đủ kiến 
thức và kỹ năng đáp ứng chương trình đào tạo của trường. Các tiêu 
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chí tuyển chọn khác nhau tùy theo quy định của các ngành và các 
trường. Thông thường là sự kết hợp giữa điểm thi đạt được trong kỳ 
thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chứng chỉ tốt nghiệp trung học 
chuyên nghiệp và điểm kiểm tra xét tuyển vào trường. 

Hệ thống trường ammattikorkeakoulu mới được hình thành vào 
những năm 1990 để thiết lập một loại hình giáo dục đại học thực 
hành hay ứng dụng song song với các trường đại học nghiên cứu. 
Các trường này được coi là sự tiếp nối chương trình đào tạo từ các 
trường trung học dạy nghề – ammattikoulu. Hiện nay cả nước có 26 
trường AMK, đại bộ phận đào tạo nhiều ngành và có chi nhánh ở một 
số nơi. Cùng với việc đào tạo nghề, các trường này cũng thực hiện 
nghiên cứu nhằm phục vụ cho việc học tập của sinh viên cũng như 
đáp ứng nhu cầu của đời sống thực tiễn. Ngoài ra, Học viện an ninh 
thuộc Bộ Công an cũng đào tạo sinh viên có trình độ như sinh viên 
các trường AMK khác và một trường thuộc khu tự trị Åland. 

AMK đào tạo nhiều chuyên ngành khác nhau thuộc các lĩnh 
vực: tài nguyên thiên nhiên, công nghệ và giao thông, quản trị và 
kinh doanh, du lịch, thực phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xã 
hội, văn hóa, giáo dục và khoa học nhân văn. Thời gian đào tạo ở 
các trường AMK kéo dài từ 3,5 đến 4,5 năm (với 140-180 tín chỉ), 
nhưng sinh viên có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm khoảng 1 năm. 
Sinh viên học ở các trường AMK có thể tham gia toàn bộ thời gian 
(full time) hoặc nửa thời gian (part time) đối với những người vừa 
đi học vừa đi làm. 

Cũng giống như các yliopisto, các ammattikorkeakoulu đào đạo 
sinh viên theo hai bậc trình độ. Bậc thứ nhất gồm 180, 210 hay 240 tín 
chỉ (tương đương từ 3 đến 4 năm học toàn phần) tùy theo lĩnh vực 
đào tạo và được cấp bằng ammattikorkeakoulututkinto (Bachelor’s). Bậc 
hai cần học thêm 60 đến 90 tín chỉ (khoảng 1 hay 1 năm ruỡi) sau 
khi đã học xong chương trình Bachelor’s để được cấp bằng ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto (Master’s). 

Phần lớn chương trình giảng dạy trong các trường AMK bằng 
tiếng Phần Lan, một số trường dạy bằng tiếng Thụy Điển và cũng 
có cả một số chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh. Trong thời gian gần 
đây, một số trường liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài nên 
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sinh viên cần có một thời gian học ở nước ngoài. Để trở thành giảng 
viên của các trường AMK ở Phần Lan đòi hỏi phải có bằng Master’s 
về chuyên ngành giảng dạy, đã hoàn thành chương trình sư phạm và 
có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm. Riêng với giảng viên chính, 
đòi hỏi phải có bằng licentiate hoặc tiến sĩ.

Khác với yliopisto, phần lớn các ammattikorkeakoulu ở Phần Lan 
do các kunta hoặc liên minh các kunta quản lý và phụ trách. Theo 
luật về ammattikorkeakoulu năm 1998, các kunta, liên minh các kunta, 
các công ty hay tổ chức được cấp phép hoạt động ở Phần Lan quyết 
định vấn đề kinh phí, chiến lược hoạt động của các trường. Còn 
ban giám đốc gồm hiệu trưởng và đại diện của đội ngũ giảng viên, 
công nhân viên, sinh viên và công ty hoặc tổ chức ngoài trường chịu 
trách nhiệm điều hành hoạt động. Tuy nhiên, nguồn kinh phí của các 
trường không chỉ do các kunta mà cả nhà nước cung cấp. Hàng năm 
nhà nước cấp cho các trường 57% kinh phí, còn lại 43% là của các địa 
phương hoặc các tổ chức tư nhân. 

Việc giáo dục đại học ở Phần Lan từ trước đến nay đều được 
cung cấp miễn phí đối với sinh viên Phần Lan cũng như sinh viên 
nước ngoài. Mỗi sinh viên ở các trường đại học chỉ phải nộp một 
khoản lệ phí hội viên 65-100 euro để chi cho các dịch vụ như hướng 
dẫn và bảo hiểm sức khỏe. Cuối năm 2005, Bộ giáo dục Phần Lan đã 
đưa ra đề nghị thu học phí đối với sinh viên nước ngoài. Nếu đề nghị 
này được Nghị viện Phần Lan thông qua thì từ năm học 2007-2008 
sinh viên từ các nước không thuộc khối EU và EEA đến học tại các 
trường đại học ở Phần Lan sẽ phải đóng mỗi năm từ 7.000-15.000 
euro tiền học. Tuy nhiên, đề nghị đó đã gây tranh cãi và phải đến 
năm 2015 mới được Nghị viện thông qua và từ năm học 2017 trở đi 
sẽ bắt đầu có hiệu lực. 

Theo số liệu mới nhất của OECD, năm học 2015-2016, Phần Lan 
có tỉ lệ sinh viên đi học ở các trường đại học nước ngoài (2.9%) thấp 
hơn tỉ lệ trung bình của các nước trong khối (3%). Trong khi đó số 
sinh viên nước ngoài đến học ở các trường đại học Phần Lan là 7% 
(tăng hơn 4% so với năm học 2013-2014). Hiện nay 1/20 sinh viên cử 
nhân ở Phần Lan là người nước ngoài, trong khi tỉ lệ đó ở thạc sĩ là 
1/9 và tiến sĩ là 1/518. Mặc dù chất lượng giáo dục đại học của Phần 
Lan trong những năm gần đây tăng lên đáng kể, song ngành giáo 
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dục vẫn muốn sử dụng “đòn bẩy học phí” để nâng cao chất lượng 
đào tạo của các trường đại học và tăng thêm sức hút đối với sinh viên 
nước ngoài. Tuy nhiên, dư luận cũng băn khoăn rằng, với trở ngại về 
điều kiện địa lý và khí hậu vốn có, không biết chính sách học phí có 
thực sự trở thành đòn bẩy để tăng số sinh viên nước ngoài đến với 
các trường đại học Phần Lan không? Câu trả lời này sẽ có được phần 
nào vào mùa thu năm 2017. 

Số Sinh viên Phần lan ra nước ngoài và  
Số Sinh viên nước ngoài đến Phần lan

Nguồn: Institute of International Education

1.5. nghiên cứu 

Phần Lan là một trong hai nước (cùng với Thuỵ Điển) thuộc 
EU dành nhiều kinh phí nhất (hơn 3,0% GDP) cho nghiên cứu và 
phát triển. Trong đó kinh phí từ các công ty tư nhân chiếm tới 68%, 
từ nguồn công cộng 29%, còn lại 3% từ nước ngoài. Trong vòng một 
thập kỷ qua, nguồn nhân lực nghiên cứu và phát triển của Phần Lan 
đã tăng lên gấp đôi từ 40.000 lên xấp xỉ 80.000 người, chiếm 2% tổng 
lực lượng lao động của cả nước (cao nhất trong các nước OECD).  
Hầu hết việc nghiên cứu cơ bản được thực hiện ở các trường đại học 
và khoảng một phần tư các nghiên cứu do các trường đại học thực 
hiện. Trong những năm gần đây, kinh phí dành cho việc nghiên cứu 
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và phát triển ở các trường đại học chiếm khoảng 20% tổng kinh phí 
dành cho nghiên cứu và phát triển của Phần Lan. Đặc biệt, kinh phí 
dành cho nghiên cứu và phát triển ở các trường đại học thực hành 
được tăng thêm một cách đáng kể (từ 27 triệu euro năm 1999 lên 67 
triệu euro năm 2003)75.  

năm nước dành nhiều kinh Phí (% từ gdP)  
cho nghiên cứu và Phát triển ở eu

Nguồn: Key Figures on Europe, 2015 edition

Từ thập niên 1990 Phần Lan đã áp dụng nhiều biện pháp để 
thúc đẩy giáo dục sau đại học. Đặc biệt, từ năm 1995 các chương 
trình đào tạo sau đại học kết hợp việc học với việc nghiên cứu được 
thực hiện ở nhiều trường đại học khiến cho việc nghiên cứu mang 
tính chuyên nghiệp và có hiệu quả hơn. Đến năm 2003, hệ thống 
giáo dục sau đại học này đã có tới 114 cơ sở đào tạo sau đại học 
trong cả nước với hơn 4.000 cán bộ nghiên cứu tham gia. Kinh phí 
dành cho việc đào tạo này thường được nhận từ Viện Hàn lâm khoa 
học Phần Lan, Trung tâm phát triển kỹ thuật, các quỹ tài trợ và các 
công ty trong cả nước. Các chương trình đào tạo này, bên cạnh đào 
tạo ra các cán bộ nghiên cứu còn có tác dụng liên kết các cơ sở đào 
tạo với nhau cũng như giữa các trường đại học, các cơ sở nghiên 
cứu với các đối tác bên ngoài. Hiện nay tất cả các trường đại học ở 
Phần Lan đều là một bộ phận trong mạng lưới giáo dục sau đại học.
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1.6. Đào tạo giáo viên ở Phần Lan

Trường đào tạo giáo viên đầu tiên được thành lập năm 1863 
ở thành phố Jyväskylä (Andere, 2013). Một năm sau khi Luật giáo 
dục bắt buộc có hiệu lực (1921), Kế hoạch phát triển việc đào tạo 
giáo viên ra đời (1922). Năm 1971 Luật đào tạo giáo viên được ban 
hành. Từ năm 1974 việc đào tạo giáo viên tiểu học, trung học cơ sở 
và trung học phổ thông được thực hiện ở các trường đại học với 
trình độ Thạc sĩ. Từ năm đó, tất cả các trường đại học đều mở các bộ 
môn giáo dục và đào tạo giáo viên. Năm 1979 việc đổi mới giáo dục 
đại học được thực hiện và từ năm này giáo viên tốt nghiệp được 
cấp bằng thạc sĩ, trong đó các giáo viên dạy từ lớp 1-6 dạy chung 
các môn, còn giáo viên dạy từ lớp 7-12 dạy các môn riêng. Từ năm 
1995 giáo viên nhà trẻ và mẫu giáo với trình độ thạc sĩ cũng được 
đào tạo ở trường đại học. 

Mục đích của chương trình đào tạo giáo viên là nhằm đào tạo 
những công dân hiện đại, những người có thể dạy và đào tạo người 
dân Phần Lan và nâng cao bản sắc của quốc gia non trẻ. Tất cả giáo 
viên từ bậc tiểu học trở lên ở Phần Lan hiện nay đều phải có bằng 
thạc sĩ mới được giảng dạy. Còn giáo viên nhà trẻ và mẫu giáo ít nhất 
cần có bằng cử nhân. Điểm đáng chú ý của chương trình đào tạo giáo 
viên ở Phần Lan là coi trọng việc đào tạo theo hướng nghiên cứu 
nhằm đào tạo ra những giáo viên không chỉ có khả năng giảng dạy 
mà còn có khả năng nghiên cứu và soạn thảo bài giảng một cách độc 
lập (Passanen, 2011, Sahlberg 2016).

1. Quy trình xét tuyển:

Giáo viên là nghề được đề cao và tôn trọng trong xã hội Phần 
Lan. Vì thế hàng năm số lượng thí sinh đăng ký vào ngành sư 
phạm ở các trường đại học rất lớn và chỉ khoảng một phần mười 
trong số đăng ký được chọn lựa. Việc tuyển chọn thí sinh do các 
trường đào tạo phụ trách và được tiến hành một cách kỹ lưỡng qua 
hai giai đoạn:

- Trước hết ban tuyển sinh sẽ lựa chọn trong danh sách đăng ký 
một số lượng nhiều gấp 4 hoặc 5 lần số chỉ tiêu đào tạo dựa trên kết 
quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và điểm số các môn trong 
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các năm học cuối cấp của các thí sinh. Những thí sinh có kinh nghiệm 
làm việc với trẻ em có thể được cộng thêm điểm (Passanen, 2003)20. 

- Giai đoạn hai gồm ba bước, bắt đầu bằng một bài thi viết dựa 
trên một cuốn sách được chọn. Tiếp theo là một bài thi tương tác xã 
hội và kỹ năng giao tiếp. Cuối cùng là một bài phỏng vấn trực tiếp 
với ban giám khảo xung quanh lý do muốn trở thành giáo viên của 
thí sinh. 

Việc tuyển chọn còn bao gồm cả những kiểm tra về sức khỏe. 
Vấn đề đạo đức, lối sống cũng được coi trọng trong suốt quá trình 
đào tạo. Các sinh viên được tiếp tục học nếu duy trì những thói quen 
ứng xử và lối sống hàng ngày không chỉ trong phạm vi trường học 
mà cả ngoài giờ học và ở ngoài trường học. 

2. Chương trình đào tạo:

Bên cạnh tự quyết định việc tuyển chọn sinh viên, các trường còn 
tự quyết định chương trình đào tạo của mình. Hiện nay Phần Lan có 
8 trường đại học đào tạo giáo viên nhằm đạo tạo các nhóm giáo viên: 

- Giáo viên dạy lớp: dạy tất cả các môn của các lớp từ 1-6:
- Giáo viên dạy môn: dạy một hoặc hai ba môn của các lớp từ 

7-9 hoặc ở trung học phổ thông (10-12), ở các trường trung cấp và 
dạy nghề, và ở các lớp thuộc trung tâm giáo dục dành cho người lớn. 

- Giáo viên đặc biệt: gồm giáo viên đặc biệt ở nhà trẻ, mẫu giáo 
và giáo viên ở tiểu học để dạy các học sinh cần có thêm sự giúp đỡ.

- Giáo viên tư vấn và hướng nghiệp: Nhằm hướng dẫn và tư vấn 
cho học sinh ở trung học cơ sở và trung học phổ thông.  

Tất cả các sinh viên ngành sư phạm (trừ các sinh viên nhà trẻ 
mẫu giáo) đều phải học chương trình nghiên cứu sư phạm với 35 
chứng chỉ. Cùng với việc học lý thuyết, chương trình còn kết hợp 
với thực tập giảng dạy tại các cơ sở riêng của các trường sư phạm 
hoặc liên kết nhằm phát triển kỹ năng của các giáo viên tương lai. 
Việc thực hành giảng dạy giữ một vai trò rất quan trọng, được thực 
hiện với nhiều lớp, nhiều lứa tuổi học sinh ở các giai đoạn khác 
nhau. Với chương trình này các giáo viên dạy từng môn và giáo 
viên dạy nhiều môn có thể hoán chuyển công việc bằng cách chỉ bổ 
sung thêm các chứng chỉ mà họ còn thiếu chứ không cần học lại. 
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Trình độ chuyên môn cao của ngành sư phạm ngoài việc đảm 
bảo cho những người học không chỉ có trình độ chuyên môn tốt, làm 
chủ công việc giảng dạy trong ngành giáo dục mà còn giúp họ dễ 
dàng tìm được việc làm khác. Một trong những bằng chứng rõ nhất 
là đã có nhiều người vốn được đào tạo từ các trường sư phạm đã 
trở thành bộ trưởng tài chính trong một số chính phủ của Phần Lan 
và làm việc rất tốt, như Jutta Urpilainen, Antti Kalliomäki hay như 
cựu tổng thống Phần Lan (1994–2000), Nobel hòa bình 2008, Martti 
Ahtisaari vốn là một giáo viên (Sahlberg 2016).  

tỉ lệ (%) Sinh viên được nhận vào học  
ở khoa Sư Phạm đại học helSinki từ 2010-2013

Nguồn: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/tilastoja-
opiskelijavalinnoista

Theo kết quả điều tra “The 2013 Teaching and Learning International 
Survey (TALIS)” của OECD, lương trung bình của giáo viên Phần 
Lan: 39.500 USD (15 năm kinh nghiệm) so với mức trung bình của 
OECD: 42.700USD. Giờ dạy: 673 giờ ở tiểu học, 589 giờ ở trung học 
cơ sở và 547 giờ ở trung học phổ thông (ít hơn khoảng 100 giờ so với 
trung bình của OECD)21. Tuy nhiên, giáo viên vẫn là nghề được yêu 
thích hơn nhiều nghề khác ở Phần Lan. “Điều quan trọng là xã hội 
Phần Lan coi trọng và đáng giá cao nghề giáo” (Andere, 2013).  
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2. giáo Dục Không chính quy
 Giáo dục dành cho người lớn tuổi là loại hình giáo dục không 

chính quy với mục đích trang bị thêm kiến thức cho toàn bộ lực lượng 
lao động trong xã hội, được hình thành khá sớm ở Phần Lan và mở 
rộng khá nhanh trong những năm 1980-1990.

Hiện nay giáo dục cho người lớn được thực hiện ở hơn 500 cơ 
sở trên khắp cả nước với nhiều hình thức khác nhau do cả các trường 
thuộc hệ thống giáo dục chính quy và các cơ sở ngoài giáo dục chính 
quy thực hiện. Một số cơ sở này chỉ dành cho các sinh viên lớn tuổi, 
nhưng phần lớn dành cho cả những người trẻ và người già, không 
phân biệt độ tuổi. Chương trình giáo dục hết sức phong phú, bao gồm 
hầu như tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống và xã hội chứ không chỉ 
gắn liền với nghề nghiệp và thị trường lao động. Trong những năm 
gần đây trung bình mỗi năm các cơ sở giáo dục dành cho người lớn 
ở Phần Lan trang bị kiến thức cho khoảng 1 triệu học viên, tức gần 
1/5 dân số của cả nước hiện nay. Đây thực sự là một con số khổng lồ! 

Khác với hệ thống giáo dục chính quy, việc giáo dục cho người 
lớn không được miễn phí. Tuy nhiên, số tiền học phí chỉ trang trải 
được khoảng 1/3 chi phí của các cơ sở, còn lại 2/3 nhà nước và địa 
phương phải hỗ trợ. Việc giáo dục cho người lớn chủ yếu thực hiện 
vào buổi tối và cuối tuần, ngoài giờ làm việc. Những năm gần đây, với 
sự phát triển rộng rãi của kỹ thuật công nghệ và mạng lưới internet, 
việc học trên mạng đang dần dần được áp dụng. Loại hình giáo dục 
này rất thích hợp với điều kiện dân cư sống phân tán, thời tiết lạnh 
như Phần Lan và thúc đẩy cho việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ của 
họ càng thêm phát triển. 

2 1. Các trường đại học mở - avoin yliopisto 

Đây là hình thức giáo dục kết hợp giữa các trường đại học 
nghiên cứu với các trung tâm giáo dục cho người lớn, các đại học 
mùa hè, các trường học nhân dân (folk high school). Chương trình 
giáo dục ở các đại học mở cũng tương ứng với các chương trình 
được thực hiện trong các trường đại học chính quy cả về nội dung 
lẫn mục đích. Có điều khác là đại học mở không cấp bằng cho người 
học như các trường đại học chính quy mà chỉ cấp cho họ các tín chỉ, 
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có giá trị như các tín chỉ của đại học chính quy và người học có thể 
dùng khi vào học ở các trường đại học này. Đại học mở dành cho tất 
cả mọi người, không phân biệt độ tuổi hay trình độ học vấn và việc 
học không được miễn phí. Ngoài ra, người học các trường đại học 
mở cũng không được nhận các khoản trợ cấp xã hội như sinh viên ở 
các trường đại học chính quy. 

Hệ thống đại học mở ở Phần Lan dựa trên hình mẫu đại học mở 
của Anh. Trường đại học mở đầu tiên của Phần Lan ra đời năm 1970 
ở đại học Tampere. Hiện nay các chương trình của Đại học mở do 19 
trường đại học chính quy tổ chức, được thực hiện ở 200 địa điểm khác 
nhau trên khắp cả nước thu hút sự tham gia của hơn 80.000 người 
mỗi năm. Các thành phố lớn như Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä 
và Oulu tổ chức khoảng 70% tổng số cơ sở đại học mở của cả nước. 
Phần lớn các khóa học đều bằng tiếng Phần Lan, tuy nhiên cũng có 
một số bằng tiếng Thụy Điển và tiếng Anh. Theo Trung tâm Thống kê 
Phần Lan, số giờ dạy ở các trường đại học thực hành mở năm 2015 là 
1.100.000 giờ, tăng gần gấp đôi so với năm 2014 (620.000 giờ)22.  

Năm 1991, một chương trình mới có tên gọi Đại học thế hệ thứ 
ba (UAT) được Bộ giáo dục Phần Lan công nhận là một hình thức 
đặc biệt của Đại học Mở ở Phần Lan. Ra đời năm 1985 ở Đại học 
Jyväskylä, hiện nay loại hình giáo dục này đang được thực hiện ở 9 
trường đại học khác nhau trên khắp Phần Lan. Mục đích của chương 
trình này là đem kiến thức từ các nghiên cứu, khám phá theo chủ đề 
đến với những người lớn tuổi và cung cấp cho họ những cơ hội học 
tập độc lập ở các trường đại học mà không đòi hỏi họ phải có các 
chứng chỉ hay bằng cấp chính thức như với việc học chính quy. Hiện 
nay, các chương trình của UTA được kết nối với tất cả các trường đại 
học, một số chương trình được kết nối với các đại học mùa hè hoặc 
các cơ sở đại học mở ở các địa phương. Các chương trình của UTA đã 
nhanh chóng phổ biến ở Phần Lan. Mỗi năm nó thu hút sự tham gia 
của khoảng 4.500 người lớn tuổi, với độ tuổi trung bình là 69, trong 
đó khoảng 80% là phụ nữ. 

2.2. Đại học mùa hè - kesäyliopisto

Đây là một loại hình giáo dục phục vụ cho nhu cầu muốn học 
thêm của mọi người, không phân biệt lứa tuổi và trình độ. Đúng như 
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tên gọi của chúng, các trường đại học này chủ yếu được mở ra trong 
ba tháng mùa hè, từ tháng Sáu đến tháng Tám. Tuy nhiên, càng ngày 
càng có nhiều khóa học kéo dài qua cả các tháng khác trong năm. 
Các trường đại học mùa hè thường do các tổ chức hoặc cơ sở tư nhân 
quản lý và điều hành. Bên cạnh tiền học phí thu từ người học, các 
trường này cũng được nhận kinh phí từ nhà nước và từ chính quyền 
các địa phương. 

Chương trình học ở các trường đại học mùa hè (http://www.
kesayliopistot.fi) rất phong phú, trong đó có những khóa học được 
thiết kế nhằm thích ứng với yêu cầu của một số trường đại học ở Phần 
Lan. Các trường này cũng cung cấp các khóa học thêm về nghề, các 
khóa học ngoại ngữ, cũng như các môn học có ở trường trung học; 
đồng thời cũng tổ chức các hội thảo khoa học, các hoạt động văn hóa và 
các buổi giảng bài miễn phí cho công chúng. Ngôn ngữ giảng dạy ở các 
khóa học chủ yếu là tiếng Phần Lan. Các khóa học thu hút nhiều người 
nước ngoài thường là các khóa về tiếng Phần Lan và văn hóa Phần Lan. 

Hiện nay trên khắp Phần Lan có 21 đại học mùa hè. Các khóa 
học được tổ chức ở 149 địa điểm khác nhau ở cả thành phố và thị 
trấn trong cả nước. Mỗi mùa hè hàng năm, các khóa học này thu hút 
khoảng 65.000 người tham gia, trong đó có khoảng 1.500 sinh viên 
nước ngoài. 

2.3. Trung tâm giáo dục cho người lao động - työväenopisto

Loại hình giáo dục này từng có nhiều tên gọi khác nhau trong 
tiếng Phần Lan, như: kansalaisopisto, työväenopisto, vapaaopisto, 
aikuisopisto hay đơn giản hơn là  opisto. Tuy nhiên, tất cả đều hoạt 
động theo một quy định chung của pháp luật và một mục đích: cung 
cấp kiến thức, kỹ năng cho tất cả những ai có nhu cầu nâng cao trình 
độ nghề nghiệp hay sở thích cá nhân không kể giới tính, nghề nghiệp 
và trình độ văn hóa của họ. Hình thức giáo dục này ra đời sớm nhất 
trong các loại hình giáo dục không chính quy ở Phần Lan.

Trung tâm đầu tiên xuất hiện ở Tampere năm 1899 với mục đích 
ban đầu là đem ánh sáng giáo dục đến cho người lao động ở địa 
phương. Người lao động có thể tham gia học bất cứ thời gian rỗi 
nào họ có thể sắp xếp được. Từ năm 1917, hình thức giáo dục tự do 
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này bắt đầu lan rộng ra nhiều nơi khác. Hiện nay, số lượng trung 
tâm có chiều hướng giảm đi song cả nước vẫn còn 247 trung tâm, 
hàng năm cung cấp giáo dục cho khoảng 650.000 người với khoảng 
100.000 khóa học ở 10.000 địa điểm khác nhau trên khắp cả nước. Tất 
cả các trung tâm này hiện nay đều có địa chỉ internet riêng với thông 
tin về trung tâm và các khóa học của trung tâm và được kết nối qua 
cổng thông tin của Hiệp hội các trung tâm giáo dục cho người lao động 
Phần Lan (http://www.ktol.fi/)

Các trung tâm giáo dục cho người lao động do các địa phương 
tổ chức và quản lý. Trước năm 1985, người học ở các trung tâm này 
không phải đóng tiền. Ngày nay, hoạt động của các trung tâm này 
được nhà nước cung cấp 57% kinh phí, địa phương cung cấp 28% 
kinh phí, còn người học phải đóng 15%. 

2.4. Trường học nhân dân - Kansanopistot

Trường học nhân dân hay trường học cộng đồng - Kansanopistot 
cung cấp kiến thức cho cả thanh niên và người lớn tuổi. Đây là hình 
thức giáo dục phổ biến ở các nước Bắc Âu, xuất hiện đầu tiên ở Đan 
Mạch từ giữa thế kỷ 19, tiếp theo đó là Na Uy, Thụy Điển và Phần 
Lan. Hiện nay, ở Phần Lan có khoảng 90 trường thuộc hình thức đào 
tạo này. Trường lớn nhất có khoảng 250 sinh viên còn trường bé nhất 
với khoảng 30-40 sinh viên. Khác với các hình thức giáo dục không 
chính quy khác, trường học nhân dân là những trường nội trú, và 
việc giáo dục ở đây được thực hiện trọn thời gian (full-time). Chương 
trình giáo dục ở các trường học nhân dân phần lớn tập trung vào 
giáo dục nghiên cứu hay giáo dục phổ thông, nhưng cũng có một số 
chương trình học nghề và nâng cao tay nghề.

Phần lớn các trường học nhân dân do các tổ chức tôn giáo, các 
quỹ, các tập đoàn tư nhân thành lập và điều hành hoạt động một cách 
tự do theo những quy định của Pháp luật. Các khóa học ở đây phần 
nhiều thực hiện bằng tiếng Phần Lan. Trung bình mỗi năm chỉ có 
khoảng 20 khóa bằng tiếng Thụy Điển. 

Khác với các hình thức giáo dục cho người lớn khác, ở trường 
học nhân dân có khóa học liên tục với thời gian kéo dài hơn. Trung 
bình các khóa kéo dài từ 30 đến 40 tuần. Các khóa học này thường 
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tập trung vào các lĩnh vực xã hội và nhân văn, nghệ thuật và ngôn 
ngữ. Tuy nhiên, hiện nay các khóa học với thời gian ngắn hơn đang 
có xu hướng tăng lên. Phổ biến nhất là các khóa kéo dài khoảng 5 
ngày hoặc các ngày cuối tuần. Phần lớn các khóa ngắn được tổ chức 
vào mùa hè, vì thế các trường học nhân dân giờ đây gần như hoạt 
động quanh năm. 

2.5. Đại học nâng cao hay giáo dục mở rộng - yliopiston 
täydennyskoulutus

Đại học nâng cao (University Continuing Education) hay yliopiston 
täydennyskoulutus ở Phần Lan do các trường đại học nghiên cứu tổ 
chức nhằm tạo điều kiện cho những người đã có vốn kiến thức đại 
học tiếp tục được nâng cao kiến thức của mình, đồng thời là một diễn 
đàn gặp gỡ của giới chuyên môn. Loại hình giáo dục này có một vị 
trí rất quan trọng trong hoạt động xã hội hóa giáo dục của các trường 
đại học nghiên cứu ở Phần Lan và đã ra đời cách đây hơn 30 năm. 
Hiện nay tất cả các trường đại học nghiên cứu ở Phần Lan đều có ít 
nhất một trung tâm giáo dục thường xuyên23. Hàng năm các trung 
tâm tổ chức hơn 4.000 khóa học về rất nhiều lĩnh vực cho khoảng 
100.000 học viên tham gia. Các khóa học do các trung tâm thực hiện 
chủ yếu là các lĩnh vực chuyên sâu, song cũng có những khóa học 
nghiên cứu. Thời lượng của các khóa học cũng rất đa dạng. Ngày 
nay ngày càng có nhiều khóa học được tổ chức và thiết kế theo yêu 
cầu của các cơ sở có người học. Các trung tâm đào tạo nâng cao cũng 
tổ chức các khóa đào tạo cho những người thất nghiệp và cả những 
người có nguy cơ mất việc làm. 

Hình thức giáo dục phổ biến hiện nay ở các trung tâm giáo dục 
nâng cao vẫn là các bài giảng, các seminar được tổ chức ở các phòng 
học, giảng đường như truyền thống. Tuy nhiên, hình thức giáo dục 
linh động như học trên mạng, học kết hợp với thâm nhập thực tế 
đang được thực hiện ngày càng nhiều hơn. Các khóa có thời lượng 
dài thường tổ chức ở nơi làm việc. Với những cơ sở giáo dục nâng 
cao ngoài các trường đại học, các khóa học nâng cao thường là những 
phần của các dự án nghiên cứu và phát triển mà các trường đại học 
và các doanh nghiệp đang cùng kết hợp thực hiện, nhằm thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế, lao động trong vùng. Tất cả các cơ sở giáo dục đại 
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học nâng cao trên toàn quốc hiện nay được liên thông ở một website 
chung (http://www.taydennyskoulutus.fi/)

tỉ lệ (%) người ở độ tuổi (25-64) tham gia học tiếP  
ở một Số nước châu âu 

Nguồn: Key Figures on Euporope, 2015 edition

chú thích Phần iX
1. Theo “Lời giới thiệu” của bản dịch tiếng Việt: “Finnish Lessons 2.0, Chúng ta có thể học 

được gì từ cải cách giáo dục Phần Lan?” (Alphabook & Nhà xuất bản Thế giới, 2016), 
“Cuốn Bài học Phần Lan đến nay đã được dịch ra gần 30 thứ tiếng”. 

2. Education at a Glance 2016: OECD Indicators.
3. Từ Peruskoulu không được hiểu đúng nên trong bản dịch tiếng Việt cuốn sách “Bài học 

Phần Lan 2.O”, Người dịch đã dùng các từ: Peruskoulu, Trường hỗn hợp, trường tiểu 
học, trường cơ sở, trung học cơ sở (Sahlberg, 2016)

4. Riêng Hàn Quốc, chưa tính giờ học thêm buổi tối.
5. Các học sinh mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Phần Lan và Thụy Điển nếu học ở 

trường tiếng Phần Lan và trường tiếng Thụy Điển cũng phải học hai ngôn ngữ này, 
ngoài ra được học tiếng mẹ đẻ nếu đủ điều kiện. 

6. Education at a Glance 2016: OECD Indicators © OECD 2016
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7. Thời gian học trung bình 1 năm của các nước OECD là 185 ngày. 
8. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/phan-lan-khong-xoa-so-viec-day-cac-mon-hoc-230536.

html
9. Chương trình khung cơ bản mới (The new core curriculum) có viết: “The foundation 

of the currivulum have been developed from a view of leaning in which the pupil has 
an active role. The pupil should learn how to set up goals and solve problems both 
independently and together with others… The teacher should choose working methods 
in consultation with pupils and guide them especially in the use of new methods in order 
to make them more independent and goal oriented in their ways of working” (OPH,  

10. Dẫn theo Pasi Sahlberg, Pisa in Finland: An education miracle or an obstacle to change? 
C.E.P.S Journal, Vol.1, N.3, 2011.

11. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/sap-mo-truong-pho-thong-phan-lan-tai-
viet-nam-345247.html

12. Trong bản dịch sang tiếng Việt “Bài học Phần Lan-Finnish Lessons 2.0”, Alphabook & Nhà 
xuất bản Thế giới, 2016, dịch sai thành “Kỳ thi tuyển sinh đại học” (xem trang 96-100)

13. Bản dịch tiếng Việt “Bài học Phần Lan 2.0” đã dịch sai kỳ thi này thành “Kỳ thi đại học” 
(tr.96-100)

14. Từ năm 2007, môn thi tiếng mẹ đẻ sẽ tăng thêm thời gian (mỗi bài thi sẽ kéo dài 6 tiếng). 
Riêng bài thi trắc nghiệm sẽ có thay đổi cả về nội dung. Từ năm 2016, phần đầu của 
môn toán thí sinh không được dùng máy tính (calculator) và từ năm 2019, có thể làm 
bài thi qua mạng.

15. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 ở Phần Lan, các phương tiện truyền thông đã 
đưa điểm kỳ thi ylioppilastutkinto của các ứng cử viên ra so sánh, bình luận.

16. Finland - Contry Note - Education at a Glance 2016: OECD Indicators
17. https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_virtuaaliyliopisto
18. Education at a Glance 2016: OECD Indicators, Finland-Country Note. 
19. Trong khoảng một thập niên qua Phần Lan là một trong những quốc gia dành kinh 

phí cho nghiên cứu và phát triển cao nhất trên thế giới với khoảng 4 % GNP (Tổng sản 
phẩm của quốc gia), chỉ sau Thuỵ Điển. 

20. Pertti Passanen, 2003. Teacher education in Finland: current models and new 
developments (http://www.helsinki.fi/~pkansane/Cepes.pdf).

21. (http://www.oecd.org/edu/Finland-EAG2014-Country-Note.pdf#page=1&zoom=auto,-82,778)
22. http://www.stat.fi/til/oaiop/2015/oaiop_2015_2016-12-08_tie_001_en.html
23. Có trung tâm như: Lifelong learning Institute Dipoli (TKK Dipoli) thuộc Đại học Kỹ thuật 

Công nghệ Helsinki, thành lập năm 1980 là một trong những trung tâm lớn nhất thuộc 
loại này ở châu Âu, có tới 100 người làm việc. (http://www.dipoli.tkk.fi/english/index.html)  
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ThƯ ViỆN - Ngôi NhÀ ChuNg CỦA Mọi NgƯời

“Trong một thư viện tốt bạn sẽ cảm nhận được điều 
kì diệu là bạn bị lôi cuốn bởi sự thông thái trong các cuốn 
sách qua làn da của mình ngay cả khi không giở chúng ra”.

 Mark Twain – Nhà văn Mỹ (1835 – 1910)

Không ít người nghĩ rằng với sự phát triển rộng rãi của mạng 
lưới internet, sách báo điện tử xuất hiện trên mạng ngày 
càng nhiều thì số sách, báo in cũng như người đến thư viện 

sẽ ít đi, dẫn tới việc thư viện sẽ mất dần “đất sống”. Song, nhận xét 
này không hoàn toàn đúng với trường hợp của Phần Lan. Là một 
trong những quốc gia có số lượng người sử dụng internet cao nhất 
trên thế giới, song Phần Lan cũng là nước có nhiều sách, báo in 
hàng năm nhất trên thế giới hiện nay nếu tính bình quân theo đầu 
người. Trên thực tế, mặc dù số lượng thư viện ở Phần Lan có giảm 
đi so với trước đây, song số lượng người đến với thư viện cũng như 
số ấn phẩm của thư viện được mượn những năm gần đây giảm đi 
không nhiều lắm. 

Có thể nói không quá rằng Phần Lan có một hệ thống thư viện 
công cộng phát triển và hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới hiện 
nay. Hệ thống thư viện là một mạng lưới dịch vụ thông tin, văn hóa 
được xây dựng rộng khắp trong cả nước, với nhiều loại hình khác 
nhau: thư viện công cộng, thư viện nghiên cứu (ở các sơ sở giáo dục, 
các cơ quan nghiên cứu), thư viện ở các bệnh viện, thư viện dành cho 
người khiếm thị và thư viện ảo, dựa trên một mạng lưới kỹ thuật 
thông tin phát triển cao. Các thư viện công cộng do các địa phương 
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quản lý, hoạt động theo luật và chính sách về thư viện của quốc gia. 
Cũng như trường học, thư viện được xác định là dịch vụ cơ bản mà 
các địa phương có nghĩa vụ phải đáp ứng cho người dân. Bởi vậy 
trong những năm gần đây, mặc dù số lượng thư viện cũng như số 
người đến thư viện giảm đi so với trước đây, song ngân sách dành 
cho thư viện không giảm mà trái lại còn tăng lên. 

kinh Phí dành cho thư viện công cộng ở Phần lan  
từ 2000-2015

Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus)

Theo số liệu của tổ chức European Bureau of Library Information 
and Documentation Association (EBLIDA), Phần Lan đứng thứ tư 
trong các nước châu Âu về số lượng thư viện công cộng trên đầu 
người dân (5.414/1) sau các nước: Latvia (2.808/1), Hungary (2.833/1) 
và Iceland (3.846/1), và đứng thứ hai về số lượng thư viện nghiên 
cứu trên đầu người dân (19.203 người/1 thư viện) sau Hungary 
(12.107/1)1. Số liệu của Cục thống kê nhà nước cho biết, năm 2015 
Phần Lan có 765 thư viện công cộng trong cả nước (với tổng số 313 
“kunta” -  địa phương); 27 “Laitoskirjasto” - thư viện ở các bệnh viện, 
nhà dưỡng lão, nhà tù; 140 ô tô thư viện lưu động, 1 thuyền thư viện 
phục vụ cho người dân ở vùng đảo ven biển phía tây nam. Ngoài ra 
còn có 166 thư viện nghiên cứu của các trường đại học và thư viện 
thuộc các viện nghiên cứu cùng với 4 thư viện đặc biệt. Riêng thủ đô 
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Helsinki, với dân số hơn 600 ngàn người có tới 95 thư viện các loại, 
chưa kể Thư viện trung tâm Oodi đang được xây dựng nhân kỉ niệm 
100 năm nước Cộng hòa Phần Lan2.  

Số lượng thư viện công cộng ở Phần lan 
từ 2000-2015

Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus)

Song, điều đáng chú ý ở chỗ: theo EBLIDA, Phần Lan là quốc 
gia đứng thứ hai về tỉ lệ người dân sử dụng thư viện công cộng 
(39,53%), sau Iceland (40,96%) và đứng thứ hai về tỉ lệ thư viện 
nghiên cứu tính theo đầu người (19.203/1 thư viện), sau Hungary 
(12.107/1)3. Theo số liệu từ cục Thống kê Phần Lan, tổng số ấn 
phẩm mượn từ thư viện năm 2015 ở nước này là 89.218.000 ấn 
phẩm, bình quân: 16,3 ấn phẩm/1 người dân. Điều đó đủ nói lên 
rằng Phần Lan là một dân tộc rất ham đọc sách và yêu thích thư 
viện. Chính sự ham đọc của người dân và sự phát triển của kỹ 
thuật thông tin và mạng lưới internet đã góp phần thúc đẩy sự 
phát triển của mạng lưới thư viện nước này và khiến cho thư viện 
của họ tăng thêm sức hấp dẫn đối với người dân. Theo một nghiên 
cứu do Trường Đại học Trung tâm Connecticut (Mỹ) tiến hành, 
được công bố tháng 3.2016, Phần Lan là nước dẫn đầu về đọc 
trong số 60 quốc gia được khảo sát4. 
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tỉ lệ người SỬ dụng thư viện  
ở một Số nước châu âu năm 2013-2015

Nguồn: European Bureau of Library, Information  
and Documentation Associations

Điểm ưu việt nhất của thư viện ở Phần Lan là phục vụ miễn 
phí tất cả mọi người, không phân biệt ngành nghề, công dân Phần 
Lan hay người nước ngoài sống ở Phần Lan. Cũng như Luật Giáo 
dục, Luật thư viện Phần Lan khẳng định rằng: Mục đích hoạt động 
của thư viện công cộng là nhằm thực hiện và tăng cường các cơ 
hội bình đẳng cho tất cả công dân có điều kiện phát triển bản thân, 
nâng cao kiến thức và học tập suốt đời cũng như hội nhập quốc tế. 
Thư viện đúng là ngôi nhà mở, từ thư viện công cộng của các địa 
phương đến các thư viện nghiên cứu ở trường học và cũng như thư 
viện Nghị viện. Tất cả mọi người đều được tự do vào đọc sách, báo, 
tìm tư liệu và các ấn phẩm khác cũng như nghe nhạc, xem phim hay 
làm việc tại thư viện. Thẻ thư viện chỉ cần dùng khi người đọc có 
nhu cầu mượn các ấn phẩm của thư viện về nhà và sử dụng máy vi 
tính tại thư viện. 

Việc làm thẻ thư viện ở Phần Lan hết sức đơn giản, thuận tiện 
và hoàn toàn miễn phí. Để có một tấm thẻ thư viện công cộng, cũng 
như thư viện các trường đại học và viện nghiên cứu, bạn chỉ cần có 
địa chỉ cư trú và mã số cá nhân (henkilötunnus) đăng ký ở Phần Lan. 
Nếu là người định cư ở Phần Lan từ một năm trở lên bạn sẽ được cấp 
thẻ thư viện dài hạn. Còn với những người cư trú ở Phần Lan dưới 
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1 năm, không có mã số cá nhân thì chỉ cần hộ chiếu và địa chỉ chỗ ở 
hiện tại cũng được cấp thẻ có thời hạn 6 tháng, sau đó sẽ gia hạn tiếp 
nếu có nhu cầu. Riêng với trẻ em dưới 15 tuổi cần có sự bảo trợ của 
cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng mới được cấp thẻ. Người nước ngoài 
đã làm thẻ ở các thư viện Phần Lan, sau một thời gian rời Phần Lan, 
khi trở lại vẫn được dùng thẻ đã có mà không cần làm lại thẻ mới5. 
Thẻ thư viện công cộng ở mỗi địa phương, vùng được dùng cho tất 
cả các thư viện thuộc địa phương hay vùng đó.  

Thư viện Phần Lan còn được yêu thích bởi kiến trúc độc đáo, nội 
thất hài hòa và trang thiết bị hiện đại. Vào trong thư viện mọi người 
đều cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, chẳng khác gì ở phòng khách 
của nhà mình hay đến một nhà văn hóa, một bảo tàng hiện đại. Đặc 
biệt, tất cả các thư viện của Phần Lan đều là những nhà sách mở, hay 
bảo tàng sách “tự chọn” thường bắt gặp trên các biển hiệu của các 
nhà sách ở Việt Nam hiện nay. Tất cả các ấn phẩm có trong thư viện 
đều được “bày công khai” trước mắt, người đọc được tự do đến tận 
từng kệ sách để chọn và xem tận mắt sau đó lấy từng ấn phẩm mình 
muốn mượn hay không chứ không phải chỉ được xem qua các hộp 
phích rồi phải viết phiếu mượn và mất thời gian chờ thủ thư lục tìm 
trong kho kín ra như các thư viện ở Việt Nam và nhiều nơi khác trên 
thế giới vẫn còn áp dụng hiện nay. 

Ấn phẩm của thư viện Phần Lan không chỉ có sách, báo, tạp chí 
mà còn có cả băng catsette, băng video, đĩa CD, DVD và máy vi tính 
kết nối internet tốc độ cao. Riêng thủ đô Helsinki còn có một thư viện 
chuyên về âm nhạc – Musiikkikirjasto, ở trung tâm thành phố. Hầu 
hết các thư viện đều có khu vực dành riêng cho trẻ em, với không chỉ 
sách, báo mà còn có cả trò chơi và phim ảnh. Điều kiện cơ sở vật chất 
như vậy đã kích thích trẻ em thích đọc sách và chăm đến thư viện. 
Theo kết quả điều tra của tổ chức OECD thực hiện ở lứa tuổi 15, 44% 
học sinh Phần Lan cho biết đọc sách là sở thích của các em. Tỉ lệ thích 
đọc sách ở nữ sinh còn cao hơn, với 60%. Kết quả điều tra này còn 
cho biết 44% học sinh Phần Lan mượn sách từ thư viện công cộng 
ít nhất một lần một tháng, trong khi tỉ lệ này trung bình ở các nước 
thuộc OECD là 26%. Với tỉ lệ đọc cao như vậy nên dễ hiểu là trong 
các cuộc khảo sát PISA từ năm 2000 đến nay, học sinh ở lứa tuổi 15 
của Phần Lan luôn dẫn đầu về đọc hiểu.
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Theo số liệu thống kê, hiện nay, trên giá sách các thư viện công 
cộng Phần Lan có hơn 36 triệu sách báo bằng 60 thứ tiếng khác nhau, 
trong đó có 5% là sách tiếng nước ngoài (không phải tiếng Phần Lan 
và tiếng Thụy Điển). Tính bình quân mỗi người dân Phần Lan có 7,9 
ấn phẩm ở thư viện công cộng. Năm 2015 có hơn 49 triệu lượt người 
đến thư viện và mượn 89 triệu ấn phẩm từ thư viện. Tính trung bình 
mỗi người dân đến thư viện khoảng 9,1 lần và mượn 16,3 ấn phẩm. 
Người dân mượn từ các thư viện lưu động (140) hơn 6,9 triệu cuốn 
sách. Các thư viện công cộng có 44.313 cuốn sách điện tử (e-book) 
phục vụ 265.000 lượt mượn. Còn các thư viện nghiên cứu của các 
trường đại học, các số liệu như sau:

Nguồn: Research Library Statistics Database

Vai trò của thư viện, nhất là thư viện công cộng từ lâu đã được 
coi trọng ở Phần Lan. Năm 1808 thư viện đầu tiên của Phần Lan ra 
đời ở Turku. Năm 1828, từ Kirjasto (Thư viện) được dùng lần đầu 
tiên trong tiếng Phần Lan6. Ngay từ năm 1910, hội Thư viện Phần 
Lan (Suomen kirjastoseura) đã được thành lập. Tờ báo chuyên về thư 
viện còn ra đời sớm hơn, từ năm 1908. Ngoài ra, Phần Lan còn có 
Hội Thư viện nghiên cứu Phần Lan (Suomen Tieteellinen Kirjastoseura) 
được thành lập năm 1929 và Hội Thư viện Thụy Điển ở Phần Lan 
(Finlands svenska biblioteksförening) được thành lập năm 1982 (sáp 



Phần Lan - ngôi sao phương Bắc

219

nhập từ 2 hội địa phương ra đời từ 1938 và 1945)7. Hai hội này cũng 
có Tạp chí riêng. Ngoài ra, Phần Lan còn có Hội thư viện trường 
học. Năm 1928, tức chỉ sau khi Phần Lan trở thành quốc gia độc lập 
được 10 năm, chính phủ Phần Lan đã ban hành luật về thư viện và 
từ đó đến nay đã bổ sung sửa đổi nhiều lần (1961, 1986). Đáng chú 
ý nhất là năm 1998, để thực hiện “Công ước Thư viện Công cộng” 
năm 1994 của UNESCO, Nghị viện Phần Lan đã thông qua bộ luật 
thư viện mới, trong đó xác định: mục đích của thư viện công cộng 
là nhằm tăng thêm cơ hội bình đẳng giữa công dân trên các phương 
diện văn hóa, học vấn và bồi dưỡng cá nhân, đảm bảo cho mọi công 
dân được tiếp tục học tập để nâng cao kiến thức và thích ứng với xu 
hướng quốc tế hóa. 

Tiếp đó, năm 1999, trong Chính sách Văn hóa của chính phủ 
Phần Lan đã nhấn mạnh: “Hệ thống thư viện công cộng là hạt nhân 
cơ bản trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục quốc gia, nhằm giúp cho 
mọi công dân đạt đến một sự phát triển cao về tri thức”. Đặc biệt, 
năm 2003, thực hiện “Chương trình Xã hội Thông tin” của chính 
phủ, Bộ Văn hóa và Giáo dục Phần Lan đã đưa ra “Chiến lược Thư 
viện 2010 - Chính sách tiếp nhận Tri thức và Văn hóa”, trong đó tiếp 
tục khẳng định “giáo dục cơ sở và hệ thống thư viện công cộng là 
dịch vụ quan trọng nhất đưa người dân đến với xã hội thông tin”. 
Thực hiện chiến lược này, từ năm 2010 dự án Thư viện số quốc gia 
(Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) đã được triển khai8. Chính phủ còn 
ban hành “Chương trình phát triển thư viện 2006-2010 – Thư viện 
như một trung tâm dịch vụ hội nhập ở các vùng” nhằm nhấn mạnh 
vai trò quan trọng của thư viện ở các vùng xa xôi và thư viện lưu 
động. Chiến lược thư viện công cộng giai đoạn 2011-2016 xác định 6 
giá trị của thư viện công cộng Phần Lan là: - Bình đẳng, - Minh bạch, 
- Tin cậy, - Mang tính cộng đồng, - Rộng mở, và – Miễn phí. Mới đây 
(11.2016), chính phủ Phần Lan đã trình lên Nghị viện một bộ Luật 
thư viện mới, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng mạng 
lưới thư viện công cộng, coi thư viện không chỉ là nơi để người dân 
nâng cao kiến thức mà còn là địa điểm văn hóa và giải trí, thư giãn9. 

Với “Chiến lược Thư viện 2010”, hệ thống thư viện công cộng 
Phần Lan chuyển sang một giai đoạn mới, nâng cao hơn về chất lượng 
và mở rộng thêm loại hình dịch vụ mới. Cùng với việc hiện đại hóa 
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loại hình “thư viện truyền thống” (với các sản phẩm sách, báo, băng, 
đĩa) và mở một số thư viện chuyên đề (như thư viện âm nhạc, thư viện 
nghệ thuật), loại hình “thư viện tổng hợp” (Hybrid Library) với các loại 
dịch vụ mới (sản phẩm cung cấp đa đạng hơn, thiết bị kết nối internet, 
thư viện ảo, tiếp nhận và trao đổi thông tin qua internet) đang được 
chú trọng phát triển. Thư viện Phần Lan ngày nay không chỉ có các 
ấn phẩm nghe, nhìn mà còn phục vụ người dân một số dụng cụ làm 
việc, như: máy khâu, máy khoan; nhạc cụ: đàn ghi ta, piano... Để thu 
hút người dân, thư viện còn tổ chức các hoạt động khác như: các buổi 
nói chuyện chuyên đề, câu lạc bộ đọc truyện, các lớp học vẽ, thủ công, 
âm nhạc... Năm 2015, các thư viện công cộng trong cả nước đã tổ chức 
34.000 sự kiện, thu hút 860.000 lượt người tham gia10. Năm 2015 Phần 
Lan tổ chức Kirjanvuosi (Năm sách) lần thứ nhất với hơn 900 hoạt 
động trên khắp cả nước. Năm 2017, Kirjanvuosi lần thứ hai được tổ 
chức nhân 100 năm quốc khánh Phần Lan.

Từ chỗ chỉ một thư viện ở Helsinki kết nối internet lần đầu tiên 
năm 1995 (đây cũng là thư viện công cộng đầu tiên trên thế giới cung 
cấp dịch vụ này), đến nay tất cả các thư viện Phần Lan đều kết nối 
qua một cổng internet chung (http://www.libraries.fi/) và phục vụ 
internet miễn phí cho bạn đọc. Sản phẩm của tất cả các thư viện đều 
đã được số hóa và lưu giữ trong bộ sưu tập trên internet. Bạn đọc có 
thể tìm kiếm, đăng ký mượn và gia hạn các ấn phẩm này rất nhanh 
chóng và thuận tiện qua các địa chỉ internet của các thư viện. Người 
đọc có thể tìm ấn phẩm cần mượn và đặt mượn qua mạng mà không 
phải trả tiền. Dịch vụ thư viện không mất tiền đã được thực hiện từ 
20 năm nay ở Phần Lan.

Đầu năm 2006, thư viện Phần Lan có thêm hai dịch vụ mới 
trên internet: Dịch vụ tra cứu đa diện (monihaku: http://monihaku.
kirjastot.fi/) cho phép khách hàng tìm kiếm dữ liệu không chỉ từ các 
thư viện công cộng mà từ tất cả các thư viện khác trong cả nước 
và THP - Cổng kiến thức (Tiedonhaun portti: http://www.kirjastot.fi/
THP/) phục vụ việc tìm kiếm thông tin dữ liệu về Phần Lan có trên 
internet. Với phương châm mở rộng các loại hình dịch vụ mới, từ 
năm 2001, thư viện thành phố Helsinki mở một dịch vụ mới gọi là 
Trạm Gas Thông tin với mục đích giải đáp câu hỏi của khách hàng 
qua internet (http://igs.kirjastot.fi). Khách không chỉ ở Phần Lan mà 
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từ bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có thể gửi câu hỏi của mình tới 
đây và trong khoảng 2 tuần sẽ nhận được câu trả lời. 

Loại dịch vụ này phát triển rất nhanh, vì vậy đến nay hai hình 
thức mới: trả lời qua điện thoại di động (hoạt động vào mùa xuân 
và mùa hè) và radio (mỗi tuần một lần) đã đi vào hoạt động. Khách 
du lịch đến Phần Lan muốn hỏi đường hay bất cứ thông tin gì khác 
có thể gọi điện đến hai địa chỉ này để được chỉ dẫn. Mới đây, một số 
thư viện còn cung cấp dịch vụ giao, nhận ấn phẩm của thư viện tận 
từng nhà cho những người già và những người tàn tật không đủ khả 
năng hoặc điều kiện đến thư viện. Riêng thành phố Helsinki, những 
năm gần đây vào những dịp có các sinh hoạt tập thể lớn còn có “thư 
viện xe đạp” do nhân viên đạp xe đưa ấn phẩm đến tận các địa điểm 
phục vụ người dân. 

Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm việc trong hệ 
thống thư viện của Phần Lan cũng rất được chú trọng. Luật thư viện 
sửa đổi năm 1998 của Phần Lan quy định ít nhất 2/3 đội ngũ cán bộ 
thư viện phải có trình độ đại học hoặc trung cấp về chuyên ngành 
thông tin và thư viện, riêng giám đốc phải có trình độ Đại học hoặc 
Cao đẳng về chuyên ngành này. Ngày nay, ngoài kiến thức chuyên 
môn về thư viện, thủ thư còn phải có trình độ cơ bản về máy tính 
và các thiết bị digital và có kiến thức về sách báo để tư vấn cho bạn 
đọc. “Chính sách thư viện Phần Lan 2015” đưa ra năm 2009 đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng về trình độ và dịch vụ của đội ngũ cán bộ thư 
viện. Từ năm 2000, kiến thức về thông tin và thư viện được dạy trong 
tất cả các bậc học ở Phần Lan. Hiện nay 6 trường đại học và cao đẳng 
trong cả nước đào tạo chuyên ngành thông tin và thư viện. 

Hoạt động của thư viện Phần Lan tuân theo những quy định 
nghiêm ngặt. Mỗi người có thể mượn được một số lượng khá lớn 
sản phẩm của thư viện mỗi lần (thường là 40 ấn phẩm gồm sách, đĩa 
và bang - ở mạng lưới thư viện Helmet tại vùng thủ đô là 100) trong 
khoảng thời gian được quy định cụ thể tùy theo loại ấn phẩm và thư 
viện. Nếu mượn quá thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền11. Nếu vi phạm 
nhiều lần sẽ bị đình chỉ mượn trong một thời gian nhất định tùy theo 
từng trường hợp. Ở các thư viện công cộng, mỗi sản phẩm có thể gia 
hạn được 4 lần nếu không có người nào khác yêu cầu. Việc sử dụng 
kỹ thuật số và các phương tiện thông tin hiện đại khác một cách đồng 
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bộ đã giúp cho hoạt động của thư viện Phần Lan ngày càng có hiệu 
quả và điều đó càng tăng thêm sức hấp dẫn đối với người dân.  

Thư viện công cộng ra đời khá sớm ở Phần Lan và xuất hiện lần 
đầu tiên ở Vaasa vào năm 1794. Năm 1808, thư viện đầu tiên ở Turku 
bắt đầu cho mượn sách với mục đích thương mại. Những năm 1860 
số thư viện đã vượt con số 100 và đến năm 1890 đã có hơn 1.000 ở 
Phần Lan. Sang những năm đầu thế kỷ 20, nhất là từ năm 1910, khi 
Hội thư viện Phần Lan ra đời hệ thống thư viện công cộng ở Phần 
Lan được xây dựng nhiều hơn. Trong những năm đầu số lượng thư 
viện trong cả nước có khi còn nhiều hơn cả ngày nay (thời điểm cao 
nhất cả nước có khoảng 2.500 thư viện). Vào thời gian đó, các thư 
viện do các địa phương và các tổ chức, hội đoàn quản lý.

Do đặc điểm dân cư ít, lại sinh sống phân tán rải rác trên diện 
rộng nên dần dần thư viện công cộng ở Phần Lan đã mở rộng loại 
hình hoạt động ra khỏi một không gian cố định12. Một chiếc xe sách 
do ngựa kéo hoạt động như một “thư viện lưu động” ở Phần Lan lần 
đầu tiên năm 1913 ở Vantaa. Chiếc xe ngựa sách ấy dần dần được 
thay bằng những chiếc xe tải dài 7m đến 8m và đến những năm 1970 
được thay thế bằng những chiếc xe ô tô dài 12m. Đầu những năm 
1990, trên khắp Phần Lan có 234 xe thư viện lưu động hoạt động. 
Ngày nay, loại hình thư viện lưu động này cũng giảm đi, chỉ còn lại 
140 xe ô tô và một thuyền. 

Việc xây dựng cũng như duy trì hoạt động thư viện công cộng 
ở Phần Lan do chính quyền địa phương và chính phủ trung ương 
cùng góp kinh phí. Kinh phí này được lấy từ thuế do người dân và 
các doanh nghiệp đóng góp. Năm 2007, ngoài ngân sách hàng năm 
nhận từ các địa phương, hệ thống thư viện công cộng Phần Lan được 
nhận từ Quỹ Văn hoá Phần Lan 3,5 triệu euro trong vòng 3 năm để 
mua thêm ấn phẩm cho các thư viện trong cả nước. Đây là dự án lớn 
nhất dành cho hệ thống thư viện từ trước đến nay. Tháng 11.2016, 
thành phố Helsinki khởi công xây dựng một thư viện Trung tâm mới 
mang tên Oodi ở địa điểm đẹp nhất của trung tâm thành phố nhằm 
kỉ niệm 100 năm nước Cộng hòa Phần Lan. Đây là thư viện hiện đại 
và lớn nhất của Phần Lan (18.000m² và có cả sauna) với kinh phí dự 
toán 96 triệu euro, trong đó chính phủ trung ương cấp 30 triệu euro, 
còn lại là của thành phố Helsinki. Thư viện Oodi sẽ chính thức được 
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khánh thành tháng 11.2018 và theo thiết kế sẽ phục vụ 10.000 bạn đọc 
mỗi ngày13  

Bên cạnh mạng lưới thư viện rộng khắp, ở Phần Lan còn có 
Trung tâm đọc Phần Lan (Lukukeskus: http://www.lukukeskus.fi/) là nơi 
tổ chức các hoạt động tiếp xúc giữa tác giả và bạn đọc nhằm khuyến 
khích việc đọc sách. Hàng năm trung tâm phối hợp với các thư viện 
trong cả nước tổ chức tuần đọc vào tháng 3 và Ngày sách yêu thích 
vào tháng 10. Trung tâm còn xuất bản 3 tạp chí chuyên giới thiệu, phê 
bình sách, phỏng vấn các tác giả và bạn đọc về sách và 1 website với 
hai thứ tiếng. Từ năm 1995, những người làm thư viện Phần Lan còn 
thành lập Quỹ Thư viện Phần Lan (Suomen kirjastosäätiö) nhằm hỗ 
trợ tài chính cho các đề tài nghiên cứu và phát triển thư viện ở Phần 
Lan hàng năm. 

những mốc đáng chú ý của Thư viện Phần Lan
•	 1801 thư viện đầu tiên cho mượn sách ở Turku

•	 1808 từ Kirjasto (thư viện) trong tiếng Phần Lan ra đời

•	 1908 tạp chí thư viện đầu tiên phát hành

•	 1910 Hội thư viện Phần Lan ra đời

•	 1928 Nghị viện Phần Lan thông qua Luật Thư viện Phần Lan

•	 1929 Hội thư viện nghiên cứu Phần Lan được thành lập

•	 1961 Nghị viện Phần Lan thông qua Luật mới về thư viện công 
cộng

•	 1986 Luật mới về Thư viện ra đời

•	 1997 Thư viện điện tử quốc gia ra đời

•	 1998 Luật thư viện mới khẳng định tầm quan trọng của dịch vụ 
thư viện online.

chú thích Phần X
1. http://www.eblida.org/activities/kic/public-libraries-statistics.html
2. http://www.libraries.fi/
3. h t tp : / /www.ebl ida .org/ac t iv i t ies /k ic /publ ic - l ibrar ies -s ta t i s t i cs .h tml 
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Có 265.000 e-book được mượn từ thư viện mỗi năm, 97,4 triệu book. 900.000 người lớn 
dùng PC ở thư viện http://www.publiclibraries2020.eu/sites/default/files/atoms/files/
Finland.pdf

4. http://webcapp.ccsu.edu/?news=1767&data
5. Năm 1995, lần đầu tiên đến thư viện thành phố Helsinki để làm thẻ thư viện, tôi chứng 

kiến việc sau khi xem hộ chiếu và viết tên vợ tôi trên máy vi tính, nhân viên thư viện 
cho biết vợ tôi đã làm thẻ năm 1989, nếu còn giữ thẻ đó thì không cần làm lại thẻ mới 
mà chỉ cần gia hạn. 

6. Do Carl Axel Gottlund đặt ra (http://now.libraries.fi/chronology.html#.WHKGARt942w)
7. http://www.libraries.fi/node/211166#.WHOSYxt942w
8. http://www.kdk.fi/
9. http://www.minedu.fi/OPM/tiedotteet/2016/11/kirjastolaki.html
10. Năm 2014, thư viện chính Helsinki đã tổ chức lớp học sáo trúc và đàn bầu Việt Nam kéo 

dài 2 tuần, do nghệ sĩ sáo Nguyễn Đức Thao từ Nhạc viện Hà Nội giảng dạy.
11. Chỉ riêng các thư viện ở Helsinki, năm 2005 số tiền nộp phạt do mượn quá thời hạn thu 

được lên tới hơn 1 triệu euro.
12. Thật ra loại hình thư viện lưu động này không phải ra đời lần đầu tiên và là độc nhất 

vô nhị ở Phần Lan. Việc đem sách đi phục vụ trong xe sách đã bắt đầu xuất hiện ở vùng 
ngoại ô Maryland (Mỹ) đầu những năm 1909.

13. http://keskustakirjasto.fi/en/key-information/
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XI

VĂN họC VÀ NghỆ ThuẬT

1. văn học

1.1. Văn học dân gian

Văn học dân gian cũng như việc nghiên cứu văn học dân gian giữ 
một vai trò hết sức quan trọng trong lịch sử của Phần Lan. Chính văn học 
dân gian, mà điển hình nhất là Sử thi Kalevala đã giúp cho người Phần 
Lan tìm ra lịch sử, nguồn gốc và bản sắc văn hoá dân tộc của mình. Cho 
đến nay, trên thế giới khó tìm thấy nơi nào có một kho dữ liệu văn học 
dân gian đồ sộ như ở Trung tâm Lưu trữ Văn học Dân gian của Hội Văn 
học Phần Lan: chỉ riêng thể thơ Kalevala đã có khoảng 85 ngàn văn bản 
với gần 1.270.000 câu thơ (Anttonen-Kuusi, 1999). Mặt khác, có lẽ cũng 
hiếm có nơi nào văn học dân gian và việc nghiên cứu văn học dân gian 
lại luôn luôn được coi trọng như ở Phần Lan. Văn học dân gian được 
đưa vào trường đại học cách đây hơn một thế kỷ. Ngày nay, 5 trong số 
14 trường đại học nghiên cứu của Phần Lan có bộ môn văn học dân gian. 

Văn học dân gian Phần Lan được bắt đầu sưu tầm từ thế kỷ XVII, 
nhưng phải đến đầu thế kỷ XIX, việc sưu tầm mới được đẩy mạnh và 
gặt hái những kết quả quan trọng. Với việc xuất bản Kalevala (1835), 
Kanteletar (1840) và một số công trình khác, Elias Lönnrot (1802-1884) 
đã trở thành đại diện tiêu biểu nhất cho những người sưu tầm và 
nghiên cứu văn học dân gian Phần Lan. Sau khi Kalevala được xuất 
bản, một phong trào “tìm về bản sắc dân tộc” đã lan rộng ở Phần 
Lan. Nhiều nhà nghiên cứu, sinh viên và những người yêu thích văn 
hoá dân gian đã theo dấu chân ông đến nhiều nơi ở phía đông Phần 
Lan và Karelia của Nga để sưu tầm văn học dân gian. 



Võ Xuân Quế

226

Nguồn tư liệu sưu tầm được phong phú nhất là thơ dân gian 
truyền thống, chủ yếu là thể thơ tám nhịp được gọi là thể thơ 
Kalevala, sưu tầm được không chỉ từ người Phần Lan mà cả ở người 
Estonia, người Inkeri và người Karelia. Những bài thơ này nói về 
sự ra đời của vũ trụ và con người, về nghi lễ, phong tục tập quán và 
tín ngưỡng nguyên sơ liên quan đến quan hệ giữa con người với thế 
giới thiên nhiên cũng như nhiều vấn đề khác ở vùng Bắc cực và vùng 
phía đông Phần Lan cũng như Karelia. 

Khác với thơ ca, văn xuôi dân gian ở Phần Lan lúc đầu được 
coi thuộc về phạm vi của lịch sử, vì thế chuyện cổ tích không phải 
là một nguồn tư liệu quan trọng. Mặc dù vậy, các chuyện cổ, thần 
thoại, truyền thuyết cũng được sưu tầm rất nhiều không thua kém gì 
nguồn tư liệu thơ ca. Phong phú nhất là chuyện về động vật: hơn 130 
loại truyện thuộc chủ đề này có nguồn gốc từ phía đông châu Âu đã 
được sưu tầm ở Phần Lan (nhiều gấp đôi so với Thụy Điển và Đan 
Mạch). Cùng với loại chuyện về động vật là truyện thần kỳ, chuyện 
ngụ ngôn, truyện tôn giáo, chuyện hài ước, trong đó đa dạng nhất 
là truyện thần kỳ (với hơn 140 mô típ khác nhau) và truyện hài ước. 

Khoa học nghiên cứu văn học dân gian của Phần Lan cũng rất 
phát triển và được giới chuyên môn trên thế giới đánh giá cao. Việc 
sưu tầm văn học dân gian ở đây được tiến hành với nhiều hình thức 
và nội dung khác nhau. Tư liệu không chỉ được sưu tầm qua điền dã 
của những người sưu tầm chuyên nghiệp mà còn qua bưu điện, đài 
phát thanh với sự tham gia của bất cứ ai quan tâm đến văn học dân 
gian. Đáng chú ý là việc nghiên cứu văn học dân gian ở Phần Lan 
ngày nay không chỉ dừng lại ở nguồn tư liệu của quá khứ mà còn 
chú trọng đến cả đời sống văn học dân gian đương đại. Viện lưu trữ 
văn học dân gian Phần Lan có một kho tư liệu phong phú vào bậc 
nhất trên thế giới. 

1.2. Văn học viết

Văn học viết Phần Lan ra đời vào đầu thế kỷ XVI khi phong 
trào Cải cách đạo Luther lan rộng ở Phần Lan. Giám mục Michael 
Agricola được coi là cha đẻ của chữ viết Phần Lan và văn học viết 
Phần Lan với cuốn sách học chữ Phần Lan (Abc-kiria) đầu tiên, xuất 
bản năm 1543 và bản dịch Kinh thánh Tân ước ra tiếng Phần Lan xuất 
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bản năm 1548. Để ghi nhớ công lao của Agricola, người Phần Lan đã 
gọi ngày 9 tháng 4 hàng năm là “Ngày Agricola và Ngày ngôn ngữ 
Phần Lan” và treo cờ trong cả nước. 

Tuy nhiên, phải đến thế kỷ XIX, khi chủ nghĩa lãng mạn Châu 
Âu lan truyền đến Phần Lan kết hợp với chủ nghĩa lãng mạn dân 
tộc của giới thức giả trong nước thì văn học cũng như các ngành 
nghệ thuật khác của Phần Lan mới thực sự có bước phát triển mạnh. 
Những người tiên phong trong lĩnh vực văn học lúc bấy giờ là 
Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) - nhà thơ viết bằng tiếng Thụy 
Điển (với các tác phẩm thơ nổi tiếng như: Dikter - thơ, Elgskyttarne – 
Những người săn nai trên ván trượt tuyết, và đặc biệt là anh hùng ca 
Fänrik Ståls sägner I-II – Những bài ca về Ensign Stål I-II, trong đó có 
bài thơ Maamme – Đất nước ta, được dùng làm lời cho quốc ca của 
Phần Lan); Aleksis Kivi (1834-1872), với các tác phẩm tiêu biểu như 
tiểu thuyết: Bảy anh em Seitsemän veljestä, vở kịch Nummisuutarit – 
“Những người thợ giày Nummi”; nhất là Elias Lönnrot, với sử thi 
Kalevala và tuyển tập thơ dân gian trữ tình Kanteletar). Các tác phẩm 
của Elias Lönnrot và Aleksis Kivi được coi là nền tảng của văn học 
viết bằng tiếng Phần Lan.

Vào những năm cuối của thế kỷ XIX, văn học Phần Lan bắt đầu 
hoà nhập vào dòng chảy của đời sống văn học châu Âu với các vở 
kịch phê phán xã hội của Minna Canth (1844-1897), như: Kovan onnen 
Lapsia – “Những đứa trẻ xấu số”, Papin perhe – “Gia đình linh mục”, 
Työmiehen vaimo – “Vợ người công nhân”, các tiểu thuyết và truyện 
của Juhani Aho (1861-1921) và Teuvo Pakkala (1862-1925). Cho đến 
nay, Minna Canth được đánh giá là nhà văn nữ lớn nhất Phần Lan. 
Bước sang những năm bản lề của thế kỷ XX, chủ nghĩa lãng mạn mới 
và chủ nghĩa tượng trưng thay thế chủ nghĩa hiện thực, Eino Leino 
được coi như là đại diện cho trào lưu văn học này với những bài thơ 
kết hợp chủ nghĩa tượng trưng với ngôn ngữ cổ của thơ ca dân gian 
Phần Lan. Những biến đổi về chính trị vào những thập niên đầu thế 
kỷ XX ở Phần Lan đã đem đến sự ra đời của chủ nghĩa trào phúng 
hiện thực trong văn học Phần Lan với những tác giả tiêu biểu như F.E. 
Sillanpää (1888-1964), Joel Lehtonen (1881-1934), Volter Kilpi (1874-
1939), Aino Kallas (1878-1956), Pentti Haanpää (1905-1955). Một trong 
những sự kiện nổi bật của văn học Phần Lan nửa đầu thế kỷ XX là việc 
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nhà văn Sillanpää được nhận giải thưởng Nobel Văn học năm 1939 
với những tác phẩm viết về nông thôn Phần Lan của ông. 

Vào cuối những năm 1950, chủ nghĩa hiện đại trong văn học thế 
giới đã đem đến những cách tân cả trong thơ cũng như văn xuôi viết 
bằng tiếng Phần Lan, thể hiện qua tác phẩm của các tác giả: Paavo 
Haavikko (1931-2008), Eeva-Liisa Manner (1921-1995) và Mirkka 
Rekola (1931-2014), cũng như bằng tiếng Thụy Điển của Bo Carpelan 
(1926-2011). Tiểu thuyết Manillaköysi – “Dây thừng Manila” của Veijo 
Meri (1928-2015) là tác phẩm tiêu biểu đánh dấu sự từ bỏ chủ nghĩa 
hiện thực trong văn xuôi Phần Lan. 

Lối văn tự sự truyền thống vẫn chiếm ưu thế chủ đạo và được 
người đọc yêu thích. Tiểu thuyết lịch sử Sinuhe, Egyptiläinen - “Sinuhe, 
Người Ai Cập” của Mika Waltari (1908-1979) là tác phẩm thể hiện 
một cách nhuần nhuyễn lối kể chuyện này. Các truyện về Mumi của 
nhà văn Phần Lan gốc Thụy Điển, Tove Jansson (1914-2001) cũng là 
những tác phẩm tiêu biểu sử dụng bút pháp tự sự, không chỉ được 
trẻ em mà người lớn cũng rất yêu thích. Hai tiểu thuyết nổi tiếng: 
Tuntematon sotilas – “Người lính vô danh” và Täällä Pohjantähden alla 
– “Nơi đây dưới Ngôi sao Bắc Cực” của Väinö Linna (1920-1992) lại 
là những bức tranh tiêu biểu về đất nước Phần Lan từ cuối thế kỷ XIX 
đến những năm 50 của thế kỷ XX. 

Mở đầu cho chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học Phần Lan là 
Pentti Saarikoski (1937-1983) với những bài thơ tự do, phóng khoáng 
và phản ánh những chủ đề mang tính chính trị. Tiếp đến, chủ nghĩa 
siêu thực thể hiện qua các tác phẩm của Väinö Kirstinä (1936-2007), 
chủ nghĩa kí hiệu với Kari Aronpuro (1940-). Từ thập niên 1970 và 
1980 rất nhiều hình thức khác nhau của chủ nghĩa hậu hiện đại đã xuất 
hiện trong văn học Phần Lan với những tác giả như: Olli Jalonen, Matti 
Pulkkinen, Leena Krohn. Trong những năm gần đây, những tác giả 
tiêu biểu và được biết đến nhiều là Ilkka Remes, Leena Lehtolainen, 
Laila Hietamies, Kalle Päätalo, Arto Paasilinna, Ranya AlRamly.

Có thể nói văn học Phần Lan có một tuổi đời tương đối non trẻ 
bởi nó chỉ thực sự phát triển trong khoảng chưa đầy hai thế kỷ gần 
đây. Tuy nhiên, ngày nay nó đã được biết đến trên thế giới không 
thua kém các nền văn học khác ở châu Âu. Xã hội Phần Lan đã tạo 
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ra một môi trường có tác dụng kích thích cho sự phát triển của văn 
học, trong đó mạng lưới thư viện công cộng rộng khắp, hệ thống nhà 
xuất bản đa dạng (quan trọng nhất là Hội văn học Phần Lan ra đời từ 
năm1831), nhiều dạng tài trợ cho hoạt động sáng tác, nhiều loại hình 
giải thưởng hàng năm, nhất là truyền thống ham đọc của người dân. 

Là một nền văn học chủ yếu viết bằng ba thứ tiếng đều có ít 
người nói là tiếng Phần Lan tiếng Thụy Điển và tiếng Saami, vì thế để 
tiếp cận với thị trường văn học thế giới, trong vài thập kỷ qua Phần 
Lan đã chú trọng công tác dịch thuật và giới thiệu các tác phẩm văn 
học ra tiếng nước ngoài cũng như đưa văn học nước ngoài vào Phần 
Lan, năm 1977 Hội văn học Phần Lan đã thành lập Trung tâm Trao 
đổi Văn học Phần Lan (Finnish Literature Exchange, viết tắt: FILI). 

FILI và việc xuất khẩu văn học Phần Lan

Các hoạt động của FILI bao gồm: 

- Tài trợ kinh phí, kết nối với dịch giả, nhà xuất bản nước ngoài 
cũng như trong nước, 

- Tổ chức các cuộc trao đổi, giới thiệu tác phẩm mới của các nhà 
văn với các dịch giả, 

- Tổ chức các khóa tập huấn về dịch cho các dịch giả, 
- Tổ chức các chuyến thăm Phần Lan cho các nhà xuất bản nước 

ngoài, 
- Tham dự các hội chợ sách ở nước ngoài cũng như trong nước. 
- Cập nhật và duy trì ngân hàng dữ liệu các tác giả và tác phẩm 

văn học Phần Lan được dịch ra tiếng nước ngoài từ năm 1839 đến nay 
cũng như doanh thu bản quyền của Phần Lan hàng năm. 

Ngoài ra, từ năm 2003, FILI còn phụ trách tạp chí “Book from 
Finland” với mỗi tháng một số bằng tiếng Anh, cung cấp thông tin về 
văn học Phần Lan cho bạn đọc nước ngoài. Những năm gần đây, hàng 
tháng FILI còn có Newsletter trên mạng, cung cấp thông tin về hoạt 
động của FILI và danh mục các tác phẩm, tác giả, dịch giả mới được 
dịch và xuất bản ở nước ngoài của văn học Phần Lan. Cách đây 3 năm 
FILI còn thiết lập một diễn đàn mang tên Kääntöpiiri dành cho các dịch 
giả dịch văn học Phần Lan từ trên khắp thế giới.

Hoạt động quan trọng và nổi bật nhất của FILI là làm bà đỡ cho 
các tác phẩm dịch, kể cả các sách dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng 
Phần Lan, tiếng Thụy Điển và tiếng Sami được xuất bản và phát hành ở 
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Phần Lan. Mặc dù mỗi năm FILI chỉ được nhà nước cấp 80% kinh phí, 
còn lại 20% là từ nguồn tự khai thác, song những năm gần đây, mỗi 
năm FILI dành khoảng 700.000 euro tài trợ cho các dịch giả và các nhà 
xuất bản trong và ngoài nước với khoảng 500 gói trợ giúp. Phần lớn số 
kinh phí này dành trợ giúp các nhà xuất bản một phần tiền nhuận bút 
cho dịch giả (từ 50-70%), trợ giúp một phần tiền in cho các nhà xuất 
bản nước ngoài (chủ yếu là dành cho các truyện tranh), trợ giúp dịch 
giả kinh phí đi đường và làm việc với các đối tác (các nhà xuất bản, 
nhà in, phát hành…) ở các nước xuất bản tác phẩm dịch. Ngoài ra, FILI 
còn tài trợ cho một số dịch giả lần đầu tiên dịch tác phẩm Phần Lan ra 
tiếng mẹ đẻ của mình và tài trợ cho việc quảng bá tác phẩm dịch văn 
học Phần Lan ở nước ngoài. Gói tài trợ này chủ yếu dành cho các nhà 
văn Phần Lan có tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài tham gia các 
lễ ra sách, hội thảo về tác giả, tác phẩm ở nước ngoài.   

Về chuyên môn, bắt đầu từ năm 2002 trở đi, cứ hai năm một lần FILI 
lại kết hợp với Trung tâm trao đổi sinh viên quốc tế (CIMO) thuộc Bộ Giáo 
dục Phần Lan tổ chức một khóa học cho các dịch giả mới. Khóa học kéo 
dài 2 tuần này chủ yếu dành cho các sinh viên học tiếng Phần Lan như 
một ngoại ngữ mới tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp. Từ năm 2013, lần đầu 
tiên FILI còn hợp tác với bảy viện Văn hóa Phần Lan ở nước ngoài và một 
số nhà xuất bản ở Phần Lan tổ chức khóa cao học cho các dịch giả dịch 
văn học Phần Lan. Ngoài ra, FILI còn kết hợp với CIMO cung cấp kinh phí 
và việc thực tập trong sáu tháng cho sinh viên học tiếng Phần Lan ở các 
trường đại học nước ngoài muốn trở thành dịch giả. Mỗi năm FILI còn tài 
trợ tiền vé máy bay, chỗ ở và một khoản tiền thù lao 250 euro cho hai dịch 
giả nước ngoài đến Phần Lan làm việc trong 2 tuần. 

Theo dữ liệu của FILI, trong những năm gần đây, trung bình mỗi 
năm có từ 300-400 tác phẩm văn học Phần Lan được dịch ra tiếng nước 
ngoài. Đặc biệt như năm 2015 có tới 800 tác phẩm được dịch ra tiếng 
nước ngoài. Ngôn ngữ dịch nhiều nhất là tiếng Đức, tiếng Anh. Riêng 
tiếng Đức, trong thời gian từ năm 2010 - 2015, năm dịch ít nhất là 20 
tác phẩm (2015), năm nhiều nhất là 111 tác phẩm (2014). Doanh thu từ 
việc bán bản quyền của các nhà xuất bản và các công ty phát hành sách 
Phần Lan trong 4 năm gần đây liên tục tăng, đạt trên dưới 2 triệu euro/
năm: 1,26 triệu (năm 2011), 1,98 triệu (năm 2012), 2,25 (năm 2013) và 
2,2 triệu (năm 2014). Thị trường xuất khẩu sách lớn nhất của Phần Lan 
là Đức, Anh, Mỹ và Liên bang Nga.  

Truy cập ngân hàng dữ liệu của SKS, bạn có thể biết được ngôn 
ngữ, tác giả, tác phẩm gốc, dịch giả, dịch phẩm, nhà xuất bản và năm 
xuất bản của các bản dịch từ năm 1839 đến nay1. Theo ngân hàng dữ 
liệu này cho tới thời điểm hiện nay, 11 tác giả Phần Lan đã có tác phẩm 
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được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ trên thế giới, trong đó ba tác giả được 
dịch nhiều nhất là Elias Lönnröt ra 57 thứ tiếng (chỉ với Kalevala), Tove 
Jansson được dịch ra 43 thứ tiếng và Sofi Oksanen được dịch ra 37 thứ 
tiếng. Trong những năm gần đây, nhiều tác giả như Kari Hotakainen, 
Leena Lehtolainen, Hannu Raittila, Asko Sahlberg, Johanna Sinisalo và 
Kjell Westö cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng. Đáng chú ý là mặc dù 
có giới hạn về ngôn ngữ (tiếng Phần Lan chỉ có khoảng 6 triệu người 
nói như tiếng mẹ đẻ), nhưng văn học Phần Lan đã góp mặt trong danh 
sách các tác phẩm đoạt giải thưởng Nobel về văn học của thế giới năm 
1939 với tác giả Frans Eemil Sillanpää.

FILI đã thực sự trở thành ngôi nhà của các dịch giả Văn học Phần 
Lan và những người xuất bản sách Phần Lan. Hiện nay FILI đã kết nối 
được một đội ngũ hơn 300 dịch giả dịch văn học Phần Lan từ 47 ngôn 
ngữ khác nhau trên thế giới, trong đó có tiếng Việt. Tính đến năm 2017, 
văn học Phần Lan đã có các tác phẩm sau đây được dịch sang tiếng 
Việt và xuất bản tại Việt Nam:

1. E. Lönnrot: Kalevala - Sử thi Phần Lan, NXB Văn học, 1994
2. Nhiều tác giả: Tuyển tập văn học Phần Lan hiện đại, NXB Hội 

Nhà văn, 1999
3. T. Jansson: Chiếc mũ của phù thủy, NXB Kim Đồng, 2010
4. T. Jansson: Mumi và sao chổi, NXB Kim Đồng, 2013
5. T. Jansson: Những cuộc phiêu lưu li kì của Mumi Bố, NXB Kim 

Đồng, 2013
6. T. Jansson: Đứa trẻ vô hình, NXB Kim Đồng, 2014
7. T. Jansson: Ngày hạ chí nguy hiểm, NXB Kim Đồng, 2014
8. T. Jansson: Gia đình Mumi ở biển, NXB Kim Đồng, 2016
9. A. Kivi: Bảy anh em, NXB Công an nhân dân, 2016
10. F.E. Sillanpää: Người trong đêm hè, NXB Phụ nữ, 2016
11. T. Nopola – M. Lindman: Siri và những người bạn mới, NXB 

Kim Đồng, 2016
12. T. Nopola – M. Lindman: Siri và ngôi sao mất tích, NXB Kim 

Đồng, 2016
13. T. Nopola – M. Lindman: Siri và con ma đáng sợ, NXB Kim 

Đồng, 2016
14. T. Nopola – M. Lindman: Siri và Giáng sinh bất ngờ, NXB Kim 

Đồng, 2016
15. T. Nopola – M. Lindman: Siri và Người tuyết, NXB Kim Đồng, 

2016.
16. T. Jansson: Mùa đông huyền bí, NXB Kim Đồng, 2017
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2. âM nhạc 

2.1. âm nhạc dân gian 

Loại hình âm nhạc dân gian tiêu biểu và có từ lâu đời của Phần 
Lan là những bài hát có vần điệu, những bài ca than khóc, những 
bài hát gọi vật nuôi và một số giai điệu báo hiệu khác. Đi cùng 
với những bài hát đó là hai loại nhạc cụ phổ biến: đàn kantele và 
jouhikko, trong đó kantele được coi là nhạc cụ dân tộc điển hình của 
Phần Lan, mặc dù loại đàn này còn được các dân tộc khác quanh 
vùng biển Baltic và thuộc nhóm ngôn ngữ Phần Lan-Ugrian sử 
dụng. Kantele là loại đàn dây được gảy bằng tay giống như kiểu 
đàn tranh của Việt Nam. Kantele cổ gồm 4 hoặc 5 dây, nhưng ngày 
nay cũng có những chiếc được làm tới 20 - 30 dây. Còn jouhikko là 
đàn gồm 2 hoặc 3 dây nhưng lại dùng cần kéo giống như cần kéo 
đàn nhị của Việt Nam. 

Sau Thời kỳ Cải cách, âm nhạc dân gian Phần Lan bắt đầu mang 
những hình thức mới. Ballad và nhạc nhảy từ các nước Bắc Âu, chủ 
yếu là từ Thụy Điển lan truyền sang Phần Lan, lúc đầu còn dung hợp 
với giai điệu của lối hát thơ truyền thống Phần Lan, nhưng về sau 
hoàn toàn mang giai điệu của âm nhạc Bắc Âu. Khi Phần Lan thuộc 
Nga (1809-1917), ảnh hưởng từ âm nhạc Nga cũng thâm nhập vào 
âm nhạc Phần Lan. Cùng với các hình thức mới đó, từ thế kỷ XIX các 
loại nhạc cụ cổ như kantele và jouhikko phần lớn đã bị viôlông thay thế. 

Vào đầu thế kỷ XIX, thể loại âm nhạc mang tên rekilaulu (những 
bài hát ngắn có điệp khúc) dựa trên thể thơ tứ tuyệt có vần trở thành 
một hình thức ca nhạc quan trọng nhất ở Phần Lan. Rekilaulu thường 
là những bài hát về đề tài tình yêu, được giới trẻ yêu thích và hát 
trong những trò chơi tập thể vòng tròn. Rekilaulu cũng phản ảnh tình 
cảm và quan niệm của xã hội nông nghiệp Phần Lan ở thế kỷ XIX.

Loại hình âm nhạc thứ hai là nhạc nhảy chủ yếu diễn ra vào 
những dịp lễ hội và đám cưới. Phổ biến là các điệu nhảy polska, minuet 
(những điệu nhảy theo nhịp ¾ phổ biến ở châu Âu thế kỷ XVII và 
XVIII) với nhạc cụ thông dụng là viôlông. Đến đầu thế kỷ thứ XIX, các 
điệu nhảy này bắt đầu bị thay thế bằng điệu nhảy valssi. Khoảng giữa 
thế kỷ XIX các điệu nhảy schottische và mazurka thâm nhập Phần Lan 
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cùng với một loại nhạc cụ mới là accordion. Cuối thế kỷ XIX, mandolin 
và hamonica cũng bắt đầu xuất hiện.

Hiện nay, âm nhạc dân gian Phần Lan đang có sự pha trộn giữa 
nhiều thể loại và phong cách khác nhau. Thế hệ già vẫn trung thành 
với truyền thống cổ, trong khi đó lớp trẻ lại pha trộn ảnh hưởng của 
âm nhạc dân gian Ireland và các nước Đông Âu cũng như cả nhạc pop 
và rock trong âm nhạc dân gian Phần Lan. Tuy nhiên, di sản truyền 
thống của âm nhạc dân gian dân tộc vẫn được lưu giữ và phát triển 
với nhiều festival dành cho loại hình này hàng năm được tổ chức, 
trong đó có những festival qui mô quốc tế, nổi tiếng như Festival Âm 
nhạc Dân gian Quốc tế ở Kaustinen - festival âm nhạc dân gian lớn 
nhất ở các nước Bắc Âu, được tổ chức từ năm 1986, hay mới đây là 
Festival Sommelo ở Kuhmo và Viena-Karjala từ năm 20052.

2.2. âm nhạc cổ điển và opera

Khác với các nước láng giềng Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển và 
Đan Mạch, Phần Lan không có một môi trường “cung đình” cho âm 
nhạc phát triển. Trái lại, âm nhạc Phần Lan chỉ nảy nở từ cội nguồn 
văn hoá dân gian và phát triển mạnh kể từ khi sử thi Kalevala ra đời. 

Nhạc cổ điển Phần Lan phôi thai từ khi đạo Chúa Giêsu được 
truyền bá vào Phần Lan vào thế kỷ thứ 12. Song mãi cho đến cuối thế 
kỷ thứ 18 loại hình âm nhạc “quý tộc” này mới có bước phát triển 
mạnh. Nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất được biết đến đầu tiên của Phần 
Lan là Bernhard Henrik Crusell (1775-1838). Tiếp đến là Fredrick Pa-
cius (1809-1891), người được coi như “cha đẻ của âm nhạc Phần Lan” 
đã sáng tác tác phẩm opera đầu tiên của Phần Lan với tựa đề Kaarle 
kuninkaan metsästys - “Chuyến đi săn của vua Charles” (1852) và bài 
quốc ca Maamme – “Đất nước ta” (1848) của Phần Lan. 

Năm 1882, Dàn nhạc giao hưởng đầu tiên của Phần Lan (ngày 
nay là Dàn nhạc giao hưởng Helsinki) và trường âm nhạc đầu tiên 
(ngày nay mang tên Học viện Sibelius) được thành lập ở Helsinki đã 
tạo ra bước phát triển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nền âm 
nhạc Phần Lan. Cả hai sự kiện này đều có vai trò quan trọng đối với 
sự nghiệp của nhân vật đại diện cho âm nhạc Phần Lan ngày nay 
trong làng âm nhạc cổ điển thế giới là Jean Sibelius (1865-1957).
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Cũng như với tất cả những người hoạt động trong các ngành 
nghệ thuật khác ở Phần Lan, Kalevala và phong trào tìm về cội nguồn 
dân tộc nổi lên ở Phần Lan vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã 
có ảnh hưởng tới những sáng tác thời kỳ đầu của Sibelius. Bản giao 
hưởng Kullervo (1892) của ông được coi như tác phẩm tìm thấy “giai 
điệu Phần Lan” cùng với một số tác phẩm khác như En Saga, Ka-
relia và Lemminkäinen lấy cảm hứng từ Kalevala và viết về các nhân 
vật trong Kalevala. Các tác phẩm The Tempest, Tapiola và hai Bản Giao 
hưởng Số Sáu và Số Bảy của ông được đánh giá là những tác phẩm 
mang tầm quốc tế. Đặc biệt, Finlandia (1899) đã trở thành một trong 
những biểu tượng quan trọng nhất của bản sắc Phần Lan. Các tác 
phẩm của ông được biểu diễn nhiều hơn tất cả các tác giả khác cộng 
lại ở Phần Lan. Đối với người Phần Lan, Jean Sibelius không chỉ là 
một nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới mà còn là hiện thân của tinh 
thần dân tộc Phần Lan.

Phong cách âm nhạc của Sibelius đã ảnh hưởng đến các nhà soạn 
nhạc giao hưởng và nhạc kịch opera sau ông ở Phần Lan, như Erkki 
Melartin (1876-1937), Leevi Madetoja (1887-1947) và Selim Palmgren 
(1878-1948). Đặc biệt, thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật Phần Lan (từ 
những năm 1890 đến những năm1920), đã đem đến cho opera của 
Phần Lan một sự thay đổi quan trọng với việc nghệ sĩ opera Phần Lan 
Aino Ackté (1876-1944), người đã thành danh ở Nhà hát Opera Paris, 
thành lập Opera của Phần Lan năm 1911 và tổ chức Festival opera ở Sa-
vonlinna năm 1912. Cũng trong thời gian này, Aarre Merikanto (1872-
1958) công bố vở opera Juha (1922), ngày nay được coi là một trong 
những tác phẩm quan trọng nhất trong lịch sử opera của Phần Lan.

Kể từ năm 1967, Savonlinna Opera Festival được tổ chức thường 
xuyên vào mùa hè hàng năm trong lòng thành cổ Olavinlinna (xây 
dựng năm 1475), là niểm tự hào của Opera Phần Lan. Ngày nay Sa-
vonlinna Opera Festival đã trở thành một festival opera quốc tế nổi 
tiếng, kéo dài tới hơn 1 tháng (từ 1.7 đến 4.8). Mỗi năm liên hoan này 
thu hút khoảng 60.000 khán giả, trong đó một nửa là khán giả nước 
ngoài. Cho đến nay Savonlinna Opera Festival đã thu hút sự tham 
gia của nhiều đoàn Opera trên thế giới, trong đó có những đoàn nổi 
tiếng từ các thành phố London, St. Perterburg, Los Angeles. Năm 
2017, kỷ niệm nước Cộng hòa Phần Lan tròn 100 tuổi, Savonlinna 
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Opera Festival sẽ có hai đoàn opera nổi tiếng của nước ngoài đến 
biểu diễn là The Bolshoi Theatre từ Moskova và Teatro Real Madrid. Vé 
của các buổi biểu diễn ở festival này được bán từ một năm trước.

Từ những năm 1930 chủ nghĩa cổ điển mới ảnh hưởng từ Stran-
vinsky và Bartok chiếm ưu thế trong âm nhạc Phần Lan, với các tác 
giả tiêu biểu như: Uuno Klami (1900-1961), Eina Englund (1916-1999), 
Joonas Kokkonen (1921-1996), Einojuhani Rautavaara (1928-2016) và 
Usko Meriläinen (1930-2004). Tuy nhiên, đến những năm 1960, âm 
nhạc Phần Lan lại hình thành hai khuynh hướng khác nhau. Một bộ 
phận vẫn tiếp tục chủ nghĩa hiện đại như Bergman, Meriläinen và 
Heininen; trong khi một số khác như Kokkonen, Rautavaara lại trở 
về với chủ nghĩa lãng mạn mới.

Từ cuối những năm 1960 âm nhạc Phần Lan bắt đầu vươn lên 
tầm thế giới và từ những năm 1970 trở thành một “thương hiệu” 
được biết đến nhiều ở nước ngoài của Phần Lan. Trong vòng hơn 
hai thập kỷ tiếp theo, âm nhạc Phần Lan, đã chứng kiến một sự phát 
triển rất mạnh mẽ, nhất là từ sau chuyến lưu diễn thành công của 
đoàn Opera Quốc gia Phần Lan tại nhà hát Opera New York năm 
1983, báo chí thế giới liên tiếp nói về opera Phần Lan và opera bắt 
đầu trở nên phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở 
Phần Lan. Cùng với Savonlinna, Nhà hát Opera Phần Lan ra đời năm 
1993, đã tạo thêm “đất” cho opera nảy nở và phát triển. 

Ngày nay Phần Lan có tới 30 dàn nhạc giao hưởng, một con 
số đáng kể trong một đất nước chỉ có hơn 5 triệu dân. Riêng thủ đô 
Helsinki đã có tới 4 dàn nhạc, còn 8 thành phố khác mỗi thành phố 
có 2 dàn nhạc. Cả nước có tới 1.443 nhà soạn nhạc với 34.437 tác 
phẩm, trong đó dẫn đầu là Jean Sibelius với 543 tác phẩm3. Đáng 
chú ý là Phần Lan đã đào tạo ra nhiều nhà soạn nhạc và chỉ huy 
dàn nhạc nổi tiếng trong làng âm nhạc thế giới, như Kajia Saariaho 
(1952-), Magnus Lindberg (1958-), Jouni Kaipainen (1956-) và Esa-
Pekka Salonen (1958-), chỉ huy trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Log 
Angeles từ năm 1984 và hiện đang là chỉ huy trưởng của dàn nhạc 
giao hưởng London. Esa-Pekka Salonen là nhà soạn nhạc của Dàn 
nhạc Giao hưởng New York từ năm 2015-2019. Phần Lan có nhiều 
người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng đến mức có chuyện vui rằng: 
nếu trong một buổi hòa nhạc ở Phần Lan khi nhạc trưởng bất ngờ 
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có vấn đề về sức khỏe, không chỉ huy tiếp được thì thay vì hỏi trong 
thính phòng có ai là bác sĩ không, người ta sẽ hỏi: có ai chỉ huy dàn 
nhạc tiếp được không?  

2.3. âm nhạc hiện đại

Nhạc Jazz được du nhập vào Phần Lan từ cuối những năm 1920, 
nhưng phải đến những năm 1960 loại nhạc này mới được phổ biến 
rộng và thế hệ đầu tiên thuộc loại hình âm nhạc này của Phần Lan mới 
được biết đến trên thế giới với một số nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn tiêu 
biểu như: Seppo Paroni Paakkunainen, Juhani Aaltonen, Eero Koivistoinen 
(saxophone), Heikki Sarmanto (piano) và Edward Vesala (trống).

Năm 1972 Nhạc viện Pop/Jazz Oulunkylä (ngày nay đổi thành 
Nhạc viện Pop/Jazz Helsinki) ra đời, sau đó năm 1983, Khoa nhạc Jazz 
của Viện âm nhạc Sibelius được thành lập đã đưa việc đào tạo loại 
hình âm nhạc này đi vào chính quy và sản sinh ra một thế hệ nghệ sĩ 
nhạc Jazz mới. Ban nhạc Jazz mang tên UMO, thành lập năm 1975 đã 
góp phần đào tạo nhiều nghệ sĩ nhạc Jazz nổi tiếng của Phần Lan và 
ngày nay vẫn giữ vị trí của mình trong làng nhạc Jazz ở nước này. 

Bước vào thế kỷ XXI, một số ban nhạc thuộc thế hệ mới đang 
nổi lên trong làng nhạc Jazz Phần Lan như: Ilmiliekki Quartet, Quin-
tessence và U-Street All Stars. Được thành lập năm 2000, nhưng năm 
2001, U-Street All Stars đã giành giải nhất trong cuộc thi nhạc Jazz 
quốc tế ở Tây Ban Nha và giải nhì trong cuộc thi khác ở Bỉ. Trong số 
các nghệ sĩ nhạc Jazz tiêu biểu của Phần Lan được biết nhiều trên thế 
giới hiện nay, có Trio Töykeät, Jarmo Savolainen, Klaus Suonsaari, 
Samuli Mikkonen, Kari Ikonen và Mikko Innanen.

Hàng năm, có hàng chục festival Jazz được tổ chức ở Phần Lan. 
Lớn nhất trong số này là Pori Jazz Festival, một festival quốc tế tổ chức 
ở thành phố Pori từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7 hàng năm. Festival 
này có từ năm 1966 và ngày nay được coi là một trong những festival 
nhạc jazz lớn nhất hàng năm ở châu Âu.

Rock được mang đến Phần Lan năm 1955, nhưng vào cuối thập 
kỷ đó nó vẫn chỉ được biết trong giới trẻ ở các thành phố và thị trấn 
lớn. Vào cuối những năm 1960, rock Phần Lan vẫn chủ yếu chỉ trình 
diễn những bài hát nước ngoài đã được dịch sang tiếng Phần Lan. Đầu 
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những năm 1970, ban nhạc Blues Section (chịu ảnh hưởng nhiều từ ban 
nhạc Cream của Anh) và Tasavallan Presidentti bắt đầu được biết đến ở 
nước ngoài, nhất là ở Anh và Thụy Điển. Cuối những năm 1970, loại 
rock mạnh (punk rock) bắt đầu được yêu thích ở Phần Lan. Làn sóng 
mới này đã thu hút một số lượng lớn nghệ sĩ và các ban nhạc nổi lên như 
nấm. Tiêu biểu nhất trong số đó là Eppu Normaali (với các bài hát nổi 
tiếng như Poliisi pamputtaa taas, Puhtoine lähiöni) và Hassisen Kone (với các 
bài Rappiolla, Kurja matkamies maan). Eppu Normaali sau này quay trở lại 
với dòng rock chủ đạo, nhưng vẫn rất được hâm mộ. Còn Hassisen Kone 
chỉ cho ra đời được 3 album và ban nhạc giải tán năm 1982.

Bước sang thập kỷ 80, một số ban nhạc rock của Phần Lan bắt 
đầu được yêu thích ở trong nước và nhiều nơi trên thế giới, như Din-
go; nhất là ban nhạc mang tên Hà Nội - Hanoi Rock, được thành lập 
năm 1980 ở Helsinki và nhanh chóng nổi tiếng ở châu Âu, các nước 
Đông Á, Ấn Độ và Mỹ. Năm 1985, Hanoi Rocks giải tán vì một thành 
viên trong ban nhạc qua đời và một vài lý do khác. Mãi đến tháng 3 
năm 2002, ca sĩ chính của ban nhạc là Michael Monroe và nhạc công 
ghi ta Andy McCoy tái lập lại Hanoi Rocks. Tuy nhiên, Hanoi Rocks 
cũng chỉ hoạt động tiếp đến năm 2009 thì giải tán. Mặc dù không 
thật sự bền vững và tuổi thọ không dài, song Hanoi Rocks đã có ảnh 
hưởng khá lớn trong đời sống âm nhạc hiện đại Phần Lan. Đặc biệt, 
Hanoi Rocks được coi như là ban nhạc đã mở đường cho hard rock 
(nhạc mạnh) và metal rock (nhạc kim loại) của Phần Lan vươn ra 
nước ngoài với những ban nhạc nổi tiếng sau này, như: HIM, Night-
wish, Sonata Arctica, Stratovarius, Children of Bodom và Turisas. Ngày 
nay ca sĩ chính, người sáng lập Hanoi Rocks, Michael Monroe vẫn là 
“người của công chúng” Phần Lan và luôn xuất hiện trên sân khấu 
cũng như trên các phương tiện truyền thông của nước này4.

Có thể nói âm nhạc Phần Lan bắt đầu trở thành một ngành công 
nghiệp vào năm 2000 khi ban nhạc HIM đứng đầu bảng xếp hạng ở 
Đức cũng như nhiều nước khác ở châu Âu với album “Join Me” và 
“Razorblade Romance”. Đặc biệt, album “Dark Light” phát hành năm 
2005 của HIM đến tháng 9/2006 đã bán được hơn nửa triệu bản ở Mỹ, 
đưa HIM trở thành ban nhạc Phần Lan đầu tiên có album được xếp 
vào đĩa vàng của âm nhạc Mỹ. Tiếp đó là Nightwish với album “Once” 
được coi như một thành công lớn ở nhiều nước, nhất là ở Nam Mỹ. 
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Tháng 8.2016, bộ phim tư liệu “To Nightwish with love” với sự đóng 
góp của 200 người hâm mộ trên khắp thế giới dành tặng cho ban 
nhạc yêu thích của họ đã được phát đi trên internet.

Tuy nhiên, giấc mơ lớn và bất ngờ nhất đến với rock Phần Lan 
khi ban nhạc Mr. Lordi của nước này đã vượt lên trên đại diện của 38 
nước châu Âu, đoạt giải nhất trong vòng chung kết cuộc thi Eurovi-
sion lần thứ 51 tổ chức tại Hy Lạp, tháng 5 năm 2006. Đây là lần đầu 
tiên trong lịch sử của cuộc thi này, một ban nhạc của Phần Lan được 
lọt vào vòng chung kết và đoạt giải với số điểm cao nhất. Với thành 
công này, Mr. Lordi được coi như những người anh hùng của Phần 
Lan và bài hát tham dự cuộc thi của ban nhạc - “Hard Rock Hallelu-
jah” đã được yêu thích như một “bản quốc ca” không chính thức của 
người hâm mộ nước này.

Số lượng các festival nhạc rock được tổ chức hàng năm ở Phần 
Lan cũng không thua kém các loại hình âm nhạc khác. Trong vòng 2 
tháng (từ giữa tháng Sáu đến giữa tháng Tám) có tới 11 festival nhạc 
rock và metal quốc tế diễn ra ở Phần Lan với sự góp mặt của nhiều 
ban nhạc nổ tiếng trên thế giới. Các festival nổi tiếng nhất là Provins-
sirock, Ruisrock, Ilosaarirock, Rockoff, Tuska festival và Koneisto festival, 
trong đó Koneisto festival gần đây đã trở thành một festival quốc tế 
dành cho âm nhạc điện tử. 

Theo Encyclopaedia Metallum, Phần Lan là quốc gia có nhiều ban 
nhạc rock nhất trên thế giới tính theo dân số5. Cho tới tháng 10 năm 
2016 ở đất nước trên 5,5 triệu dân này có tới 3.479 ban nhạc rock có 
đăng ký hoạt động, trung bình 630 ban nhạc trên 1 triệu dân. Nhiều 
ý kiến cho rằng đây là 1 trong 10 điều mà Phần Lan được biết đến 
nhất trên thế giới6. Theo một thăm dò ý kiến thực hiện trên mạng 
năm 20137, 10 ban nhạc được yêu thích nhất của Phần Lan là: 1. HIM, 
2. Nightwish, 3. The Rasmus, 4. Huoraton, 5. Apocalyptica, 6. Sunrise 
Avenue, 7. Children of Bodom, 8. French Film, 9. Pertti Kurikan Ni-
mipäivät (PKN) và 10. Sonata Arctica. Tuy nhiên, theo một khảo sát 
được thực hiện từ kết quả tìm kiếm qua Google, 10 ban nhạc được 
tìm kiếm nhiều nhất theo thứ tự như sau: 1. Nightwish, 2. HIM, 3. 
Apocalyptica, 4. Tarja Turunen (cựu ca sĩ của Nightwish), 5. Lordi, 6. 
Children of Bodom, 7. Sonata Arctica, 8. Stratovarius, 9. The Rasmus, 
10. Korpiklaani8. 



Phần Lan - ngôi sao phương Bắc

239

Một hiện tượng mới trong âm nhạc Phần Lan vào cuối năm 2016 
là việc ca sĩ Saara Aalto (sinh 1987) đã lần lượt vượt qua 13 vòng thi 
của cuộc thi tiếng hát truyền hình The X Faxtor UK của Anh năm 2016. 
Mặc dù đã từng đoạt giải trong hai cuộc thi âm nhạc ở Phần Lan năm 
2007 và 2012, song phải đến The X Faxtor UK, khi trở thành ca sĩ nước 
ngoài đầu tiên lọt vào vòng cuối cùng của cuộc thi và đoạt giải nhì, 
Saara Aalto mới gây nên cơn sốt trong âm nhạc Phần Lan. Trước khi 
Saara Aalto trở lại Anh dự đêm chung kết cuộc thi, Tổng thống Phần 
Lan đã gọi cô là “Sisu Saara Aalto” trong lời chúc ông viết trên trang 
facebook của mình. Theo Google, tên của cô là một trong năm 5 từ có 
số lượng tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2016 ở Phần Lan. YLE cho 
biết, nhờ có Saara Aalto mà khoảng 150 triệu người trên thế giới biết 
đến Phần Lan. Mới đây Thành phố Helsinki đã quyết định lấy hình 
ảnh của cô làm poster quảng cáo cho du lịch của Phần Lan năm 2017.

Hội âm nhạc Phần Lan ra đời từ rất sớm, cùng với sự khai sinh 
nước Cộng hòa Phần Lan, năm 1917. Hiện nay Hội có 3.300 hội viên 
với 25 chi hội ở các địa phương. Ngoài ra còn có các hội chuyên 
ngành, như Hội âm nhạc dân gian, Hội xuất bản âm nhạc, Hội âm 
nhạc trường học, Hội âm nhạc không chuyên Phần Lan ... Tư liệu về 
âm nhạc Phần Lan được tập hợp và lưu giữ trên mạng qua địa chỉ 
Music Finland. Từ năm 1999, âm nhạc hiện đại Phần Lan đã bắt đầu 
vượt biên giới đến với công chúng yêu nhạc nước ngoài. Để xuất 
khẩu âm nhạc ra nước ngoài, năm 2002, giới âm nhạc Phần Lan đã 
thành lập Hội xuất khẩu Âm nhạc Phần Lan. Những năm gần đây 
doanh thu xuất khẩu âm nhạc của Phần Lan ngày một tăng lên. Năm 
2015 xuất khẩu âm nhạc Phần Lan đã thu về 46,5 triệu euro từ bán 
bản quyền và biểu diễn, tăng hơn năm 2014 tới 8%. Đó là con số đáng 
kể khi tiếng Phần Lan chỉ là ngôn ngữ mẹ đẻ của khoảng 5 triệu 
người. Song các ca sĩ và ban nhạc Phần Lan đã vượt qua rào cản ngôn 
ngữ và một số chủ yếu đến với công chúng yêu nhạc bằng các bài 
hát tiếng Anh, điển hình như Hanoi Rocks, Lordi và mới đây là Saara 
Aalto. Nếu như vào những năm 1980 và 1990 giới nghiên cứu và sinh 
viên âm nhạc nước ngoài chỉ biết đến âm nhạc Phần Lan từ nhạc cổ 
điển thì từ thập niên đầu của thế kỷ 21 âm nhạc metal và hard rock 
đã cuốn hút họ. Có thể khẳng định rằng ngày nay, cùng với giáo dục, 
âm nhạc đã trở thành sức mạnh mềm của Phần Lan.



Võ Xuân Quế

240

Số tác Phẩm âm nhạc của Phần lan  
được nước ngoài mua Bản quyền năm 2015

Nguồn: Suomalaisten musiikintekijöiden popkappaleet maailmalla9

doanh thu từ xuất khẩu âm nhạc của Phần lan  
từ năm 2000-2015

Nguồn: Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo
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2.4. Môi trường âm nhạc

Trong hơn hai thập kỷ qua Phần Lan đã tạo ra một môi trường rất 
tích cực cho sự phát triển của âm nhạc. Một mạng lưới âm nhạc được 
mở rộng khắp nhiều nơi trong toàn quốc. Âm nhạc được xuất hiện với 
nhiều thời lượng hơn trên sóng phát thanh, truyền hình cũng như trên 
các phương tiện truyền thông đại chúng khác. Riêng đài phát thanh, 
từ năm 1992 ở khu vực Helsinki và vùng lân cận, một kênh chuyên về 
âm nhạc cổ điển đã được phát sóng và một kênh khác chuyên về âm 
nhạc hiện đại đã đi vào hoạt động năm 2003. Hãng truyền hình nhà 
nước YLE cũng có một kênh chuyên về văn hóa, khoa học và âm nhạc 
phát sóng từ năm 2001. Các thư viện công cộng trên khắp Phần Lan 
đều có khu vực dành riêng cho âm nhạc. Ngoài ra một số thành phố 
lớn (như Helsinki) còn có thư viện riêng về âm nhạc. 

Các festival âm nhạc được tổ chức gần như quanh năm, nhất là 
trong ba tháng mùa hè. Việc giáo dục âm nhạc rất được coi trọng trong 
trường học. Bên cạnh các nhạc viện, kể từ năm 1960, các lớp chuyên về 
âm nhạc đã được đưa vào các trường ở Helsinki, và ngày nay đã được 
mở rộng ra trong cả nước. Đặc biệt, kiến thức âm nhạc phổ thông được 
dạy cho học sinh từ bậc cơ sở. Sau ba tuần du lịch khám phá Phần Lan, 
Robert Kaiser- phóng viên của báo Washington Post đã nhận xét rằng 
không có nơi nào trên thế giới âm nhạc được học nhiều như ở Phần 
Lan10. Năm 2016, các trường phổ thông ở Phần Lan bắt đầu thực hiện 
một số đổi mới chương trình, trong đó số giờ học nghệ thuật và âm 
nhạc được tăng thêm mỗi giờ một tuần ở bậc tiểu học.

Mạng lưới học viện, trường học chuyên về âm nhạc được thành 
lập ở tất cả những nơi có nhu cầu, và hiện nay trên cả nước có tới 
150 cơ sở thuộc loại này, trong đó nổi tiếng nhất là Học viện Sibelius. 
Riêng thủ đô Helsinki còn có một thư viện chuyên về âm nhạc – Mu-
siikkikirjasto, ở trung tâm thành phố11. Ngoài ra còn có các quỹ tài 
chính của tư nhân, công ty, hội đoàn hàng năm tài trợ cho hoạt động 
của các nghệ sĩ.  

Lordi – Anh hùng nhạc rock của Phần Lan

Đêm 20 tháng 5 năm 2006, hàng triệu người dân Phần Lan ngồi 
trước máy truyền hình hồi hộp theo dõi kết quả chung kết cuộc thi 
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Eurovision Song Contest lần thứ 51 tổ chức tại Athen (Hy Lạp). Có lẽ 
đây là sự kiện hồi hộp và thú vị nhất trong năm của người Phần Lan. Khi 
người dẫn chương trình cuộc thi tuyên bố ban nhạc Lordi của Phần Lan 
giành 292 điểm, đoạt giải nhất, nhiều người vẫn không hết ngỡ ngàng. 

Việc Lordi được chọn làm đại diện cho Phần Lan tham dự 
Eurovision đã gây ra tranh cãi cả ở Phần Lan và Hy Lạp. Nhiều người 
Phần Lan cho rằng sự xuất hiện của Lordi với trang phục của quỷ sa 
tăng sẽ khiến thế giới có cái nhìn xấu về Phần Lan, thậm chí một số 
lãnh đạo Nhà thờ còn kêu gọi Tổng thống Phần Lan phản đối. Ở Hy 
Lạp, một số tổ chức đã tìm cách ngăn cản sự tham gia cuộc thi của 
Lordi, một số khác đòi có quy định pháp lý cấm Lordi biểu diễn vì cho 
rằng “sự xuất hiện của ban nhạc này sẽ làm ảnh hưởng đến nền tảng 
văn hoá của Hy Lạp và châu Âu”.

Nhưng, bất chấp và có thể vì sự tranh cãi đó của dư luận mà 
Lordi đã giành được số điểm cao nhất (12 điểm) từ 8 quốc gia, trong đó 
có Hy Lạp và vượt ban nhạc xếp thứ hai (của Nga) tới 46 điểm. Không 
chỉ đoạt giải nhất, Lordi còn lập nên hai kỷ lục trong lịch sử nửa thế kỷ 
của Eurovision Song Contest: là ban nhạc đầu tiên đạt điểm cao nhất 
trong cả vòng bán kết và vòng chung kết (ở vòng bán kết, Lordi cũng 
đạt 292 điểm); đồng thời là ban nhạc giành giải nhất với số điểm vượt 
ban nhạc xếp thứ hai cao nhất. 

Thành công của Lordi quá bất ngờ và vượt qua sự tưởng tượng 
của người Phần Lan nói chung và của cả chính ban nhạc Lordi. Đây 
là lần đầu tiên, Phần Lan có đại diện được lọt vào vòng chung kết của 
Eurovision Song Contest. Trước cuộc thi, Lordi không phải là ban nhạc 
sáng giá trong làng âm nhạc của Phần Lan. Thêm vào đó, trang phục 
“gớm ghiếc” của họ trên sân khấu khiến nhiều người Phần Lan khó 
chấp nhận. Chính Tomi Putaansuu, trưởng ban nhạc Lordi cũng đã 
thổ lộ trong cuộc họp báo ngay sau khi đoạt giải nhất rằng: “Chúng tôi 
thậm chí không bao giờ nghĩ mình có thể tham dự Eurovision ở Phần 
Lan”. Với thành công này Lordi đã “khiến” Phần Lan trở thành nước 
tổ chức Eurovision Song Contest 2007.

Một tuần sau đêm chung kết, tối 26.5.2006 một buổi ca nhạc 
“mừng chiến thắng” của Lordi được tổ chức tại Quảng trường Chợ ở 
trung tâm Helsinki với sự tham gia của khoảng 80.000 người và được 
truyền hình trực tiếp. Đêm ca nhạc này được ghi vào sách Guiness như 
là một cuộc hát karaoke lớn nhất từ trước đến nay. Tại buổi lễ này, Tổng 
thống Phần Lan đã trao tặng Lordi chiếc chìa khoá vàng – kỷ niệm 
chương của Liên đoàn Lao động Phần Lan giành cho những người lao 
động xuất sắc nhất. 
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Lordi là ban nhạc hard rock do Tomi Putaansuu thành lập năm 
1992 ở Rovaniemi, một thành phố ở miền bắc Phần Lan, quê hương của 
Santa Claus nổi tiếng. Ban nhạc gồm 5 thành viên, trong đó có một nữ. 
Năm 2002, album đầu tiên Get Heavy của Lordi được bán ở Phần Lan. 
Album gây chú ý nhất với tên gọi The Monster Show (2005) được bán ở 
hơn 20 nước. Album mới nhất của Lordi là The Arockalypse (2006). Sau 
khi Lordi mang chiến thắng trở về, thành phố Rovaniemi – quê hương 
của ban nhạc, đã quyết định đổi tên quảng trường trung tâm thành 
Quảng trường Lordi. Còn Santa Claus thì phát biểu trước các phương 
tiện truyền thông một cách tự hào: “Thành công của Lordi chứng minh 
rằng bằng lao động miệt mài và tin tưởng vào khả năng của mình, chúng 
ta có thể biến những giấc mơ lớn nhất trở thành hiện thực”. 

 Điểm “khác người” của Lordi là luôn luôn xuất hiện trên sân 
khấu với mặt nạ, áo giáp. Các bài hát biểu diễn luôn đi kèm với những 
tia lửa bắn ra từ trang phục, đạo cụ và nhạc cụ. Mr. Lordi giải thích về 
trang phục của ban nhạc tại buổi họp báo sau cuộc thi rằng: “Chúng 
tôi không phải là sa tăng hay quỷ dữ. Đây chỉ là giải trí. Các mặt nạ 
chỉ như là những tấm card (thẻ căn cước) của chúng tôi và chúng tôi 
không bao giờ biểu diễn mà không dùng chúng” và trên website của 
ban nhạc: “Tư tưởng thẩm mỹ của chúng tôi giống như thể loại phim 
kinh dị (horror film). Phim càng sợ hãi càng thấy thú vị hơn. Nhạc rock 
cũng cần có sự vui cười”. 

Để bảo vệ “monster image” của mình, Lordi không cho phép các 
phương tiện truyền thông công bố hình ảnh của các thành viên ban 
nhạc nếu không có mặt nạ. Một điều nữa cũng cần nói là website chính 
thức của Lordi chỉ có tiếng Anh mà không có tiếng Phần Lan12.

3. điện ảnh Phần lan
Điện ảnh Phần Lan có một lịch sử khá lâu đời. Chỉ một năm sau 

khi bộ phim với hình ảnh di động (motion) đầu tiên của điện ảnh 
thế giới ra đời (1895), bộ phim đầu tiên thuộc loại hình này đã được 
công chiếu ở Phần Lan (1896)13. Năm 1906 công ty điện ảnh đầu tiên 
của Phần Lan, Atelier Apollo ra đời ở Helsinki. Năm 1907, bộ phim 
truyện đầu tiên Salaviinanpolttajat – “Những người nấu rượu lậu” dài 
10-20 phút do Teuvo Puro đạo diễn được công chiếu. Năm 1913 công 
ty đầu tiên về phim truyện và nghệ thuật là Lyyra Filmi của đạo diễn, 
nhà sản xuất phim Hjalmar V. Pohjanheimo được thành lập. Trong 
thời gian từ năm 1896 đến năm 1916, điện ảnh Phần Lan đã sản xuất 
25 bộ phim mang tính sân khấu14. Trong vòng hai thập niên ấy, bên 
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cạnh Atelier Apollo và Lyyra-Filmi còn có một số công ty sản xuất 
phim nhỏ khác, như: Maat ja kansat, Ab Finladia Filmi và Nordiska 
Biograf Kompaniet Fernander & Hallseth được thành lập. 

Trong thời gian từ năm 1916-1919, một số sự kiện chính trị xã hội 
(chính quyền Nga hoàng cấm việc làm phim (1916), Phần Lan trở thành 
quốc gia độc lập (1917) và nội chiến (1918) đã khiến cho điện ảnh Phần 
Lan ngưng trệ. Nhưng với sự ra đời của công ty Suomi-Filmi (1919), 
từ năm 1920 trở đi điện ảnh Phần Lan bắt đầu gặt hái những thành 
công. Suomi-Filmi đã cho ra đời một số bộ phim đáng chú ý: Ollin 
oppivuodet (1920), Finlandia (1922) do Teuro Puro đạo diễn; Koskenlaskijan 
morsian (1923) Nummisuutarit (1923), Myrskyluodon kalastaja (1924), 
Meidän poikamme (1928) do Erkki Karu đạo diễn và Pohjalaisia (1925) của 
Jalmari Lahdensuo. Erkki Karu có một vai trò rất quan trọng và được coi 
như là người mở đường cho ngành công nghiệp điện ảnh. 

Bên cạnh Helsinki, trong thời gian này một số công ty sản xuất 
phim cũng đã ra đời ở các thành phố khác như Tampere, Viipuri 
và Oulu. Lahyn-filmi - công ty phim ra đời năm 1922 ở Turku, tuy 
không sản xuất nhiều phim lắm, song đã ghi danh trong làng điện 
ảnh Phần Lan như là cha đẻ của bộ phim hoạt hình đầu tiên của nước 
này: Aito sunnuntaimetsästäjä (1924). Năm 1929 một công ty phim 
nhỏ khác mới thành lập là Fennica đã cho ra đời hai bộ phim Mustat 
silmät và Mustalaishurmaaja do Valentin Vaala - một trong những đạo 
diễn tài năng nhất của thời kỳ vàng của điện ảnh Phần Lan sau này, 
đạo diễn. Trong mười năm (từ 1919-1929), đã có 56 bộ phim dài được 
sản xuất, trong đó có 12 phim tư liệu, 43 phim truyện dài. Đáng chú 
ý trong số này có 16 phim được bán ra nước ngoài, như: Na Uy, Pháp, 
Thụy Điển và cả Mỹ (cho người Phần Lan ở Mỹ).

Giai đoạn 1930 -1939 mở đầu với bộ phim câm cuối cùng trong 
lịch sử điện ảnh Phần Lan là Kajastus (1930) của Carl von Haartman 
và hai bộ phim truyện dài có tiếng đầu tiên: Aatamin puvussa ja vähän 
Eevankin (1931) của Jaakko Korhonen và Sano se suomeksi (1931) của 
Yrj Yrjö Nyberg. Năm 1933, Erkki Karu đã cho ra đời bộ phim âm 
nhạc đầu tiên của Phần Lan là Meidän poikamme merellä (1933). 

Những năm 1934-1939 được coi là thời kỳ vàng của điện ảnh Phần 
Lan. Với việc Erkki Karu rời Suomi-Filmi (1933) và thành lập công ty 
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mới là Suomen Filmiteollisuus (SF), điện ảnh Phần Lan bắt đầu có sự 
cạnh tranh gay gắt. Cuộc đua giữa công ty cũ và công ty mới của Karu 
đã đem đến cho điện ảnh nước này một mùa bội thu không chỉ về số 
lượng mà cả về chất lượng. Suomi-Filmi cho ra đời một số bộ phim 
đáng chú ý như: Siltalan pehtoori (1934), Minä ja ministeri (1934) và Ja alla 
oli Tulinen järvi (1937) do Risto Orko đạo diễn, trong đó phim Siltalan 
pehtoori đã lập kỷ lục về người xem, với 900.000 lượt. SF cũng không 
chịu lép vế với những phim như: Syntipukki (1935), Pohjalaisia (1936), 
Tulitikkuja lainaamassa (1938), phim hài Lapatossu (1937) ja Rykmentin 
murheenkryyni (1938), Nummisuutarit (1938), Vieras mies tuli taloon 
(1938) và Takki ja liivit pois! (1939).

Trong khoảng 10 năm (1930-1939) các công ty phim Phần Lan đã 
sản xuất 98 bộ phim truyện dài, trong đó có 33 phim của Suomi-Filmi 
và 25 phim của SF, còn lại là của các công ty nhỏ khác. Ngoài hai đạo 
diễn đã nổi tiếng từ trước: Valentin Vaala và Kurt Jäger, một số tên 
tuổi mới đã khẳng định chỗ đứng như: Heikki Aho, Björn Soldan, 
Nyrki Tapiovaara, Orvo Saarikivi và các diễn viên như: Ansa Ikonen, 
Eino Kaipainen, Helena Kara, Regina Linnanheimo, Tauno Palo. Với 
đội ngũ diễn viên và các nhà sản xuất riêng, từ đây điện ảnh Phần 
Lan bắt đầu coi mình như đã có riêng một Hollywood. 

Từ năm 1939-1945, Phần Lan bị lôi kéo vào Chiến tranh Thế giới 
thứ hai, chỉ có hai công ty phim lớn là Suomi-Filmi và SF duy trì được 
hoạt động và trung bình mỗi năm cả hai công ty sản xuất 9-10 phim. 
Đáng chú ý là năm 1942 một công ty làm phim mới là Fenno-Filmi 
đã ra đời và sản xuất được 5 phim trong thời gian này, trong đó có 
2 phim phải kể đến là Salainen ase (1943) và Maskotti (1943). Sau khi 
chiến tranh kết thúc, điện ảnh Phần Lan gặp một số khó khăn mới 
về đề tài thời sự cũng như trang thiết bị thiếu thốn. Xã hội bị xáo 
trộn, các công ty phim cũng có sự thay đổi về lãnh đạo và số lượng 
khán giả đến với màn ảnh cũng giảm đi. Tuy nhiên, trong thời gian 
từ 1940-1949, điện ảnh Phần Lan cũng sản xuất được 177 bộ phim, 
trong đó SF có 78 phim và Suomi-Film có 48 phim, Fenno-Filmi dù 
mới thành lập cũng cho ra đời được 17 phim. Đặc biệt, Điện ảnh 
Phần Lan đã thành lập giải thưởng điện ảnh Jussi Award (được coi 
là giải thưởng điện ảnh sớm nhất ở châu Âu) và trao giải thưởng đầu 
tiên năm 194415. 
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Thập kỷ 50 là những năm cuối cùng của loại hình phim studio ở 
Phần Lan. Ba công ty sản xuất phim lớn lúc bấy giờ đã sản xuất một 
số lượng phim lớn nhất từ trước đến nay trong cùng thời gian không 
chỉ ở Phần Lan mà trên thế giới, với 219 phim. Hãng sản xuất nhiều 
nhất là SF với 99 phim, trong đó có bộ phim Tuntematon sotilas (1955) do 
Edvin Laine đạo diễn dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà 
văn Väinö Linna, thu hút hơn 2 triệu lượt người xem và được coi là bộ 
phim tiêu biểu nhất của Phần Lan cho đến nay. Suomi-Filmi sản xuất 30 
phim, còn Fennada-Filmi mới thành lập song cũng sản xuất 46 phim. 

Thập kỷ 60 được coi là thời kỳ chuyển giao của điện ảnh Phần Lan 
cả về kỹ thuật điện ảnh và người làm phim. Ba công ty sản xuất phim 
chính vẫn là SF với 37 phim, Suomi-Filmi (12 phim) và Fennada-Filmi 
(11 phim). Đáng chú ý nhà làm phim Maunu Kurkvaara (làm phim 
từ thập niên 1950) đã trở lại làm phim với kĩ thuật mới và là công ty 
sản xuất nhiều phim thứ 2 sau SF trong thập niên này với 13 phim. 
Một số công ty và nhà làm phim mới xuất hiện, như Filminor (1962), 
Jörn Donner, Erkko Kivikoski, Antti Peippo, Kullervo Kukkasjärvi và 
Lasse Naukkarinen. Đạo diễn nhiều phim nhất trong thập kỷ này là 
Aarne Tarkas, với 17 phim trong 3 năm 1960-63 và Maunu Kurkvaara 
với 13 phim. Một số bộ phim tiêu biểu là Täällä Pohjantähden alla 
(1968), với nửa triệu người xem trong lần chiếu đầu tiên, Käpy selän 
alla (1966). 

Thập kỷ 70-1980 bị coi là thời kỳ ngưng trệ của điện ảnh Phần 
Lan. Mặc dù Quỹ điện ảnh Phần Lan ra đời (1976) bắt đầu huy động 
kinh phí cùng với các kênh truyền hình trợ giúp cho việc làm phim 
và cả nước có khoảng 40 công ty phim, song trong gần 10 năm chỉ có 
80 phim được sản xuất. Những bộ phim được nhiều người xem nhất 
thời kỳ này là Maa on syntinen laulu (1973), Uuno Turhapuro (1973), 
Loma (1976) và công ty sản xuất nhiều phim nhất là Jörn Donner 
Productions (13 phim). Đáng chú ý năm 1979, Phần Lan đã sản xuất 
bộ phim màu hoàn toàn đầu tiên. Cũng từ năm này điện ảnh Phần 
Lan bắt đầu xác định độ tuổi dành cho người xem với các bộ phim.  

Thập niên 1980, không chỉ có số lượng phim được sản xuất gần 
gấp đôi so với trước (158 phim) mà điện ảnh Phần Lan còn có bộ 
phim đầu tiên được giải thưởng quốc tế là Fanny và Alexander (1983) 
do Ingmar Bergman đạo diễn và Jörn Donner là nhà sản. Thập niên 
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này còn xuất hiện 40 đạo diễn mới. Đáng chú ý, từ năm 1986 số lượng 
khán giả đến với phim tăng trở lại (như thập kỷ 50) và phim Phần 
Lan bắt đầu được chào đón ở nước ngoài với các phim: Born America 
(1986) của Renny Harlin, Kuutamosonaati (1988) của Olli Soinio. 
Khoảng 1/3 đạo diễn phim Phần Lan thời kỳ này có phim được 
chiếu ở nước ngoài. Tiêu biểu nhất là hai anh em Mika Kaurismäki 
và Aki Kaurismäki với các phim Napoli All Night Long (1987), Varjoja 
paratiisissa (1986), Ariel (1988) vàTulitikkutehtaan tyttö (1990). Anh em 
Kaurismäki cũng là hai đạo diễn có nhiều phim nhất trong thập niên 
này với 17 phim mỗi người.

Thập niên 1990 – 1999 được coi là thời kỳ bùng nổ của điện ảnh 
Phần Lan với 178 phim được công chiếu. Tuy nhiên, với sự xuất hiện 
của TV và video, thời gian đầu số lượng khán giả bị sụt giảm, chỉ có 
15 phim thu hút hơn 100.000 khán giả mỗi phim. Bên cạnh việc tiếp 
tục làm nhiều phim trong nước, Ari Kaurismäki bắt đầu đạo diễn 
một số phim nước ngoài như I Hired a Contract Killer (Anh, 1990) và 
La vie de bohème / Boheemielämää (Pháp, 1992). Phim của Kaurismäki 
được bán ra 20 nước và đó là thành công lớn nhất của điện ảnh Phần 
Lan lúc bấy giờ. Ngoài ra, có một số đạo diễn mới nổi như Markku 
Pölönen, Heikki Turunen và một số nhà sản xuất phim: Johannes 
Lassila, Marko Röhr, Lasse Saarinen ja Markus Selin.

Từ năm 2000 đến nay, trung bình mỗi năm điện ảnh Phần Lan 
cũng sản xuất khoảng 175 bộ phim. Nhiều đạo diễn Phần Lan tiếp 
tục có những tác phẩm được đánh giá cao ở trong nước cũng như 
nước ngoài. Phim Mies vailla menneisyyttä - Người đàn ông không có quá 
khứ (2002) của Aki Kaurismäki đã đoạt giải ở Liên hoan phim Cannes 
(Pháp) và được đề cử vào hạng mục phim nước ngoài hay nhất của 
Oscar năm 2002. Năm 2015 nhà quay phim Peter Flinckenberg đã 
đoạt giải thưởng của Hiệp hội các nhà quay phim Mỹ (ASC) với bộ 
phim Concrete Night do Pirjo Honkasalo đạo diễn. Đây là nhà quay 
phim Phần Lan và phim Phần Lan đầu giành được giải thưởng của 
ASC16. Đáng chú ý nhất là thời kỳ này số lượng phim dành cho thiếu 
nhi và phim tư liệu nhiều hơn trước. Bộ phim nổi tiếng về kinh phí 
cũng như người xem thuộc thể loại này gần đây nhất là Angry Birds 
(2016). Mới đây nhất, bộ phim The Happiest Day in the Life of Olli 
Mäki (6.2016) của đạo diễn Juho Kuosmanen đã dành giải thưởng ở 3 
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liên hoan phim quốc tế (trong đó có Liên hoan phim Cannes – Pháp) 
và được lọt vào danh sách đề cử là phim nước ngoài hay nhất của 
giải Oscar lần thứ 89 của Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ.  

Số rạP chiếu Bóng, nhà hát và Phim Sản xuất  
từ năm 1970-2015 ở Phần lan

Nguồn: Suomen elokuvasäätiö

Người Phần Lan cũng rất quan tâm đến nghệ thuật, nhất là phim 
ảnh. Theo số liệu từ Culture statistics, 2016 của Eurostat, trong 2 năm 
2007 và 2011, Phần Lan là một trong năm nước có tỉ lệ người đến rạp 
xem phim nhiều nhất ở châu Âu (52% năm 2007 và 58% năm 2011). 
Đáng chú ý là trong những năm gần đây, mặc dù với sự phát triển 
của công nghệ kĩ thuật số, song số rạp chiếu phim cũng như người 
xem đến với rạp phim ở Phần Lan lại tăng lên17. Nhờ vậy mà doanh 
thu từ phim ảnh năm 2015 đạt 94 triệu euro, tăng hơn năm 2014 (75 
triệu euro) 26%. Năm 2016 đất nước 5,5 triệu dân này đã bán ra 8,7 
triệu vé phim.

4. đất nước nghìn bảo tàng
Phần Lan không chỉ là xứ sở của âm nhạc mà còn là mảnh đất 

của bảo tàng. Theo con số đăng ký với Hội Bảo tàng Phần Lan, năm 
2010 cả nước có 1.076 bảo tàng các loại, trong đó có: 77 bảo tàng Nghệ 
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thuật và Thiết kế, 649 Bảo tàng Lịch sử, 25 Bảo tàng Lịch sử Thiên 
nhiên và 325 Bảo tàng đặc biệt18. Đáng chú ý là trong số đó chỉ có 70 
bảo tàng thuộc nhà nước, 453 thuộc về các địa phương, còn 553 bảo 
tàng do tư nhân, công ty, hội đoàn quản lý. Riêng thủ đô Helsinki 
có tới 80 bảo tàng trong đó có những bảo tàng nổi tiếng của Phần 
Lan, như: Bảo tàng nghệ thuật Ateneum, Kiasma, Bảo tàng Lịch sử tự 
nhiên, Bảo tàng dân tộc Phần Lan. Đặc biệt có nơi như Suomenlinna, 
hòn đảo pháo đài được UNESCO công nhận Di sản Văn hoá Thế giới 
ở Helsinki, chỉ với diện tích khoảng 80 hecta và 850 người dân nhưng 
có tới 7 bảo tàng. Như vậy, có lẽ trên thế giới khó có quốc gia nào có 
nhiều bảo tàng tính theo đầu người dân như đất nước này. Điều này 
càng có ý nghĩa hơn khi Phần Lan là một quốc gia thuộc vào hàng 
non trẻ trên thế giới. 

Sự ra đời của Hội Bảo tàng Phần Lan năm 1923, tức chưa đầy 6 
năm sau khi Phần Lan trở thành quốc gia độc lập (1917) đã cho thấy 
bảo tàng có một vị trí như thế nào đối với đất nước này. Ngày nay, 
Hội Bảo tàng Phần Lan (với 200 bảo tàng thành viên) không chỉ hoạt 
động như một tổ chức liên kết các bảo trong cả nước mà còn là cơ 
quan xuất bản các ấn phẩm về bảo tàng, Tạp chí “Bảo tàng” (4 số/
năm), tổ chức các khoá học về nghiệp vụ bảo tàng và tổ chức tuần 
bảo tàng hàng năm trong cả nước. Mới đây Hội Bảo tàng Phần Lan 
triển khai dịch vụ “Bảo tàng không biên giới qua mobile” giúp cho 
người xem có thể đến với các bảo tàng từ mobile. Dịch vụ này hiện 
đã thực hiện với 50 bảo tàng trong cả nước. Ngoài ra từ năm 2014-
2017, Hội Bảo tàng còn có dự án: Bảo tàng sáng tạo (Creative Museum) 
nhằm ứng dụng các phương tiện kỹ thuật số (digital) để kết nối bảo 
tàng với công chúng và nâng cao tính giáo dục của bảo tàng.

Đáng chú ý là Phần Lan có một số lượng khá lớn bảo tàng 
được gọi là “bảo tàng đặc biệt” (erikoismuseo) với con số lên tới 325 
trong cả nước. Thuộc loại bảo tàng đặc biệt này, riêng về quân sự 
và chiến tranh, có tới 14 bảo tàng. Những ai quan tâm đến y học 
và tâm thần có thể tìm thấy ở Phần Lan ít nhất 10 bảo tàng khác 
nhau gọi là sairaalamuseo giới thiệu về lịch sử và các cách chữa bệnh 
ở nước này. Về cá và việc đánh bắt cá cũng có tới 4 bảo tàng. Ngoài 
ra còn có rất nhiều bảo tàng đặc biệt khác do các địa phương, các tổ 
chức nghề nghiệp và cả tư nhân quản lý, với những tên gọi rất “đặc 
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biệt”, như: bảo tàng đinh và các sản phẩm bằng sắt (Naulamuseo), 
bảo tàng khoá (Lukkomeseo), bảo tàng búa (Kirvesmuseo), bảo tàng cưa 
xích (Moottorisahamuseo), bảo tàng giấy dán tường (Tapettimuseo), Bảo 
tàng Chai lọ quốc tế (Internal Bottle Museum)… Riêng về việc chế biến 
và phân phối sữa và các sản phầm từ sữa cũng có 2 bảo tàng: Bảo 
tàng chế biến sữa (Milk Platform Museum) và Bảo tàng Bơ sữa (The 
Dairy Museum)... Có người đã thử tính rằng: nếu một người 25 tuổi 
khi đến Phần Lan và mỗi tuần đi thăm một bảo tàng vào ngày cuối 
tuần thì phải mất 22 năm mới có thể thăm hết tất cả các bảo tàng hiện 
có ở nước này. Vậy mà từ năm 2011 đến nay giới bảo tàng Phần Lan 
còn vận động cho dự án xây dựng một bảo tàng nghệ thuật hiện đại 
Guggenheim ở Helsinki. Tuy nhiên, tháng 11.2016, lần thứ hai, Hội 
đồng thành phố Helsinki đã quyết định từ chối chấp thuận dự án 
văn hóa gây nhiều tranh cãi này. Mới đây nhất (1.2017) một bảo tàng 
mới, Suomen pelimuseo - “Bảo tàng đồ chơi Phần Lan” đã được mở ở 
thành phố Tampere.

Việc đi đến các bảo tàng rất thuận tiện với các phương tiện giao 
thông công cộng. Ngoài ra, để khuyến khích và thu hút người xem 
đến với bảo tàng, nhiều bảo tàng lớn còn phối hợp với nhau mở cửa 
miễn phí mỗi tuần một lần vào những thời gian nhất định sau giờ 
làm việc. Người về hưu, học sinh, sinh viên, người thất nghiệp được 
giảm giá vé khi thăm quan các bảo tàng. 

Số lượt khách thăm Bảo tàng từ năm 2000-2015

Nguồn: Tilastokeskus, Suomi lukuina 2016 
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chú thích Phần Xi
1. http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/index.php?lang=ENG
2. Trong những năm gần đây, từ tháng 6 đến tháng 8 có khoảng 10 festival về âm nhạc dân 

gian được tổ chức ở Phần Lan (http://www.festivals.fi/index2.php)
3. https://core.musicfinland.fi/
4. Ngày nay ở Hà Nội có một nhà nghỉ mang tên Hanoirockhostel ở phố Hàng Đường 

phục vụ nhà nghỉ và tổ chức các tour du lịch ở Việt Nam.
5. http://www.metal-archives.com/
6. Cũng theo Encyclopaedia Metallum, quốc gia thứ hai là Thụy Điển (428), tiếp theo là 

Na Uy (299), Còn số ban nhạc rock của Việt Nam vào thời gian này là 39.
7. https://finland.fi/art-culture/your-top-10-finnish-bands/
8. http://en.biginfinland.com/finnish-bands-top-10/
9. http://musicfinland.fi/fi/media/dokumentit/Popkappaleet_Maailmalla.pdf 

Suomalaisten musiikintekijöiden popkappaleet maailmalla
10. Sau 3 tuần đến Phần Lan, Robert Kaiser đã viết 24 bài báo trên Washington Post “blogs”, 

và 6 bài trên báo giấy với 366.000 người đọc blog và hàng trăm ngàn người đọc báo giấy. 
Trong cuốn sách mới nhất của Max Jacobson, nhà ngoại giao đồng thời là tác giả của 
một số tác phẩm nổi tiếng về Phần Lan, có một mục với tiêu đề: Thank you, Kaiser! 

11. http://www.musiikkikirjastot.fi/
12. http://www.lordi.fi/main.site?action=siteupdate/view&id=40
13. ht tps : / /www.elonet . f i / f i /kansal l i s f i lmograf ia/suomalaisen-elokuvan-

vuosikymmenet/1919-1929
14. Trong thời gian từ 1913-1921 Hjalmar V. Pohjanheimo đã đạo diễn và sản xuất 21 bộ 

phim các loại, trong đó có bộ phim tin tức tư liệu đầu tiên của Phần Lan. 
15. http://www.jussit.fi/
16. http://www.goodnewsfinland.com/finnish-cinematographer-awarded-in-the-united-

states/
17. Năm 2014 ở Việt Nam chỉ có 40 rạp chiếu phim trong toàn quốc (http://kinhdoanh.

vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/nha-dau-tu-ngoai-thong-linh-he-thong-rap-
chieu-phim-2966930.html)

18. http://www.ne-mo.org/index.php?id=43
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XII

bÁO ChÍ VÀ ThỂ ThAO

1. báo, tạP chí in

Với sự phổ biến ngày càng rộng rãi của các phương tiện truyền 
thông như phát thanh và truyền hình, đặc biệt là kỹ thuật internet 
vào những năm cuối thế kỷ XX, phạm vi hoạt động của các loại hình 
báo chí in truyền thống ở nhiều nơi trên thế giới bị thu hẹp. Số phận 
báo chí in của Phần Lan cũng không nằm ngoài xu thế chung đó, vì 
Phần Lan là một trong số những quốc gia sử dụng internet nhiều 
nhất trên thế giới. 

Phần Lan từng là nước đứng đầu trong các nước EU và xếp thứ 
ba trên thế giới sau Nhật Bản và Na Uy về số báo phát hành tính 
theo đầu người. Theo số liệu của Cục thống kê Phần Lan, năm 2004, 
cả nước có 204 tờ báo với tổng số bản phát hành 3.228 triệu, trong 
đó có 53 tờ báo ra từ 4-7 số một tuần và 151 tờ ra 1-3 số một tuần. 
Riêng Åland, với dân số 26.530 người, nhưng cũng có hai tờ báo phát 
hành 5 số một tuần, với tổng số 17.770 bản mỗi ngày. Tuy nhiên, từ 
năm 1990 trở đi số lượng báo in hàng ngày, phát hành từ 4-7 số một 
tuần, ở Phần Lan bắt đầu giảm dần. Năm 1990 cả nước có 66 tờ với 
số lượng phát hành 2.365 triệu bản, năm 2000 giảm xuống còn 55 tờ 
với 2.780 triệu bản. Đến năm 2010 là 49 tờ (1.986 triệu bản) và năm 
2014 là 46 tờ (1.551 triệu bản). Còn báo phát hành từ 1-3 số tuần có số 
lượng nhiều hơn: 186 tờ (năm 1990), 158 tờ (năm 2000), 145 tờ (năm 
2010) và 136 tờ (năm 2014). Ngược lại với báo in, số lượng báo mạng 
lại tăng lên kể từ năm 2000 trở đi. Năm 2000 có 73 tờ, năm 2010 có 
170 tờ và năm 175 tờ.
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Số lượng Báo in và Báo mạng ở Phần lan 
từ 1990-2014

Nguồn: Tilastokeskus, Suomi Lukuina 2016

Bên cạnh các báo phải trả tiền còn có một số lượng lớn báo in 
của các địa phương và các báo thương mại được phát miễn phí lên 
tới 104 tờ (2007) và 71 tờ (2015). Một số thành phố lớn như Helsinki, 
Espoo, Vantaa, Tampere có khoảng 30 tờ thuộc loại này, trong đó có 
2 tờ ra 5 số một tuần như Metro và Uutislehti 100. Theo số liệu của 
Eurostat, người Phần Lan đứng đầu châu Âu về tỉ lệ đọc báo1. Kết quả 
khảo sát năm 2015 cho biết 90% người dân Phần Lan ở độ tuổi từ 12 
trở lên đọc báo hàng ngày, trong khi 84% xem tivi. Một nghiên cứu 
tiến hành năm 2004 cho biết, trung bình một người Phần Lan dành 
tới 48 phút mỗi ngày để đọc báo. Có rất nhiều lý do khiến cho báo 
chí gắn bó với người dân Phần Lan. Trong số đó, có lẽ sự ham đọc 
của người dân và độ tin cậy của báo chí giữ vai trò quan trọng. 84% 
người Phần Lan cho rằng những thông tin được đưa ra trên báo chí 
của họ là đáng tin cậy.

 So với nhiều quốc gia khác ở châu Âu, báo chí ở Phần Lan ra đời 
muộn hơn. Tờ báo in đầu tiên xuất hiện ở Phần Lan là một tờ báo bằng 
tiếng Thụy điển có tên Tidmingar utgifne af et Sällskap i Åbo, sau đổi 
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thành Åbo Tidmingar, phát hành năm 1771 và là tờ duy nhất ở Phần 
Lan được tiếp tục phát hành đến cuối những năm 1810. Năm 1776, 
tờ báo đầu tiên bằng tiếng Phần Lan, Suomenkieliset Tieto-Sanomat 
xuất hiện, nhưng chỉ duy trì được trong vòng 1 năm thì chấm dứt. 
Phải đến năm 1844 các báo bằng tiếng Phần Lan mới được phát hành 
thường xuyên hơn vì trước đó tiếng Phần Lan chưa phải là ngôn ngữ 
chính thức của quốc gia. 

Tuy nhiên, đến năm 1.900 số lượng báo phát hành ở Phần Lan đã 
lên đến 85 tờ. 20 tờ báo bằng tiếng Phần Lan và 10 tờ bằng tiếng Thụy 
Điển có lịch sử phát hành hơn 100 năm, trong đó có 4 tờ ra đời sớm nhất 
đều bằng tiếng Thụy Điển (Åbo Underrättelser-1824, Vasabladet-1856, 
Borgåbladet-1860 và Hufvudstadsbladet-1864). Năm 1996, Phần Lan có 
14 tờ báo bằng tiếng Thụy Điển, nhưng hiện nay chỉ còn 10 tờ. Tờ 
Hufvudstadsbladet là tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất trong suốt 
thế kỷ 19 và thập niên đầu của thế kỷ 20 ở Phần Lan. Từ những năm 
1920 trở đi báo Helsingin Sanomat đã vượt lên dẫn đầu về số bản phát 
hành ở Phần Lan. Năm 2006, Hufvudstadsbladet được trao tặng danh 
hiệu “Báo tốt nhất Châu Âu”. Năm 2014, Hufvudstadsbladet phát hành 
bản digital vào buổi chiều. Báo bằng tiếng Phần Lan ra đời sớm nhất 
vẫn còn xuất bản tiếp tục hiện nay là Keskisuomalainen (1871) phát 
hành ở Jyväskylä.   

Một trong những nét đặc thù của hoạt động báo chí ở Phần Lan 
là số lượng đặt mua cố định rất lớn, chiếm tới 88% số báo phát hành, 
chỉ có 12% số bản dành đề bán. Mỗi sáng sớm, 80% số báo được 
chuyển đến tận nhà của những người đặt mua trước 6 giờ 30 phút 
sáng. Đội quân phát báo đến tận các gia đình đặt mua hàng đêm trên 
khắp Phần Lan hiện có khoảng 7.000 người hoạt động với đủ loại 
phương tiện như: ô tô, xe chạy trên tuyết, thuyền, xe đạp, xe máy và 
cả đi bộ. Tính trung bình những người này làm việc 355 ngày trong 
một năm. Bên cạnh những người phát báo đêm cho đối tượng đặt 
mua, còn có một đội ngũ những người phát báo miễn phí đến tận 
các gia đình vào một số ngày quy định trong tuần tùy theo các địa 
phương. Công việc này thường được “ưu tiên” cho các học sinh ở độ 
tuổi từ 13 trở lên, với thu nhập không phải đóng thuế. 

Hoạt động báo chí ở Phần Lan trước đây liên quan nhiều tới 
chính trị. Các đảng đều cố gắng có ít nhất một tờ báo phát hành ở 
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các khu vực bầu cử để tuyên truyền, vận động quần chúng. Năm 
1930, trong số 150 tờ báo bằng tiếng Phần Lan, 80 tờ báo gắn với 
một trong 7 đảng chính trị lúc bấy giờ, chỉ có 70 tờ không liên quan 
đến đảng nào. Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai các báo của 
các đảng chính trị ở Phần Lan bắt đầu thoát ly dần với chính trị và 
xu hướng đó tăng lên vào những năm 1950. Hiện nay hơn 95% báo 
chí ở Phần Lan tuyên bố không gắn với chính trị trong hoạt động 
của mình. Số còn lại hiện cũng phát hành với số lượng bản và số 
trang cũng ít hơn nhiều so với trước đây cũng như so với một tờ 
báo trung bình.

Báo chí có một vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị 
và xã hội ở Phần Lan hiện nay. Các nhà chính trị ngày càng thấy 
khó khăn hơn trong việc kiểm soát và điều khiển hoạt động của báo 
chí. Luật về tự do ngôn luận đã tạo cơ sở pháp lý cho báo chí được 
quyền thông tin về các nhà chính trị cũng như người dân một cách 
bình đẳng. Nội dung trên các báo Phần Lan hiện nay chủ yếu vẫn là 
thông tin thời sự về cuộc sống trong nước và quốc tế. Tuy nhiên rất 
hiếm khi gặp được những hình ảnh về các hội nghị hay thăm viếng 
của các nhà chính trị (trừ những dịp bầu cử) trên các báo cũng như 
truyền hình như 50, 60 năm về trước. Thay vào đó là những thông 
tin văn hóa, giải trí và thể thao ngày càng tăng lên, nhất là thể thao 
chiếm tới 14% dung lượng trong các báo không chuyên hàng ngày 
ở Phần Lan. 

Bên cạnh việc tăng cường các hoạt động tiếp cận bạn đọc bằng 
nhiều hình thức quảng cáo và khuyến mãi, báo chí ở Phần Lan còn 
chú trọng đưa báo chí đến với trường học để báo chí được sử dụng 
cho giáo dục. Kể từ năm 1994, Hội nhà báo Phần Lan tổ chức Tuần 
báo chí trong các trường học vào tháng 2 hàng năm nhằm tạo điều 
kiện cho học sinh có dịp tiếp cận nhiều hơn với báo chí. Ngoài việc 
cung cấp báo miễn phí cho các trường học, Hội nhà báo và các báo 
thành viên còn kết hợp với trường học tổ chức nhiều hoạt động thiết 
thực khác trong Tuần báo chí. Ngoài ra, hàng năm còn có Ngày Báo 
chí trong trường học do học sinh các trường tổ chức với nhiều hình 
thức khám phá báo chí rất phong phú.

 Trong số 46 tờ nhật báo hiện nay của Phần Lan có 8 tờ phát hành 
trên phạm vi toàn quốc được xuất bản ở Helsinki và hai thành phố vệ 
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tinh là Espoo và Vantaa. Trong số này có báo Helsingin Sanomat (Thời 
báo Helsinki) là tờ báo lớn nhất và có uy tín nhất hiện nay của Phần 
Lan với 285.223 bản mỗi số (2014). Helsingin Sanomat cũng được coi là 
tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất ở các nước Bắc Âu. Hai tờ báo 
khác phát hành ở phạm vi quốc gia cũng có số lượng phát hành lớn là 
Ilta-Sanomat (Thời báo buổi tối) với 110.226 bản và Aamulehti (Tin tức 
sáng) với 106.842 bản. Hai tờ báo ngày phát hành ở địa phương có số 
lượng bản lớn nhất là Turun Sanomat (Thời báo Turku) với 88.992 bản 
và Kaleva với 65.572 bản/ngày2. 

Số lượng tạP chí xuất Bản ở Phần lan  
từ 2000-2015

Nguồn: Tilastokeskus, Suomi Lukuina 2016

Cùng với báo, Phần Lan cũng là quốc gia có số lượng tạp chí rất 
lớn nếu tính theo tỉ lệ dân số. Năm 1980 cả nước có 3.608 tờ tạp chí các 
loại. Đến năm 2000 (năm có số tạp chí in nhiều nhất), tổng số tạp chí lên 
tới 5.104 tờ, trong đó có 3.982 tạp chí bằng tiếng Phần Lan, 226 tạp chí 
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bằng tiếng Thụy Điển, 272 tờ bằng 2 thứ tiếng Phần Lan - Thụy Điển và 
624 tạp chí bằng các thứ tiếng khác. Tạp chí có số lượng in nhiều nhất 
là Pirkka với 2.491.000 bản (gần một nửa dân số cả nước). Từ năm 2010, 
giống như báo in, số lượng và số bản tạp chí in cũng bắt đầu giảm đi. 
Việc đưa tạp chí vào trường học và sử dụng làm tài liệu giáo dục cũng 
rất được chú trọng. Hàng năm Hội xuất bản tạp chí Phần Lan tổ chức 
nhiều hoạt động mang tên “Tạp chí trong giáo dục” và “Ngày tạp chí” 
trong trường học khiến cho mối quan hệ giữa tạp chí với bạn đọc trẻ trở 
nên gần gũi hơn và việc phục bạn đọc của tạp chí cũng có hiệu quả hơn.

doanh thu của Báo chí & truyền thông Phần lan  
từ 2005-2015 (triệu eur)

Nguồn: Tilastokeskus, Suomi Lukuina 2016

Doanh thu của báo chí in ở Phần Lan trong những năm gần đây 
đều tăng và chiếm số lượng nhiều nhất trong tổng doanh thu của các 
loại phương tiện thông tin. Năm 2004, báo chí in (báo, tạp chí, sách, 
ấn phẩm quảng cáo) đạt 2.7 tỉ euro, chiếm tới 72% trong tổng số 3.8 
tỉ euro. Trong khi đó các phương tiện điện tử (như truyền hình, ra-
dio, internet) chiếm 19%. Còn lại 9% thuộc về các loại hình khác như 
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video, catsette, phim, CD-ROM và DVD). Kể từ năm 2000 đến 2004, 
doanh thu của các phương tiện thông tin ở Phần Lan chiếm từ 2,5% 
đến 2,7% GDP. 

2. Phát thanh và truyền hình
Radio đầu tiên bắt đầu phát sóng ở Phần Lan năm 1921. Năm 

1926, Công ty Phát thanh và truyền hình Phần Lan (YLE) được thành 
lập và hoạt động. Phần Lan là một trong những nơi thực hiện chương 
trình phát thanh trên sóng FM trên phạm vi toàn quốc đầu tiên trên 
thế giới vào năm 1953-1956. Năm 1955 truyền hình bắt đầu phát sóng 
ở Phần Lan, đến năm 1969 các chương trình truyền hình màu được 
thực hiện. Chương trình teletext được bắt đầu năm 1981, digital radio 
năm 1998 và digital tivi lần đầu tiên trên thế giới được phát sóng năm 
2001 ở Phần Lan. Tháng 9 năm 2007 tất cả các kênh truyền hình trên 
toàn quốc ở Phần Lan đều chuyển sang digital.

Năm 2015, Phần Lan có 6 đài phát thanh quốc gia, trong đó có 
1 đài dành cho các chương trình thương mại, 26 đài khu vực, 2 đài 
digital. Ba ngôn ngữ của Phần Lan là tiếng Phần Lan, tiếng Thụy 
Điển và tiếng Saami đều được phát sóng trên các kênh quốc gia của 
YLE. Năm 2004, mỗi ngày 82% người dân Phần Lan từ 12-69 tuổi 
dành gần 3 giờ 22 phút để nghe radio. Radio Suomi là kênh phát thanh 
tổng hợp được nhiều người nghe nhất, tiếp đến là YLE Radio 1 với các 
chương trình về nghệ thuật, âm nhạc cổ điển và âm nhạc thế giới). 
Các chương trình phát thanh bằng tiếng Thụy Điển ở Phần Lan của 
YLE được thực hiện qua 2 kênh: Radio Vega và Radio Extrem.

Cùng với các chương trình của mình, ngày nay YLE tiếp âm 
nhiều chương trình của các đài phát thanh nước ngoài trên kênh 
Capital FM được phủ sóng ở khu vực thủ đô và một số thành phố 
lớn. Radio Finland bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga 
và tiếng Latin cũng phát cả trên sóng phát thanh và internet. Tiếng 
Saami (của người Saame), mặc dù hiện nay (2015) chỉ còn khoảng 
1.957 tngười sống ở Phần Lan nói như tiếng mẹ đẻ nhưng cũng có 
một kênh phát thanh - Radio Saame – phủ sóng ở miền bắc Lappi, 
trong sự hợp tác với Thụy Điển và Na Uy. Kể từ năm 2007, YLE đưa 
vào chương trình phát thanh dành cho trẻ em bằng tiếng Saami với 
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sự hợp tác của Na Uy và Thụy Điển. Hiện nay trên kênh YLE 1 mỗi 
ngày đều có bản tin bằng tiếng Saami.

Tất cả các đài phát thanh và truyền hình hoạt động ở Phần Lan 
đều phải có giấy phép của YLE. Mặc dù là Công ty của nhà nước độc 
quyền về phát thanh và truyền hình, nhưng YLE do Nghị viện Phần 
Lan quản lý và chính phủ không can thiệp được vào các chương trình 
của YLE. Ban lãnh đạo của YLE, kể từ năm 1948 đến nay đều do Nghị 
viện bổ nhiệm. Radio tư nhân đầu tiên ở Phần Lan là Radio Lakeus 
bắt đầu hoạt động ở phạm vi địa phương năm 1985, nhưng trước đó 
2 năm (1983) Suomen Radioiden Liitto (Hội Phát thanh Phần Lan – tổ 
chức nghề nghiệp của những người làm phát thanh tư nhân) đã được 
thành lập. Năm 1997 radio tư nhân đầu tiên là Radio Nova được phát 
sóng trên phạm vi toàn quốc. Kể từ đó số lượng kênh radio tư nhân 
tiếp tục tăng thêm. Năm 2004, trên toàn Phần Lan đã có tới 77 và năm 
2015 có 84 kênh radio tư nhân hoạt động, trong đó 11 phát sóng trên 
phạm vi cả nước và 73 phát sóng ở các địa phương. Kênh radio kỹ 
thuật số đầu tiên của YLE được đưa vào hoạt động từ năm 1998. Đến 
năm 2003, YLE có 3 kênh radio kỹ thuật số.

Cũng như radio, chương trình truyền hình xuất hiện lần đầu 
tiên ở Phần Lan năm 1955 do một nhóm làm truyền hình tư nhân 
thực hiện. Từ năm 2000 Phần Lan có 3 kênh truyền hình quốc gia phủ 
sóng trong toàn quốc. Hiện nay (2016), số kênh truyền hình đã tăng 
lên 69 kênh, trong đó chỉ có 4 kênh của YLE là do nhà nước sở hữu và 
quản lý, còn lại là của tư nhân và nước ngoài không phải trả tiền thuê 
bao. Ngoài ra còn có 72 kênh phải trả tiền riêng, trong đó có 26 kênh 
thông thường, 15 kênh ăng tel và 31 kênh cáp và vệ tinh.

Truyền hình là phương tiện ngày càng được người dân Phần Lan 
dành nhiều thời gian theo dõi nhất trong những năm gần đây. Năm 
2002, thời gian xem truyền hình mỗi ngày trung bình là 1 giờ 51 phút; 
năm 2003 lên 2 giờ 53 phút. Đến năm 2004, trong tổng số 9 giờ 20 dành 
cho các phương tiện truyền thông, người Phần Lan dành cho truyền 
hình tới 3 giờ 45 phút. Số lượng người xem truyền hình mỗi ngày chiếm 
tới 96% dân số cả nước. Cũng như trên báo giấy và báo điện tử, trong 
các chương trình thời sự của truyền hình Phần Lan rất ít khi có cảnh hội 
họp và thăm viếng của các vị lãnh đạo nhà nước và chính phủ.
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Số kênh truyền hình không Phải trả tiền thuê Bao 
 từ 2005-2015 ở Phần lan

Nguồn: Tilastokeskus, Suomi Lukuina 2016 

Có lẽ điều đặc biệt nhất, không giống với bất cứ nước nào khác 
trên thế giới là chương trình truyền hình được người Phần Lan quan 
tâm theo dõi nhiều nhất là buổi chiêu đãi (linnanjuhla) của Tổng 
thống Phần Lan vào Ngày Quốc khánh Phần Lan hàng năm. Chương 
trình được truyền hình trực tiếp trên 2 kênh TV1, TV2 của nhà nước 
và kênh MTV3 từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm. Đối với người dân Phần 
Lan, lễ chiêu đãi các vị khách trong nước và quốc tế tại dinh tổng 
thống được coi như là một sự kiện văn hóa lớn trong năm. Khán giả 
Phần Lan chờ đón chương trình này để được biết thêm về những 
nhân vật quan trọng, những người có thành tích về các lĩnh vực đối 
với quốc gia trong năm; và nhất là để được chiêm ngưỡng và bình 
chọn những bộ trang phục độc đáo của phái nữ. 

Hơn thế nữa, dư âm của buổi lễ này còn là chủ đề không thể 
thiếu trên các báo phát hành vào những ngày sau đó của Phần Lan. 
Sức thu hút của chương trình này đối với người Phần Lan có thể 
được so sánh với chương trình truyền hình trực tiếp lễ trao giải 
Oscar của Viện Hàn Lâm Điện ảnh Mỹ đối với khán giả Mỹ và nhiều 
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nơi khác trên thế giới. Trong những năm gần đây, mỗi năm có tới 
hơn 2 triệu trong số 5 triệu người Phần Lan theo dõi chương trình 
truyền hình trực tiếp buổi lễ này. Theo YLE, chương trình năm 2016 
có 2,5 triệu người xem toàn bộ chương trình và có lúc cao nhất lên 
tới 2,7 triệu. Trong khi đó môn thể thao yêu thích nhất của người 
Phần Lan là khúc côn cầu, lúc cao nhất cũng chỉ có khoảng 1,5 triệu 
người theo dõi. 

Nét đặc trưng thứ hai của truyền hình Phần Lan là các chương 
trình của nước ngoài cũng như của Phần Lan trong đó có sử dụng 
tiếng nước ngoài, (trừ một số chương trình hoạt hình dành cho các 
cháu lứa tuổi nhà trẻ) được giữ nguyên âm thanh gốc và được phát 
với phụ đề tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển trên tất cả các kênh 
quốc gia. Có thể nói đây là một hình thức rất có tác dụng, giúp cho 
người xem quen nghe tiếng nước ngoài, đồng thời giúp cho người 
nước ngoài học tiếng Phần Lan qua phần “dịch lời” (text) của chương 
trình. Ngoài ra, những chương trình không thích hợp cho trẻ em và 
thiếu niên đều được phát vào buổi tối muộn và có khuyến cáo cấm 
xem đối với 3 độ tuổi: dưới 12, dưới 16 và dưới 18.

Với chức năng phục vụ người dân, cũng giống như nhiều hãng 
phát thanh và truyền hình ở các nước châu Âu, các kênh truyền hình, 
cũng như radio của YLE hoạt động với kinh phí thu từ việc bán bản 
quyền, chứ không phải từ quảng cáo. Năm 2004, trong cả nước có 
hơn 2 triệu giấy phép truyền hình, với tỉ lệ 386 giấy phép trên 1000 
người dân. Kể từ năm 2007, lệ phí truyền hình ở Phần Lan tăng lên 
270 euro một năm. 

Truyền hình cáp và truyền hình thu trực tiếp từ vệ tinh đã trở nên 
phổ biến. Năm 2004 ước tính có khoảng 66% số gia đình Phần Lan đã 
sử dụng hai loại truyền hình này. Tháng 3.2006, chính phủ Phần Lan 
đã cấp giấy phép cho mạng lưới truyền hình kỹ thuật số thế hệ thứ 
tư, cho phép điện thoại di động có thể xem các chương trình truyền 
hình kỹ thuật số, trò chơi và các dịch vụ tương tác khác. Với hệ thống 
này, Phần Lan là quốc gia đầu tiên ở châu Âu đưa truyền hình và các 
dịch vụ kỹ thuật số khác vào điện thoại di động. Hiện nay, một vấn 
đề đang được đặt ra là liệu việc xem truyền hình qua điện thoại di 
động có phải trả tiền lệ phí hay không?
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Cũng như ở nhiều nước phương tây, hoạt động truyền thông 
và xuất bản của Phần Lan đang có xu hướng qui tụ vào một số tập 
đoàn lớn. Năm 2004, ở Phần Lan có 22 tập đoàn sở hữu các loại hình 
truyền thông của cả nước, trong đó có 5 tập đoàn sở hữu tới 42 trong 
số 53 tờ báo xuất bản hàng ngày. Hai tập đoàn báo chí và xuất bản lớn 
nhất của Phần Lan là SanomaWSOY và Alma Media. SanomaWSOY là 
tập đoàn truyền thông lớn nhất ở các nước Bắc Âu, thành lập năm 
1878, với 15.732 người làm việc (2006). Hiện nay tập đoàn này sở 
hữu 6 tờ báo xuất bản hàng ngày, trong đó có 2 tờ báo lớn nhất của 
Phần Lan là Helsingin Sanomat và Ilta-Sanomat với gần 1 triệu bản một 
ngày. Không chỉ hoạt động ở Phần Lan, SanomaWSOY còn có mặt ở 
nhiều nhà xuất bản, cơ quan báo chí, phim ảnh ở 16 nước khác tại 
châu Âu. Còn Alma Media hoạt động trên bốn lĩnh vực: xuất bản, in 
ấn, phát thanh truyền hình và cung cấp thông tin kinh tế. Là tập đoàn 
lớn thứ hai ở Phần Lan trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và truyền 
thông nhưng Alma Media lại là tập đoàn đầu tiên thuộc loại này hoạt 
động cả trên lĩnh vực phát thanh và truyền hình. 

Kể từ năm 2010 đến nay Phần Lan luôn được xếp vào vị trí dẫn 
đầu thế giới về tự do báo chí. Các nhà báo được tác nghiệp một cách 
độc lập, ít bị tác động bởi chính trị. Chính nhờ có hoạt động độc lập 
của báo chí mà chính phủ Phần Lan ít tham nhũng và Phần Lan luôn 
là một trong các quốc gia dẫn đầu về chỉ số minh bạch. Cho đến nay 
nhiều nhà lãnh đạo của Phần Lan đã phải từ chức vì báo chí phát 
hiện và chỉ trích các hoạt động “bất chính” của họ, như thủ tướng 
Anne Jäättenmäki (2003), thủ tướng Matti Vanhanen (2010), cựu bộ 
trưởng ngoại giao Ilkka Kanerva (2008). Tháng 11. 2016 giới truyền 
thông Phần Lan đã cáo buộc thủ tướng đương nhiệm Juha Sipilä xâm 
phạm quyền tự do của báo chí ở nước này khi tác động, gây sức ép 
tới hoạt động của lãnh đạo và phóng viên YLE.    

Tự do báo chí ở Phần Lan

Trước thềm sinh nhật nước Cộng hòa 99 tuổi (6.12.2016), một 
scandal liên quan đến thủ tướng đương nhiệm Juha Sipilä và Cơ quan 
phát thanh và truyền hình quốc gia Phần Lan (YLE) đã thu hút sự chú 
ý của truyền thông trong nước và quốc tế.  

Scandal bắt đầu từ trước đó khoảng hai tuần, truyền hình YLE 
đưa tin về việc một công ty cơ khí do những người họ hàng thủ tướng 
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Juha Sipilä làm chủ, nhận được hợp đồng cung cấp thiết bị trị giá 
500.000 euro cho một công ty khai thác khoáng sản của nhà nước. Sau 
khi tin này được phát đi và đăng tải trên trang mạng của YLE, có rất 
nhiều ý kiến bình luận và đặt vấn đề: liệu vị thủ tướng của họ có liên 
quan gì đến bản hợp đồng đó không? Thủ tướng Juha Sipilä phủ nhận 
sự liên quan của mình đồng thời gửi email tới tổng biên tập của YLE 
và phóng viên thực hiện chương trình để bày tỏ sự bất bình của ông về 
bản tin và bài viết của YLE. 

Giới truyền thông Phần Lan cho rằng thủ tướng Juha Sipilä đã 
can thiệp vào công việc của truyền thông khi gửi email cho Tồng 
biên tập của YLE là Atte Jääskeläinen và phóng viên của hãng là Salla 
Vuorikoski. Sau đó, Salla Vuorikoski đã công khai email của cô và của 
thủ tướng Sipilä trên facebook của mình, đồng thời dẫn lại lời của 
Sipilä viết rằng: “Tin của YLE đã thiên vị và thậm chí không cần một 
sự phản biện”. 

Thủ tướng Sipilä còn liên quan đến một số thảo luận qua email 
với Atte Jääskeläinen về việc Sipilä từ chối cuộc phỏng vấn trực 
tiếp đã được lên kế hoạch với một chương trình của YLE mà ông 
đã nhận lời. Đồng thời sau các thảo luận đó với Sipilä, người ta ít 
thấy Tổng biên tập YLE xuất hiện trong các sự kiện của YLE khiến 
họ nghi ngờ rằng ông chịu sức ép từ email của Sipilä. Phóng viên 
thực hiện chương trình bị Sipilä từ chối, không hủy chương trình đã 
được lên kế hoạch mà yêu cầu sếp của mình là Atte Jääskeläinen phải 
trả lời phỏng vấn trực tiếp (thay Sipilä), dù vị này đang công tác ở 
Copenhagen. Sau cuộc phỏng vấn này người ta mới biết thêm là thủ 
tướng Juha Sipilä đã gửi một loạt email cho Tổng biên tập YLE liên 
quan đến bản tin trên.

Lãnh đạo và các nghị sĩ thuộc các đảng đối lập với chính phủ đã 
chỉ trích thủ tướng Sipilä cũng như Tổng biên tập YLE quanh vụ việc 
này và đề nghị làm rõ. Chủ tịch đảng Xã hội dân chủ (SDP) và đảng 
Dân chủ Thiên chúa giáo (KD) đề nghị công khai những email mà 
Sipilä đã gửi cho giám đốc YLE trong thời gian gần đây. Báo Helsingin 
Sanomat - Nhật báo lớn nhất của Phần Lan cũng tiết lộ rằng mùa xuân 
vừa rồi, thủ tướng Sipilä cũng gửi một số email cho YLE khiến ban 
điều hành YLE hạn chế việc đưa tin có liên quan tới công ty của họ 
hàng ông. Một số phóng viên, biên tập viên có uy tín của YLE cũng tiết 
lộ họ bị ngăn cản không được để cập đến tin “nhạy cảm” này trong 
chương trình họ phụ trách và chỉ trích Tổng biên tập YLE. 

Mặc dù cũng có luồng ý kiến trách YLE, thông cảm với thủ tướng 
Sipilä và cho rằng ông không ngăn cản quyền tự do báo chí của YLE 



Phần Lan - ngôi sao phương Bắc

265

mà chẳng qua chỉ phản ứng quá vội vàng với việc YLE công bố bài báo 
mà không cho Sipilä biết và bày tỏ ý kiến. Ngoài ra, gia đình ông cũng 
không phải là cổ đông chính của Công ty Terrafame mà chỉ là cổ đông 
nhỏ của một đơn vị thầu của Terrafame. Song, nhìn chung giới truyền 
thông cho rằng thủ tướng Sipilä đã can thiệp tới sự tự do hoạt động 
của báo chí. 

Tổ chức Phóng viên không biên giới đã lên tiếng chỉ trích việc 
làm của thủ tướng Phần Lan, Juha Sipilä. Báo Frankfurter Allgemeine 
(Đức) thậm chí còn ví thủ tướng Phần Lan như là một Trump nhỏ3? 
Một giáo sư nhà nước học ở học viện Turku (Phần Lan) cũng ví những 
email của thủ tướng Juha Sipilä với những email của Donal Trump. 
Sau vụ việc này, hai nhà báo của YLE là Salla Vuorikoski – tác giả của 
bản tin và bài báo về vụ việc trên và Jussi Eronen - trưởng ban “Vấn 
đề thời sự” - đã nghỉ việc ở YLE để phản đối việc làm của thủ tướng 
Sipilä và Tổng biên tập YLE. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do báo 
Helsingin Sanomat thực hiện sau scandal cho thấy chỉ còn 27% người 
dân ủng hộ thủ tướng Sipilä - người được truyền thông thế giới đánh 
giá cao với việc giành nhà riêng của mình ở quê cho người tị nạn và 
một lần ngồi trong toilet máy bay, giảm 12% so với hồi mùa hè và 31% 
so với cách đây 1 năm4.   

3. thể thao

3.1. Một dân tộc yêu chuộng thể thao

Paavo Nurmi, thần tượng thể thao của Phần Lan từng nhận xét: 
“Mức sống của người dân càng được nâng cao thì thành công trong 
những công việc đòi hỏi về thể lực và cố gắng càng giảm” và khuyên 
thế hệ trẻ Phần Lan: “đừng để những phương tiện giao thông hiện 
đại giết chết những thú vui luyện tập thể lực”. 

Nhưng trái với cảnh báo của “Người Phần Lan bay”, người dân 
Phần Lan ngày nay vẫn rất yêu thích các hoạt động thể dục, thể thao: 
hơn 64% phụ nữ và 60% nam giới tham gia hoạt động thể dục thể 
thao ít nhất mỗi tuần một lần. Một cuộc điều tra gần đây cho thấy 
hơn 91% dân số ở độ tuổi từ 3 -18 tham gia các hoạt động rèn luyện 
sức khoẻ. Hơn 20% dân số cả nước là thành viên của các câu lạc bộ 
và các liên đoàn thể dục thể thao. 97% câu lạc bộ là các tổ chức hoạt 
động không vì mục đích kinh doanh. 
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Môn thể thao được nhiều người tham gia nhất ở Phần Lan là 
trượt tuyết, đạp xe đạp và đi bộ. Vào mùa đông người Phần Lan có 
một tuần lễ nghỉ để đi trượt tuyết. Trước đây kỳ nghỉ này được gọi 
là hiihtoloma (nghỉ trượt tuyết) còn ngày nay gọi là talviloma (nghỉ 
đông). Trượt tuyết đường dài đang ngày càng trở nên phổ biến, nhất 
là trong giới trẻ. Vào các ngày cuối tuần của mùa đông đều có những 
cuộc trượt tuyết tập thể, trong đó có những cuộc trượt tuyết với 
quãng đường dài 75 km thu hút hàng ngàn người tham gia. 

3.2. Cường quốc thể thao trên thế giới

Lần đầu tiên Phần Lan bước vào đấu trường thể thao thế giới tại 
thế vận hội Olympic mùa hè tổ chức ở Athen (Hy Lạp) năm 1906 với 
4 vận động viên mang cờ Đế chế Nga và giành huy chương vàng ở 
môn vật và ném đĩa. Hai kỳ thế vận hội tiếp theo, năm 1908 (London) 
và 1912 (Stockholm), khi vẫn còn là một công quốc tự trị thuộc Nga, 
Phần Lan đã đoạt tất cả 31 huy chương các loại, trong đó có 10 huy 
chương vàng. Với 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc ở các bộ 
môn chạy 5.000m, 10.000m và marathon tại Olympic mùa hè năm 
1912, vận động viên Hannes Kolehmainen (1889-1966) đã trở thành 
người hùng của Phần Lan và được ví là người “đưa Phần Lan vào 
bản đồ thế giới”. 

Các môn điền kinh, đặc biệt chạy đường dài là lĩnh vực mạnh 
nhất của thể thao Phần Lan trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XX. 
Paavo Nurmi (1897-1973) đã vượt Hannes Kolehmainen, dành 9 huy 
chương vàng và 3 huy chương bạc trong ba thế vận hội liên tiếp: 1920, 
1924, 1928, và được mệnh danh là “người Phần Lan bay”. Tiếp theo là 
Ville Ritola cũng dành được 5 huy chương vàng và 3 huy chương bạc 
tại hai kỳ Olympic 1924, 1928. Người nối tiếp các kỷ lục về chạy gần 
đây của Phần Lan là Lasse Viren (sinh 1949), đoạt 4 huy chương vàng ở 
các cự ly 5.000 m và 10.000m ở Olympic 1972 và 1976. Nhờ sự góp mặt 
của những “người bay” này mà trong vòng 5 kỳ Olympic liên tiếp kể 
từ năm 1912 đến 1932, Phần Lan đã giành được 148 huy chương các 
loại (trung bình mỗi thế vận hội 30 huy chương). Có thể nói rằng đây 
là “thời kỳ vàng” của thể thao Phần Lan như những năm cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX (1890-1910) được coi là “thời kỳ vàng” của Nghệ 
thuật nước này. Paavo Nurmi được coi là vận động viên thành công 
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nhất mọi thời đại vì cho đến Thế vận hội gần đây nhất (Brazin 2016), 
chưa có vận động viên nào vượt qua được thành tích của ông: đoạt 5 
huy chương vàng trong một thế vận hội. Và trong danh sách 10 vận 
động viên giành nhiều huy chương nhất của điền kinh thế giới, Phần 
Lan đã chiếm tới 3 vận động viên, chỉ thua Mỹ một người. 

Khúc côn cầu (Jääkiekko) có thể nói là môn thể thao “vua”, được 
yêu thích nhất ở Phần Lan. Có lẽ không ít người nghĩ rằng đây là môn 
thể thao truyền thống của người Phần Lan vì ở đây có mùa đông dài 
và rất giàu băng tuyết. Song, trên thực tế mãi đến năm 1927, khúc côn 
cầu mới được du nhập vào Phần Lan, một trong những nước có môn 
thể thao mùa đông này muộn nhất của Châu Âu. Hơn 20 năm sau, 
khúc côn cầu mời trở nên môn thể thao mùa đông phổ biến ở Phần 
Lan và đội tuyển quốc gia khúc côn cầu được lấy tên con vật trong 
quốc huy của nước này: Leijona - “sư tử”. Vào những năm 1960, khúc 
côn cầu Phần Lan đã có tên trong nhóm “sáu ông lớn” trong môn thể 
thao này của thế giới và từ năm 1976 bắt đầu có một số cầu thủ gia 
nhập các câu lạc bộ khúc côn cầu thuộc Liên đoàn khúc côn cầu quốc 
gia của Canada và Mỹ (NHL)5. Nhưng phải đến năm 1995 đội khúc 
côn cầu Phần Lan mới giành được chức vô địch thế giới lần đầu tiên 
sau khi thắng đội Thụy Điển. Và phải đợi 16 năm sau, năm 2011, đội 
quân sư tử Phần Lan lại đánh bại Thụy Điển để giành chức vô địch 
thế giới lần thứ hai. Đội tuyển khúc côn cầu U20 của Phần Lan còn 
gặt hái được nhiều thành công hơn các bậc đàn anh. Kể từ lần đầu 
tiên tham gia giải vô địch thế giới năm 1977 đến nay, Nuoret Leijonat 
- “sư tử trẻ” đã 4 lần vô địch thế giới vào các năm 1987, 1998, 2013, 
2016. Rất nhiều cầu thủ Phần Lan không chỉ tham gia mà còn giữ vai 
trò quan trọng trong các câu lạc bộ khúc côn cầu nổi tiếng của Mỹ và 
Canada. Kể từ năm 1976 đến nay, Phần Lan đã đóng góp cho NHL 
194 cầu thủ, trong số đó nổi tiếng nhất là Teemu Selänne. Kết thúc 
mùa giải năm 2016, ba cầu thủ Phần Lan được xếp trong top 5 của 
NHL6. Khúc côn cầu đã trở thành môn thể thao phổ biến nhất và hầu 
hết trẻ em cả nam lẫn nữ đều mơ ước được trở thành cầu thủ môn thể 
thao này. Năm 1976 cả Phần Lan chỉ có 16 sân băng trong nhà, nhưng 
hiện nay đã có khoảng 260. 

Ném lao cũng là một trong những môn Phần Lan có thế mạnh và 
đã giành được 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương 
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đồng trong các kỳ Olympic kể từ năm 1912 đến nay, trong đó 2 lần 
(1920, 1932) Phần Lan đoạt cả ba huy chương: vàng, bạc và đồng. Về 
vật, Phần Lan từng chiếm vị trí hàng đầu trong các kỳ Olympic vào 
những năm 1920. Một số môn không phải là sở trường của xứ sở 
băng tuyết, như chèo thuyền, thể dục dụng cụ, song các vận động 
viên Phần Lan cũng đã đoạt được huy chương vàng trong một số 
cuộc so tài quốc tế.

Các môn thể thao truyền thống như trượt tuyết, nhảy cầu tuyết, 
gần như trong cuộc thi quốc tế nào các vận động viên Phần Lan cũng 
giành được huy chương. Tiêu biểu nhất trong số các vận động viên 
trượt tuyết là Marja- Liisa Kirvesniemi, được mệnh danh là nữ anh hùng 
của Phần Lan khi giành ba huy chương vàng và một huy chương đồng 
tại Olympic Mùa đông năm 1984. Còn tiêu biểu nhất cho các vận động 
viên nhảy cầu tuyết là Matti Nykänen với năm huy chương vàng trong 
các kỳ Olympic, trong đó có ba huy chương vàng tại Olympic Mùa 
đông 1988 ở Canada. Đội tuyển bóng đá quốc gia Phần Lan tuy không 
được xếp vào đội mạnh của châu Âu, nhưng khá nhiều cầu thủ Phần 
Lan có chân trong các câu lạc bộ bóng đá mạnh của châu Âu, tiêu biểu 
nhất trong số đó là Jari Litmanen và Saami Hyppiä. 

Đặc biệt, các cuộc đua xe Công thức Một (Formula One), ô tô và 
mô tô các loại là những môn luôn có sự tham gia của các vân động 
viên Phần Lan, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Các tay đua mô tô 
nổi tiếng của Phần Lan là Markku Alén (20 lần về nhất), Ari Vatanen, 
Juha Kankkunen, Timo Salonen và Hannu Mikkola từng giành nhiều 
chiến thắng trong các cuộc đua. Keke Rosberg là vận động viên vô 
địch thế giới về Formula One đầu tiên của Phần Lan năm 1982. Tiếp 
đến Mika Häkkinen, hai lần vô địch Formula One (1998, 1999), và Kimi 
Raiköinen, vô địch Formula One năm 2007 là một trong hai tay đua 
được đưa vào danh sách 100 vận động viên được vinh danh của tạp 
chí Forbes (cùng với Fernando Alonso) đồng thời là vận động viên 
thể thao được trả lương cao thứ 2 thế giới năm 2009, sau Tiger Wood. 

Bước vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Phần Lan bắt đầu nổi 
lên trong làng bơi lội thế giới. Antti Kasvio và Jani Sievinen trở thành 
hai vận động viên bơi lội Phần Lan đầu tiên vô địch Châu Âu năm 
1993, và vô địch Thế giới năm 1994 trên đường đua xanh. Năm 2002 
Sievinen giành lại ngôi vô địch châu Âu. Sau thành công của hai vận 
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động viên này, bơi lội bắt đầu trở thành một môn được yêu thích ở 
Phần Lan và ngày nay các vận động viên bơi Phần Lan luôn có mặt 
trong nhóm các vận động viên hàng đầu của làng bơi thế giới, nổi bật 
nhất là: Hanna-Maria Seppälä.  

Kể từ cuộc thi tham dự lần đầu tiên năm 1906 đến năm 2016, Phần 
Lan đã giành được 463 huy chương các loại trong các kỳ Olympic, 
xếp thứ 14 trên thế giới. Mặc dù tại Olympic Rio 2016, Phần Lan chỉ 
giành được 1 huy chương đồng, bị coi là Olympic thất bại nhất trong 
lịch sử tham dự Olympic của nước này, song theo một thống kê mới 
đây trên báo “Người bảo vệ” (The Guardian) của Anh, nếu tính bình 
quân số lượng huy chương giành được trong các kỳ thế vận hội theo 
đầu người dân thì Phần Lan là cường quốc thể thao số một trên thế 
giới7. Thể thao là nơi thể hiện rõ nhất đặc trưng sisu trong tính cách 
của người Phần Lan.

Cùng với thành tích cao trong các cuộc thi tài quốc tế, việc tổ 
chức thành công Thế vận hội Olympic năm 1952 ở Helsinki có một ý 
nghĩa vô cùng quan trọng đối với Phần Lan. Olympic không chỉ góp 
phần đoàn kết, tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc mà còn đưa quốc 
gia non trẻ vừa thoát khỏi hậu quả của chiến tranh đến với thế giới. 
Ngày nay, người Phần Lan vẫn còn tự hào nhìn lại Olympic mùa hè 
năm 1952 như là một festival thể thao cuối cùng mang tinh thần thể 
thao thuần khiết. 

Đáng chú ý là Phần Lan đã “sản sinh” ra một số môn thể thao 
độc đáo như: cõng vợ chạy, Pesäpallo, một loại “Finnish baseball”, 
ném mobile phone và gần đây nhất là trò chơi Mölkky được một công 
ty Phần Lan sáng tạo ra năm 1996.  
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XIII

TỪ NOKiA đẾN MObiLE gAME

1.  từ Xưởng làM giấy thành hãng điện thoại 
Khổng lồ

Trong những thập niên bản lề của thế kỷ XX và thế kỷ XXI, 
hai tiếng Phần Lan gắn liền với Nokia. Song phần lớn chỉ biết đến 
Nokia là tên gọi của một thương hiệu điện thoại nổi tiếng với slogan 
“connecting people” mà không biết công ty bắt đầu từ một xưởng 
làm giấy vào năm 1865 do kỹ sư mỏ Fredrik Idestam thành lập ở 
Nokia, địa phương miền trung Phần Lan, cách Helsinki gần 200km 
về phía bắc. Nhưng phải đến năm 1871 cái tên Nokia mới chính thức 
được dùng khi xưởng thứ hai ra đời bên bờ sông Nokia. Đến những 
năm 1920, Nokia sản xuất thêm dây cáp và các mặt hàng cao su. 
Vào những năm 1950, dự báo về tương lai của những sản phẩm này 
không sáng sủa lắm nên Björn Westerlund, giám đốc công ty lúc bấy 
giờ, đã xây dựng một bộ phận sản xuất điện tử trong nhà máy sản 
xuất cáp ở Helsinki. 

Cuối những năm 1970, Nokia liên doanh với hãng sản xuất tivi 
Salora của Phần Lan thành lập hãng Mobira, cùng liên doanh sản 
xuất điện thoại, tivi và máy vi tính. Bước sang đầu những năm 1980, 
với người lãnh đạo mới là Kari Kairamo, Nokia đã phát triển rất 
nhanh chóng: hoạt động trên 11 lĩnh vực khác nhau, có văn phòng ở 
26 nước và chi nhánh sản xuất ở 9 nước trên thế giới. Đầu thập niên 
1980 Nokia cho ra đời hệ thống điện thoại quốc tế đầu tiên trên thế 
giới hoạt động trên mạng truyền thông di động Bắc Âu kết nối Thụy 
Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan, mở đường cho sự ra đời chiếc 
điện thoại Mobira đầu tiên trên thế giới nặng khoảng 10kg.
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Năm 1984, Nokia thâu tóm Salora và đổi tên của bộ phận viễn 
thông thành công ty Nokia-Mobira. Cùng năm đó một loại điện thoại 
để bàn đầu tiên mang tên Mobira Talkman ra đời, nặng khoảng 5kg. 
Ba năm sau, công ty cho ra đời chiếc điện thoại đặc đầu tiên với tên 
gọi Mobira Cityman 900, được coi là chiếc điện thoại di động cầm tay 
đầu tiên trên thế giới, nặng 800g, với giá 5.456 USD. Đây là chiếc điện 
thoại được Tổng thống Liên bang Xô Viết, Mikhail Gorbachev dùng 
để gọi từ Helsinki về Moskva trong cuộc họp báo tháng 10.1987 nên 
còn được gọi là “The Gorba”.

Tuy nhiên, đến cuối thập niên đó Nokia rơi vào khủng khoảng 
trầm trọng khiến Kairamo tự tử vào năm 1988. Sự xung đột trong nội 
bộ công ty đã đưa Nokia đến bờ vực thẳm và suýt bị hãng Ericsson 
“xóa sổ” vào những năm bản lề của thập kỷ 90. Nhờ những người 
lãnh đạo mới là Casimir Ehrnrooth và nhất là Jorma Ollila (trở thành 
chủ tịch và giám đốc điều hành năm 1992, khi mới 42 tuổi) quyết 
định chuyển hướng chiến lược, từ bỏ các sản phẩm truyền thống, chỉ 
tập trung vào lĩnh vực điện thoại di động và viễn thông nên Nokia 
đã vượt qua tình trạng phá sản.

Năm 1991, cuộc gọi GSM đầu tiên trên thế giới do thủ tướng 
Phần Lan lúc bấy giờ là Harri Holkeri (1937-2011) thực hiện bằng 
điện thoại do Nokia sản xuất. Năm sau (1992) chiếc Nokia cầm tay 
dùng GSM đầu tiên - Nokia 1011 ra đời. Với sự chuyển hướng chiến 
lược này, những năm tiếp theo Nokia không ngừng lớn mạnh và 
nhanh chóng trở thành con chim đầu đàn trong lĩnh vực viễn thông 
của thế giới. Năm 1994, Nokia cho ra đời loại điện thoại cầm tay 
Nokia 2100 với nhạc hiệu Nokia Tune bán ra 20 triệu chiếc trên khắp 
thế giới. Năm 1996, Nokia 9000 communicator ra đời cho phép gửi 
email, fax và truy cập internet, cùng với soạn thảo văn bản bằng 
chương trình word với giá 800USD. Đáng chú ý nhất là điện thoại 
Nokia 1100 ra đời năm 2003 đã bán được một con số cao kỷ lục: hơn 
200 triệu chiếc trên khắp thế giới.

Từ năm 1998, Nokia đã soán ngôi vua điện thoại di động thế 
giới từ công ty Motorola (Mỹ) và chiếm giữ ngôi vị đó trong 10 năm 
liền. Cổ phiếu của Nokia tăng từ 33% (2005) lên 35% (2006). Cũng 
trong riêng năm 2006, Nokia cho ra đời 39 kiểu điện thoại khác nhau 
(Korch, 2014)1. Nokia chiếm 35% thị trường điện thoại châu Âu. Cuối 
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năm 2007, Nokia chiếm tới 50% thị trường điện thoại thông minh 
trên thế giới (Korch, 2014).

Để thống lĩnh thị trường điện thoại di động thế giới, Nokia đã 
dành rất nhiều kinh phí cho nghiên cứu và phát triển. Năm 2006, 
Nokia chi tới 4 tỉ euro, tức 9,5 % doanh số bán ra, khiến Nokia được 
coi là công ty tư nhân dành nhiều kinh phí nhất cho lĩnh vực này trên 
thế giới. Vào cuối năm 2006 có 21.453 người làm nghiên cứu và phát 
triển ở 11 nước khác nhau, chiếm 31% tổng số nhân lực của Nokia. 
Trung tâm nghiên cứu của Nokia đã có 30.000 phát minh, sáng chế 
có đăng ký và Nokia không chỉ có nhiều bằng sáng chế nhất trong 
công nghiệp điện thoại mà còn được coi là hãng có những sáng chế 
tốt nhất.

Nokia là hãng điện thoại cầm tay đầu tiên đưa dịch vụ truyền tải 
dữ liệu, fax và tin nhắn vào điện thoại di động, đồng thời là hãng đầu 
tiên có ngôn ngữ châu Á, có thể thay đổi màn hình và sử dụng gợi ý 
từ khi gõ văn bản trên điện thoại. Nokia còn nổi tiếng với việc đưa 
trò chơi Snake vào điện thoại Nokia 6110 năm 1997. Thành công lớn 
nhất của Nokia là lần đầu tiên đưa camera vào điện thoại di động, 
năm 2001. Năm năm sau, Nokia đã bán mỗi năm 100 triệu điện thoại 
có camera, trở thành hãng sản xuất loại điện thoại này lớn nhất thế 
giới và bán nhiều điện thoại có camera hơn các hãng máy ảnh truyền 
thống như Nikon và Canon. 

Nokia đã thu hút một lực lượng nhân lực rất lớn không chỉ ở 
Phần Lan mà cả nhiều nước trên thế giới. Năm 1992 Nokia chỉ có 
8.000 người. Mười năm sau (2002), số nhân công tăng lên 52.714 và 
năm 2008 có 125.829 người thuộc 122 quốc tịch khác nhau. Vào thời 
gian này có địa phương ở Phần Lan như Salo (cách Helsinki 60km về 
phía tây nam), nơi có nhà máy sản xuất của Nokia, cứ 10 người dân 
thì 1 người làm việc cho Nokia.

Tác động của Nokia đối với Phần Lan tăng dần lên từ những 
năm 1990 đến những năm 2000. Nokia thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
của Phần Lan trong vòng hơn 15 năm. Năm 1995 Nokia chiếm 1.0% 
GDP của Phần Lan. Năm 1999 - 2002 chiếm 4,0% GDP và 3% xuất 
khẩu của Phần Lan2. Năm 2007 với doanh thu 51 tỉ euro, lợi nhuận 
7,1 tỉ, Nokia đóng góp 1,3 tỉ euro thuế cho Phần Lan, tức 23% tổng 



Võ Xuân Quế

274

số thuế của cả nước và chiếm 1,5 tỉ trọng xuất khẩu của Phần Lan. 
Nokia còn giúp tăng cường kỹ thuật công nghệ của Phần Lan cũng 
như nâng cao hình ảnh Phần Lan trên thế giới. Nhờ chất lượng các 
sản phẩm của Nokia mà Phần Lan được biết đến trên thế giới như là 
một đất nước có trình độ công nghệ tiên tiến. Nokia quan trọng đối 
với Phần Lan tới mức Jorma Ollila được chọn làm người đứng đầu 
Ủy ban Suomen maabrändi - “Thương hiệu Phần Lan” của nhà nước, 
thành lập năm 2010, nhằm xây dựng thương hiệu và quảng bá Phần 
Lan ra thế giới. 

Không chỉ đóng góp cho nền kinh tế Phần Lan thêm vững mạnh 
mà Nokia còn có tác động lớn đối với đời sống văn hóa, xã hội Phần 
Lan. Rất nhiều quỹ văn hóa, nghệ thuật và từ thiện đầu tư vào Nokia 
và vững mạnh thêm từ việc đầu tư đó. Một trong những minh chứng 
đó là Hội văn học Thụy Điển của Phần Lan (SLS). Sự gia tăng giá trị 
cổ phiếu của Nokia đã đưa quy mô của SLS vượt cả Quỹ Nobel. Năm 
1996 SLS chiếm 2,5 triệu cổ phiếu, tức 0,9% giá trị của Nokia. 

Mối quan hệ giữa Nokia và nhà nước Phần Lan nhìn chung rất 
thân thiện và hiệu quả. Chính phủ Phần Lan đã có những chính sách 
khuyến khích, trợ giúp, còn người dân tin tưởng và trung thành với 
sản phẩm của Nokia. Ngược lại, Nokia đã giúp Phần Lan vượt qua 
thời kỳ khủng khoảng vào những năm 1990, giúp đào tạo rất nhiều 
nhà lãnh đạo, kinh doanh trên các lĩnh vực khác của Phần Lan. Nokia 
lớn mạnh nhanh chóng trong vòng hơn một thập kỷ một phần cũng 
nhờ những lợi thế từ nhà nước Phần Lan. Esko Aho, cựu thủ tướng 
và thành viên hội đồng quản trị Nokia cho rằng: “Chính sách của 
chính phủ Phần Lan đã giúp Nokia bằng ba cách: - các quỹ tài trợ cho 
nghiên cứu và phát triển; - sự hợp tác giữa Nokia và các trường đại 
học ở Phần Lan; - Ưu đãi thuế. Chính sách trung lập của Phần Lan đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho Nokia dễ dàng có được chỗ đứng trong 
các nước thuộc các khối kình địch cũng như thế giới thứ ba trong thời 
chiến tranh lạnh, như: Tây Đức, Liên Xô và Ai Cập” (D. Cord, 2014).  

2.“saMPo hiện đại” ngừng Xay. 
Cuối năm 2009, thị trường điện thoại thông minh của Nokia giảm 

từ 50 xuống còn 35% và 29% năm 2010. Trong vòng 3 năm, cổ phiếu 
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còn giảm 70%. Từ vị trí thứ 17 (2007) trong danh sách 500 hãng lớn 
nhất trên thế giới, Nokia đã tụt xuống vị trí 21 (2010). Để đưa Nokia 
thoát khỏi đà xuống dốc, năm 2010 Hội đồng quản trị của tập đoàn 
đã thay giám đốc điều hành Olli-Pekka Kallasvuo bằng Stephen Elop 
(người Canada). Nhưng, nhân vật được coi là sáng giá từ Microsoft 
không những không kìm giữ được đà suy giảm của Nokia mà trái 
lại còn đưa nó đến chỗ tàn lụi. Năm 2012 cổ phiếu của Nokia chỉ còn 
1,37 euro. Giá trị của Nokia trên thị trường chỉ còn 5,1 tỉ euro, bằng 
lợi nhuận của Apple trong 62 ngày. Trong năm 2012 Nokia bị lỗ 3,8 
tỉ euro. Năm 2013, điện thoại Nokia bán ra chỉ chiếm 18% thị trường 
thế giới, đánh mất vị trí thống lĩnh thị trường điện thoại thế giới mà 
họ giữ trong vòng 12 năm liền (1998-2012) và hệ quả là vào năm này 
Nokia không còn có tên trong danh sách 50 Công ty lớn nhất thế giới. 

Trước sự cạnh tranh khốc liệt của Iphone và Samsung, hệ điều 
hành mà Nokia sử dụng là Symbian đã trở nên già cỗi, tháng 2. 2011, 
Giám đốc điều hành mới là Stephen Elop đã quyết định sử dụng hệ 
điều hành Windows cho điện thoại Nokia. Nhưng sự thay đổi này 
không vực dậy được Nokia mà đưa ông hoàng Mobile Phone thế giới 
một thời đến chỗ bị xóa sổ. Cuối năm 2012 Nokia đã phải bán đại bản 
doanh của mình cho Exilion Capital Oy, rồi thuê lại nó. Tháng 9.2014, 
Microsoft mua lại toàn bộ Nokia Mobile Phone, sau đó đổi logo trên 
đại bản doanh của Nokia ở Espoo thành Microsoft. Một cựu CEO của 
Nokia đã nhận xét: “Đi với Microsoft là một sai lầm khủng khiếp. 
Microsoft là một công ty không thích hợp” (D. Cord, 2014). Không 
ít người đã ví Stephen Elop như “the Trojan Horse” (con ngựa thành 
Troia) của Microsoft. Báo chí Phần Lan còn cho rằng Stephen Elop là 
một “giám đốc tồi nhất thế giới vì mỗi ngày ông ta làm mất đi của 
Nokia 18 triệu euro” (Nykänen , 2015). Còn Alexander Stubb, trong 
một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNBC (Mỹ) khi đang 
là Thủ tướng Phần Lan (2014), lại kết tội Apple: “Apple đã giết chết 
Nokia và Ipad đã bức tử công nghiệp giấy Phần Lan”3.

Sẽ là không đầy đủ nếu nói về Nokia mà không nhắc đến Jorma 
Ollila. Ollila gia nhập Nokia năm 1985 và năm 1990 bắt đầu phụ trách bộ 
phận Mobile Phone. Năm 1992 ông trở thành CEO ở tuổi 42 và đã dành 
14 năm tiếp theo biến tầm nhìn của ông thành hiện thực, đưa Nokia 
thành ông hoàng của điện thoại di động thế giới và là công ty lớn nhất 
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châu Âu. Tháng 6 năm 2006 Ollila thôi giữ chức giám đốc điều hành 
khi Nokia đang ở đỉnh cao, chuyển sang làm chủ tịch hội đồng quản 
trị tập đoàn dầu lửa Shell, song vẫn giữ chức chủ tịch hội đồng quản 
trị không chính thức của Nokia. Tuy nhiên, Jorma Ollila cũng góp phần 
quan trọng trong việc tiếp nhận Stephan Elop làm giám đốc điều hành 
Nokia và đưa “Cối xay thần Sampo” của Phần Lan đến chỗ ngừng quay. 

3. triển vọng về Một noKia Mới.
Ít người biết rằng bên cạnh Nokia Mobile Phone, Tập đoàn 

Nokia còn có Nokia Siemen Network (NSN) - một bộ phận chuyên 
về dịch vụ viễn thông liên doanh với Siemen, ra đời năm 2007. Mặc 
dù hoạt động khá thầm lặng và không được nhiều người để ý đến, 
nhưng năm 2007, NSN chiếm 13 tỉ trong tổng số 51 tỉ euro doanh thu 
của Tập đoàn Nokia và có tới 58.000 người làm việc (chiếm gần ½ 
nhân lực của Nokia lúc bấy giờ). Sau khi Nokia Mobile Phone thuộc 
về Microsoft, NSN vẫn tiếp tục hoạt động.  

Năm 2013, Tập đoàn Nokia mua toàn bộ cổ phần của Siemen 
và thâu tóm NSN. Năm 2015, Nokia bán Here (dịch vụ bản đồ trực 
tuyến) cho ba tập đoàn sản xuất ô tô của Đức và đầu năm 2016, Nokia 
hoàn tất việc mua Alcatel-Lucent, một hãng viễn thông của Pháp, lập 
nên một Tập đoàn mới về công nghệ và dịch vụ mạng hàng đầu thế 
giới. Hiện nay Tập đoàn Nokia mới hoạt động trên năm mảng mà 
người không có chuyên môn sâu trong những lĩnh vực này khó có thể 
hiểu được hết là: Mobile Networks (Mạng di động); Fixed Networks 
(Mạng cố định), Applications & Analytics (Ứng dụng và Phân tích), 
IP/Optical Networks (Mạng IP/cáp quang), và Nokia Technologies 
(Công nghệ Nokia) với đội ngũ nhân lực 106.000 người. Nokia kế 
thừa một di sản gồm 31.000 đăng ký sáng chế, và cơ sở thí nghiệm 
Bell Labs với tám giải Nobel (vốn thuộc về Alcatel-Lucent trước đây)4. 

4. Mobile gaMe ở Phần lan 
Sau khi Nokia - “Sampo thời hiện đại của Phần Lan” giảm dần 

sự thần diệu, mobile game đã trở thành một lĩnh vực lớn mạnh nhanh 
chóng ở Phần Lan. Nhất là sau khi những chú chim không biết bay 
Angry Birds của công ty Rovio được tung ra thị trường (2009), tiếp 
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đến Clash of Clans và Hay Day (2012) của Supercell, Phần Lan được 
biết đến như là một trong những nơi sản xuất mobile game đáng kể 
trên thế giới5. Theo báo cáo của Neogames -Hội những người sản xuất 
game Phần Lan, từ cuối những năm 2000, mobile game bắt đầu trở 
thành một ngành công nghiệp đáng chú ý và đóng góp một phần quan 
trọng trong xuất khẩu văn hóa của Phần Lan. Doanh thu từ game 
năm 2015 của Phần Lan đạt mức 2,4 tỉ euro, chiếm khoảng 25% trong 
doanh thu của ICT (Information and Communication Technologies) 
và khoảng 20% tổng doanh thu của ngành văn hóa. Năm 2015 cả nước 
có 290 công ty chuyên sản xuất game với 2 700 người, trong đó có 250 
công ty cổ phần, 30 công ty một thành viên và 10 công ty là một nhóm 
người6. Năm 2016, hai công ty lớn nhất là Rovio và Supercell được 
xếp vào danh sách 10 công ty sản xuất game lớn nhất trên thế giới7. 

doanh thu từ game ở Phần lan  
từ năm 2008-2015

Nguồn: Neogames

4.1. Từ computer game đến mobile game

Mặc dù chỉ mới được biết đến trên thị trường game thế giới 
trong khoảng 10 năm trở lại đây, song game được cho đã manh nha 
ở Phần Lan từ những năm 1980 của thế kỷ trước với việc rất nhiều 
người chơi game như một sở thích. Bên cạnh việc chơi game của 
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người khác các game thủ còn tự tạo ra game của mình dựa trên mã 
html (html-codes) mà tạp chí Game Phần Lan cung cấp8. Năm 1990 
hội nghị đầu tiên về game được tổ chức và năm 1995 hai công ty game 
đầu tiên Remedy và Housemarque ra đời. Năm 1996, Remedy đã cho 
ra đời game đầu tiên là Death Rally và năm 1999 Housemarque phát 
hành game đầu tiên Supreme Snowboarding, thu 1,5 triệu USD. Năm 
2000, công ty Sulake phát hành dịch vụ mạng xã hội Habbo Hotel như 
một kiểu game online dành cho computer thu hút người dùng từ 
150 nước trên thế giới, chủ yếu ở độ tuổi thanh thiếu niên. Năm 2001 
Remedy cho ra đời game thứ hai là Max Payne bán được 5 triệu bản, 
tạo nên một đột phá lớn cho ngành công nghiệp game Phần Lan. Hai 
năm sau (2003), hai công ty sản xuất mobile game đầu tiên là Relude 
(tiền thân của Rovio) và Sumea ra đời. Tháng 12 năm 2009, Rovio 
phát hành game thứ 52 của công ty là Angry Birds và “Những chú chim 
giận dữ”, không biết bay Angry Birds đã đưa Rovio trở thành một tên 
tuổi lớn trong làng sản xuất game thế giới.

Số người chuyên làm game ở Phần lan  
từ năm 2008-2015

Nguồn: Neogames

Từ năm 2010 trở đi mobile game Phần Lan liên tục gặt hái những 
thành công lớn trên thị trường thế giới với việc Remedy phát hành 
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Alan Wake, game được tạp chí Time chọn là “game of the year” cùng 
với Angry Birds (vị trí thứ hai) và đón nhận sự ra đời của Supercell. 
Năm 2011 Remedy phát hành phiên bản mới Death Rally với chi phí 
10.000 euro song đã thu về hơn 1 triệu euro trong vòng 9 tháng. Năm 
2012, Rovio (liên doanh với NASA-Mỹ) phát hành Angry Birds Space, 
trong khi Angry Birds đạt con số kỉ lục một tỉ người trên khắp hành 
tinh tải, sau chưa đầy 3 năm được tung ra thị trường. Năm 2012, 
Supercell phát hành hai game Clash of Clans và Hay Day, thu về mỗi 
ngày 2,4 triệu USD vào năm 2013. Supersell đã chứng mình rằng 
công nghiệp game ở Phần Lan không chỉ có Rovio. Trong số các công 
ty cung cấp game cho Apple, Supercell là hãng thành công nhất, mặc 
dù chỉ đóng góp cho Apple có 2 game là Clash of The Clans và Hay 
Day. Đó là một thành công khó hình dung được nếu so sánh với 969 
game của Electronic Arts vào năm 2012.

Năm 2013 hãng game khổng lồ Gung Ho/Softbank của Nhật 
Bản đã mua 51% cổ phần của Supercell với giá 1,5 tỉ USD. Năm 2016, 
chỉ sau một tháng phát hành Clash Royale của Supercell lập kỷ lục về 
doanh thu và số người tải từ 135 quốc gia. Tháng 6 năm 2016 công 
ty Tencent của Trung Quốc mua lại 84,3% cổ phần của Supercell với 
giá 8,6 tỉ USD, từ trị giá 10,2 tỉ USD theo đánh giá của Softbank. Cho 
đến nay Supercell đã phát hành tất cả bốn game dành cho mobile 
phone. Mặc dù chỉ có 190 người làm việc từ 30 nước khác nhau, song 
doanh thu của Supercell đạt 2,11 tỉ euro vào năm 2016, tăng 800% so 
với năm 2012. Điều đặc biệt là 6 trong 10 người có thu nhập nhiều 
nhất từ lương ở Phần Lan năm 2015 là những người làm game từ 
Supercell, trong đó Ilkka Paananen - CEO ở vị trí dẫn đầu9. 

4.2. những nguồn lực thúc đẩy ngành sản xuất game ở 
Phần Lan

Mặc dù Rovio và Supercell đã đưa mobile game lớn mạnh và 
chiếm ưu thế trong ngành game như hiện nay, song khởi nguồn của 
mobile game ở Phần Lan là hãng điện thoại Nokia lừng lẫy một thời. 
Chính Nokia là hãng đầu tiên sáng tạo và đưa trò chơi dành cho 
mobile là Snake vào điện thoại Nokia 6110 của mình vào năm 1997. 
Đây là trò chơi đầu tiên dành cho mobile phone trên thế giới đã thu 
hút 350 triệu người dùng trên thế giới đến năm 2005. Mặt khác, sự 
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xuống dốc của Nokia từ sau năm 2000 khiến nhiều chuyên gia IT bị 
mất việc đã tạo ra một làn sóng start-up trong lĩnh vực công nghệ và 
mobile game ở Phần Lan. Không ít người cho rằng chính đội ngũ IT 
thông minh của Nokia để lại và mùa đông lạnh, tối kéo dài đã tạo 
ra môi trường cho ngành game Phần Lan nảy nở và phát triển mạnh 
như hiện nay. Thêm vào đó sự ra đời của Facebook (2004), nhất là 
Iphone và App Store (2007) của Apple đã mở rộng đất dụng võ cho 
những người làm game nói chung và Phần Lan nói riêng.

Từ năm 1995, Trung tâm hỗ trợ sáng tạo (Innovaatiorahoitus 
-Tekes) bắt đầu hỗ trợ kinh phí cho các công ty sản xuất game. Những 
khoản hỗ trợ từ Tekes có một vai trò rất quan trọng đối với các công 
ty game trong giai đoạn ban đầu. Năm 2011 Tekes hỗ trợ 8,6 triệu 
euro và trong ba năm 2012-2015 Tekes đã cung cấp 30 triệu euro cho 
các công ty game khởi nghiệp khiến cho trong thời gian này có tới 
179 công ty game mới ra đời10. Hiện nay Tekes đang triển khai dự án 
“Skene – Games refueled” với mục đích thúc đẩy việc sản xuất game 
ở Phần Lan. Cùng với sự hỗ trợ của Tekes, thành công của các công 
ty game như Rovio và Supercell đã thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư 
trong nước cũng như ở nước ngoài vào việc sản xuất game ở Phần 
Lan. Trong hai năm 2014 và 2015 các công ty game Phần Lan đã nhận 
được 70 triệu euro từ các nhà đầu tư nước ngoài, chưa kể trường hợp 
Supercell.

Bên cạnh đội ngũ nghiên cứu và lập trình ở các công ty chuyên 
sản xuất game, ở Phần Lan còn có 689 game thủ - những người chơi 
game chuyên nghiệp sống bằng thu nhập từ chơi game ở 15 thành 
phố và địa phương. Chương trình đào tạo sản xuất game được dạy 
ở 17 trường đại học và 10 trường trung cấp nghề trong cả nước. Vì 
thế Phần Lan còn là nơi có lực lượng phát triển game không chuyên 
đáng chú ý. Từ năm 1998 Hội game mang tên Kyöpelit đã ra đời và 
từ năm 2007 trở đi Suomen pelinkehittäjät ry (Hội những người sản 
xuất game của Phần Lan) thành lập giải thưởng hàng năm để trao 
tặng cho những sản phẩm và công ty game xuất sắc. Đặc biệt, từ năm 
2008, những người làm game Phần Lan đã khởi xướng và tổ chức 
Slush – festival ICT ở Helsinki để thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy 
những người khởi nghiệp. Đến nay Slush đã trở thành một sự kiện 
ICT quốc tế đáng chú ý hàng năm ở Helsinki. Slush năm 2016 đã thu 
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hút 2.000 công ty khởi nghiệp, 1.000 nhà đầu tư và 600 nhà báo từ 
120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới với tổng cộng 17.500 
người tham dự cùng với 1 triệu người theo dõi qua live stream. Từ 
sự kiện của một nhóm người yêu game ra đời ở Helsinki, năm 2017, 
Slush sẽ được nhân rộng ra ở Tokyo và Bắc Kinh11.

4.3. Triển vọng của mobile game ở Phần Lan

Trong vòng năm năm gần đây, mobile game đã có sự bùng nổ 
mạnh mẽ ở Phần Lan. Theo số liệu của Tekes, trong những năm 2011- 
2014 có 170 công ty game mới được thành lập. 70% trong số 290 công 
ty game hiện nay có tuổi đời dưới 5 năm. Riêng năm 2015 các công 
ty game đã cho ra đời 150 game các loại, trong đó phần lớn là mobile 
game. Do thị trường nội địa nhỏ nên 90% sản phẩm game Phần Lan 
được xuất khẩu ra nước ngoài. Bên cạnh hai gã khổng lồ Supercell 
và Rovio, Phần Lan còn có những công ty nhỏ khác cũng bắt đầu có 
những thành công đáng kể như: Fingersoft, TicBits, Redlynx, Hill 
Climb Racing, Next games, Best Fiends, Badland12…

Song, không chỉ có game! Cũng như các nhân vật mumi đã bước 
ra từ các câu chuyện của Tove Jansson và trở thành những thương 
hiệu nổi tiếng thế giới trong các lĩnh vực khác của đời sống, từ năm 
2012 Angry Birds của Rovio bắt đầu có mặt ở các công viên, sân chơi 
cũng như các sản phẩm tiêu dùng khác của Phần Lan. Cho đến 
nay, không chỉ nhiều địa phương của Phần Lan mà ở nước ngoài 
(Malaysia chẳng hạn) đã có công viên Angry Birds. Đặc biệt, tháng 
5.2016 những chú chim giận dữ Angry Birds đã ngộ nghĩnh bước lên 
màn ảnh thế giới đạt mức kỉ lục về đầu tư cũng như doanh thu của 
điện ảnh Phần Lan và đứng thứ hai trên thế giới về doanh thu với thể 
loại phim hoạt hình13. Thật thú vị là những chú chim không biết bay 
của Rovio (và cũng là của Phần Lan) đã được hàng tỉ người trên khắp 
hành tinh yêu thích, trong khi “quốc điểu” của dân tộc này là thiên 
nga, một loài chim biết bay rất ít được biết đến. Được biết, theo một 
hướng khác, Supercell cũng đang xúc tiến việc thành lập quỹ riêng 
của mình để tài trợ cho các hoạt động xã hội khác. Sự thành công của 
các công ty game Phần Lan còn đem lại cho các doanh nghiệp cũng 
như các tổ chức xã hội ở nước này những kinh nghiệm quản lý và 
điều hành rất bổ ích.  
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Theo “Global Games Market report 2016” của Newzoo, doanh 
thu của game năm 2016 đạt 99.6 tỉ USD, tăng 8.5% so với năm 2015. 
Lần đầu tiên mobile game vượt PC game với 36.9 tỉ USD. Thị trường 
chính của game là các nước APAC, chiếm tới 47%. Dự báo doanh thu 
từ game sẽ đạt 118.6 tỉ USD năm 2019, trong đó mobile game chiếm 
52.5 tỉ USD14. Mặc dù doanh thu của ngành game vào năm 2015 vẫn 
còn nhỏ bé (2,4 tỉ euro) so với của Nokia (10 tỉ euro), song không ít 
người vẫn lạc quan rằng mobile game có thể sẽ trở thành một Sampo 
mới của Phần Lan thay thế cho Nokia đã hết thời.

Top 10 Game của Phần Lan

•	 Chesmac, 1979
•	 Sanxion, 1986
•	 Uuno Turhapuro muuttaa maalle, 1986
•	 UnReal World, 1992
•	 Slicks ’n Slide, 1993
•	  Snake, 1997
•	  Habbo Hotel, 2000
•	  Max Payne, 2001
•	  Angry Birds, 2009
•	  Clash of Clans, 2012

chú thích Phần Xiii
1. Tổng cộng từ năm 1982-2013, Nokia đã cho ra đời 248 mẫu điện thoại khác nhau (http://

nokiamuseum.info/nokia-phones-collection/)
2. Jyrki Ali-Yrkkö (ed.), Nokia and Finland in a Sea of Change, ETLA - Reasearch Institute 

of the Finnish Economy, Helsinki 2010 
3. http://yle.fi/uutiset/osasto/news/stubb_in_cnbc_interview_the_iphone_killed_nokia_

and_the_ipad_killed_the_finnish_paper_industry/7526429
4. Tháng 1.2017, một loại điện loại Nokia mới Nokia 6 vừa được hãng HMD tung ra thị 

trường ở Trung Quốc (http://www.goodnewsfinland.com/new-nokia-phone-see-
daylight-china/)  

5. Trong danh sách “Top countries in the world for game development jobs” của trang 
(http://www.gameindustrycareerguide.com/best-cities-for-video-game-development-
jobs/) không có Phần Lan. Song, nếu theo số lượng công ty chuyên sản xuất game thì 
Phần Lan (với 290) chỉ đứng sau Mỹ (684).
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6. http://www.neogames.fi/the-game-industry-of-finland-2015/
7. http://www.technavio.com/blog/top-31-mobile-gaming-companies
8. Ra đời năm 1992 (https://fi.wikipedia.org/wiki/Pelit_(lehti))
9. http://yle.fi/uutiset/osasto/news/supercell_founders_among_biggest_earners_

of_2015/9266019
10. https://www.tekes.fi/en/whats-going-on/news-2016/we-got-game/
11. http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/14391-finland-s-startup-

festival-slush-has-grown-to-its-limits-and-expanding-abroad.html
12. https://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat/skene/game-

industry-finland-brochure-2014.pdf
13. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Angry_Birds_Movie
14. https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-reaches-99-6-billion-2016-

mobile-generating-37/
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XIV

du LỊCh PhầN LAN

Với vị trí địa lý nằm ở vùng cực bắc của Châu Âu, khí hậu lạnh 
và khắc nghiệt, với di sản non trẻ về lịch sử và văn hóa, cho 
đến tận cuối thập niên đầu của thế kỷ XXI, Phần Lan chưa 

phải là một cái tên được nhắc đến nhiều trên bản đồ du lịch thế giới. 
Trái lại, Phần Lan được biết đến nhiều hơn là một trong những quốc 
gia có nhiều người đi du lịch nước ngoài của châu Âu. Theo số liệu từ 
Key Figures on Europe, 2015 edition, Phần Lan là quốc gia đứng thứ 6 
trong 28 nước EU có công dân đi du lịch nước ngoài nhiều nhất năm 
2014: 12 đêm ở nước ngoài/người, cao hơn con số trung bình của EU 
là 6 đêm/người (Eurostat, 2016).  

Tuy nhiên, bước sang thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI, Phần Lan 
đã bắt đầu nổi lên trong danh sách những điểm đến ngày càng hấp 
dẫn với du lịch toàn cầu. Theo “Báo cáo Cạnh tranh Du lịch và Lữ 
hành Toàn cầu năm 2015” (Global Travel & Tourism Report 2015) của 
Tổ chức Thương mại thế giới (WEF), Phần Lan được xếp thứ 22, 
trong khi Hungary thứ 43 và Việt Nam thứ 75. Theo Báo cáo này 
các tiêu chí của 3 quốc gia được đánh giá như sau (từ 1-7): (bảng 
trang sau)

Đáng chú ý nhất là tháng 10.2016, Hãng kinh doanh ấn phẩm 
du lịch Lonely Planet đã xếp Phần Lan là điểm du lịch hấp dẫn thứ 
ba trên thế giới sau Canada và Colombia. Phần Lan là quốc gia duy 
nhất của châu Âu nằm trong top 10 quốc gia dẫn đầu du lịch trong 
danh sách của hãng này. Theo nhận xét của Lonely Planet: “Phần Lan 
là quốc gia có phong cảnh và văn hóa độc đáo”, “Người Phần Lan 
sẽ kỷ niệm 100 năm độc lập với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
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và các sự kiện khắp nơi”1. Còn giám đốc Visit Finland - Một công ty 
quảng bá và xúc tiến du lịch Phần Lan thì khẳng định. “Các công 
viên quốc gia của Phần Lan sẽ mang đến cho du khách những cơ 
hội tuyệt vời với những hoạt động ngoài trời khắp bốn mùa. Thiên 
nhiên luôn luôn gần gũi ở Phần Lan. Những địa điểm thiên nhiên 
hấp dẫn cũng có thể tìm thấy ngay cả với những du khách chỉ dừng 
chân ở Helsinki.” Phần Lan cũng được báo Anh, The Independent đưa 
vào danh sách những điểm du lịch hấp dẫn nhất trong năm 2017 với 
nhận xét: “Sự nguyên sơ huyền thoại của Phần Lan (với 40 công viên 
quốc gia, 12 khu vực hoang sơ và 6 khu trượt tuyết quốc gia) là địa 
điểm tuyệt vời cho những ai thích khám phá. Ngoài ra đây cũng là 
một trong những nơi tốt nhất để tận mắt chiêm ngưỡng ánh sáng cực 
quang (Northern Light), vì gần đường Bắc Cực có thể xem được ánh 
sáng cực quang khoảng 200 ngày2. Còn Tạp chí National Geographic 
Traveler xếp Phần Lan là điểm du lịch hấp dẫn thứ 21 trong danh sách 
du lịch năm 2017 của tạp chí này.

Nguồn: WEF, Global Travel & Tourism Report 2015
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1. turKu -thành Phố giáng sinh của Phần lan
Turku (tiếng Thụy Điển là Åbo) là thành phố cổ nhất của Phần 

Lan, được xây dựng vào thế kỷ XIII ở cửa sông Aura bên bờ biển phía 
tây nam. Với diện tích khoảng 306 km², dân số chừng 175.000 người, 
Turku hiện nay là thành phố lớn thứ 5 của Phần Lan. Tuy nhiên, xét 
về nhiều phương diện khác Turku được coi như thành phố có vị trí 
thứ hai sau Helsinki, giống như Marseille so với Paris của Pháp hay 
Toronto so với Ottawa của Canada. 

Turku từng là thành phố lớn nhất và được coi là thành phố duy 
nhất của Phần Lan hội đủ các tiêu chuẩn của một thành phố châu Âu 
thời trung đại: có sông, có nhà thờ, có thành quách và có chợ. Turku 
là bến cảng buôn bán sầm uất nhất của Phần Lan và cửa ngõ nối 
mảnh đất này với châu Âu trong suốt một thời gian dài đồng thời là 
thủ đô đầu tiên của Phần Lan từ năm1809 đến năm 1812. Nếu như 
Thụy Điển không bị buộc phải chuyển giao Phần Lan cho Nga năm 
1809 và Nga hoàng Aleksander I không lo sợ thủ đô của Phần Lan 
quá gần Stockholm thì có lẽ Turku vẫn là thủ đô của Phần Lan cho 
tới ngày nay.

Turku là nơi tập trung nhiều di tích lịch sử quan trọng của Phần 
Lan, như: Thành Turku xây dựng năm 1280; Nhà thờ Lớn của Turku 
được khánh thành năm 1300 và Viện Hàn Lâm Åbo, trường đại học 
đầu tiên của Phần Lan cũng được xây dựng ở Turku năm 1640 (năm 
1828 chuyển về Helsinki và đổi thành Đại học Helsinki). Turku cũng 
là nơi xuất hiện trường đại học thứ hai và đai học thứ ba của Phần Lan 
là Åbo Akademi (với ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Thụy Điển) 
và Đại học Turku (với ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Phần Lan). 

Đời sống văn hoá ở Turku sôi động không thua kém gì Helsinki. 
Turku có một dàn nhạc giao hưởng, một số nhà hát. Festival âm nhạc 
Turku và Festival nhạc Rock mang tên Ruisrock thuộc vào loại những 
festival nổi tiếng ở Phần Lan và các nước Bắc Âu. Bên cạnh hai bảo 
tàng mỹ thuật của thành phố, Turku còn có một bảo tàng chuyên về 
âm nhạc mang tên Jean Sibelius, một số bảo tàng lưu giữ những dấu 
tích lịch sử của thành phố, trong đó đáng chú ý có Bảo tàng Thủ công 
mỹ nghệ tại Luostarinmäki là bảo tầng đầu tiên ở Bắc Âu được nhận 
giải du lịch “quả táo vàng.” 
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Đặc biệt, Hội Chợ thời trung cổ vào cuối tháng Sáu và Chợ 
Giáng sinh trước lễ Giáng sinh là hai sự kiện có từ lâu đời và hiện 
vẫn còn rất hấp dẫn ở Turku, vì thế Turku được gọi là thành phố 
Giáng sinh của Phần Lan. Vào đúng 12 giờ trưa ngày 24.12 trước lễ 
Giáng sinh, người dân khắp nơi trong cả nước đều hướng về Nhà 
thờ Lớn Turku để nghe thông điệp Giáng sinh của Tổng Giám mục 
đạo Luther Phần Lan phát đi cùng với tiếng chuông của Nhà thờ cổ 
nhất nước này.

Turku được vây bọc với khoảng 20.000 hòn đảo lớn nhỏ. Cùng với 
sông, các hòn đảo và biển đã khiến cho Turku trở nên như một thiên 
đường vào mùa hè, rất hấp dẫn đối với khách du lịch. Cách Turku 
không xa, ở Naantali có công viên Mumi ngoài trời (Muumimailmaa) 
là địa điểm yêu thích không chỉ với trẻ em mà cả của người lớn. 
Từ Turku mỗi ngày đều có tàu du lịch đưa du khách tới Stockholm. 
Chính vì thế dịch vụ du lịch giữ một vai trò quan trọng trong cuộc 
sống của người dân vùng quần đảo lớn nhất Phần Lan này. Turku đã 
được chọn là thủ đô văn hoá của châu Âu năm 2011. 

2. helsinKi - nàng tiên của biển baltic
Helsinki hay Helsingfors trong tiếng Thụy Điển được vua Thụy 

Điển, Gustav Vaasa cho xây dựng năm 1550 khi Phần Lan vẫn còn là 
một phần thuộc vương quốc Thụy Điển. Năm 1812, tức 3 năm sau 
khi Phần Lan trở thành Công quốc tự trị thuộc Nga, Helsinki được 
chính thức chọn làm thủ đô thay thế cho Turku theo lệnh của Nga 
Hoàng Aleksander I. Kể từ đó đến nay, Helsinki luôn luôn là trung 
tâm chính trị, kinh tế, tài chính, văn hoá và khoa học kỹ thuật, đồng 
thời là thành phố lớn nhất của Phần Lan.  

Helsinki là một thành phố nhỏ ở châu Âu song được biết đến là 
thành phố Thiết kế và Sáng tạo (Design and Inniovative City). Sự hấp 
dẫn và cũng là điểm độc đáo của thành phố là ở vị trí hướng ra biển 
và là điểm giao thoa giữa đông và tây. Từ năm 1799, trên đường đến 
St. Petersburg, nhà thám hiểm Edward Daniel Clarke, người Anh, đã 
viết: “Helsinki là một thị trấn nhỏ, nhưng rất đẹp. Ở đây có nhiều tòa 
nhà bằng đá và nó có vẻ là một thị trấn thương mại quan trọng” (Bell 
& Hiettala, 2002, tr.12)
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Helsinki có hơn 300 hòn đảo nằm bên bờ bắc của Vịnh Phần Lan. 
Với diện tích 686 km², dân số hơn nửa triệu người (628.208 vào đầu 
năm 2016), Helsinki được coi là thành phố có mật độ dân cư cao nhất ở 
Phần Lan (2.932,6 người/km²), song vào loại thấp nhất trong các thành 
phố thủ đô ở châu Âu. Được vây bọc với chừng 501km² mặt nước biển 
từ ba phía và đan xen với khoảng 3.800ha rừng, Helsinki có lẽ cũng là 
một trong các thành phố gần với thiên nhiên nhất ở châu Âu. 

Helsinki không ngăn tầm nhìn với những toà nhà cao tầng 
choáng ngợp hay những lâu đài cổ kính như nhiều thành phố trên 
thế giới mà ở sự hài hoà giữa các công trình kiến trúc của con người 
với môi trường thiên nhiên và nhịp sống thanh bình của nó. Vì vậy 
Helsinki được ví như “nàng tiên của Biển Baltic” và nhiều lần được 
xếp là một trong 10 thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất trên 
thế giới. Helsinki được xếp thứ 7 trên 30 thành phố châu Âu trong 
bảng xếp hạng Thành phố xanh châu Âu năm 2009 (European Green 
Cities Index)3. 

Xét về mặt kiến trúc có thể nói Helsinki phảng phất dáng dấp 
của Berlin và St. Petersburg. Khu trung tâm của thành phố là các công 
trình xung quanh quảng trường Nghị viện (Senaatintori), do kiến trúc 
sư người Đức, Carl Ludvig Engel (1778-1840), đến từ St. Petersburg 
thiết kế theo phong cách tân cổ điển và được xây dựng vào nửa đầu 
thế kỷ XIX. Đây là địa điểm thu hút khách du lịch nhất của Helsinki 
và Phần Lan từ trước đến nay. Tòa nhà Nghị viện do J. S. Sirén (1888-
1961) thiết kế, cùng với các công trình do Eliel Saarinen (1873-1950), 
thiết kế vào những năm đầu thế kỷ XX mà tiêu biểu nhất là Bảo tàng 
dân tộc, nhà ga xe lửa trung tâm Helsinki (Rautatieasema) là sự kết 
hợp giữa Chủ nghĩa Lãng mạn dân tộc và chủ nghĩa chức năng ở 
Phần Lan. Ngoài ra Helsinki còn được tô điểm với một số công trình 
do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới của Phần Lan, Alvar Aalto (1898-
1976) như Nhà Phần Lan (Finlandia Talo), Nhà sách Hàn lâm (Akademi 
Bookstore) . 

Helsinki nổi tiếng với hệ thống giao thông thuận tiện, an toàn và 
hoạt động đúng giờ. Bằng phương tiện giao thông công cộng như ô tô 
buýt, tàu điện, metro, tàu đường ngắn hay phà bạn có thể đến bất cứ 
nơi nào trong phạm vi thành phố. Cảng Helsiki được đánh giá là bến 
cảng nhộn nhịp thứ ba ở châu Âu. Ngay cả vào mùa đông, mỗi tuần 
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từ bến cảng Helsinki vẫn có 80 chuyến tàu đi tới Thụy Điển, Đức và 
Estonia. Từ nhà ga Helsinki, hàng ngày đều có một chuyến tàu hỏa đi 
St. Petersburg. Sân bay quốc tế Helsinki-Vantaa được xếp hạng là một 
trong những sân bay có dịch vụ và thiết kế tốt nhất trên thế giới. Thành 
phố đang xúc tiến kế hoạch đưa lượng người sử dụng phương tiện giao 
thông bằng xe đạp từ 10% như hiện nay lên 15% vào năm 2020. 

Là thủ đô văn hoá của Phần Lan, Helsinki có 73 bảo tàng, với 
những bảo tàng tiêu biểu, hấp dẫn du khách như: Bảo tàng Nghệ 
thuật Hiện đại Phần Lan (Ateneum), Bảo tàng Nghệ thuật Đương 
đại (Kiasma), Bảo tàng Dân tộc Phần Lan, Bảo tàng Thành phố 
Helsinki, Bảo tàng Kiến trúc, Bảo tàng Thiết kế, Bảo tàng Nghệ thuật 
Sinebrychoff dành cho nghệ thuật cổ điển châu Âu. Chỉ riêng Đại học 
Helsinki cũng có hai bảo tàng lớn: Bảo tàng Đại học Helsinki và Bảo 
tàng Lịch sử Thiên nhiên. Ngoài ra, Helsinki còn có bảo tàng quốc 
gia ngoài trời trên Seurasaari, một hòn đảo nằm gần như giữa lòng 
thành phố. Tại đây, 87 ngôi nhà gỗ được xây dựng từ thế kỷ XVII đến 
đầu thế kỷ XX ở nhiều địa phương trên khắp cả nước được đưa về 
dựng lại cùng với cảnh quan sinh hoạt thời đó. Đây cũng là địa điểm 
chính để tổ chức lễ hội Juhannus hàng năm của Helsinki. 

Nhưng Helsinki sống động hơn cả với đời sống âm nhạc và điện 
ảnh. Là một thành phố chỉ hơn nửa triệu dân, nhưng Helsinki có 
tới 3 dàn nhạc giao hưởng, một nhà hát Opera quốc gia, 37 nhà hát 
và 62 rạp chiếu bóng với các chương trình hoạt động văn hoá, âm 
nhạc diễn ra quanh năm. Địa điểm âm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay 
là Musiikkitalo (Music Centre) ở trung tâm Helsinki, ngay phía trước 
tòa nhà Nghị Viện, được bắt đầu xây dựng năm 2008 và hoàn thành 
năm 2011 với kinh phí 189 triệu euro. Bên cạnh một phòng hòa nhạc 
hiện đại với 1.704 chỗ ngồi bao quanh sân khấu, Musiikkitalo còn có 
năm phòng nhỏ khác có thể dùng cho các cuộc biểu diễn âm nhạc. Từ 
tháng Chín đến tháng Năm, Musiikkitalo tổ chức 70-100 buổi hòa nhạc 
và các sự kiện khác. Ngày nay nơi đây còn là cơ sở giảng dạy và biểu 
diễn của Học viện Âm nhạc quốc gia Sibelius của Phần Lan. Helsinki 
còn là quê hương của các ban nhạc nổi tiếng không chỉ ở Phần Lan 
mà còn ở nhiều nơi trên thế giới như: HIM, The Rasmus, The 69 Eyes và 
Stratovarius. Đáng chú ý ban nhạc Hanoi Rock của Helsinki cũng là một 
trong những ban nhạc nổi tiếng của Phần Lan vào những năm 1980.
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 Helsinki là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất ở Phần Lan 
bởi nơi đây có nhiều danh thắng nổi tiếng và độc đáo như: Nhà thờ 
Tuomiokirkko (được gọi là Nhà thờ Trắng), Nhà thờ đá (Temppeliaukion 
kirkko), Nhà thờ Orthodox (Uspenski kirkko), Đài kỉ niệm Sibelius 
(Sibelius-monumentti)…Tiêu biểu nhất là Suomenlinna - Pháo đài 
được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1994. Đặc biệt, 
năm 2004, dưới lòng đường phố mang tên Nga hoàng Aleksander II 
(Aleksanterinkatu) ở Helsinki người ta đã lắp đặt hệ thống sưởi khiến 
cho đường phố này không bị tuyết phủ và đóng băng vào mùa đông. 
Năm 2000, cùng với 9 thành phố khác ở châu Âu, Helsinki được công 
nhận là thành phố văn hoá của châu Âu. Theo một khảo sát thăm 
dò được tiến hành năm 2013, Helsinki là thành phố trung thực nhất 
trên thế giới. Năm 2014, Helsinki là một trong năm thành phố được 
UNESCO công nhận là thành phố thiết kế. Theo một nghiên cứu 
được thực hiện với 230 thành phố trên thế giới công bố năm 2016, 
Helsinki là thành phố an toàn thứ hai trên thế giới sau Luxembourg. 

Tháng 12 năm 2016, Helsinki được xếp vị trí đầu tiên trong danh 
sách du lịch năm 2017 của hãng du lịch Fodor4. Còn tờ TravelBird của 
Hà Lan xếp Helsinki là thành phố du lịch hấp dẫn thứ 12 trong danh 
sách 85 thành phố được khảo sát của hãng này5. Cách đây 62 năm, sự 
sạch sẽ, ngăn nắp và phong cảnh thanh bình của Helsinki đã khiến 
nhà văn Nguyễn Tuân không dấu được kinh ngạc: “Xứ Phần Lan 
rừng thông trùng trùng xanh ngắt, nước hồ biếc biếc, phụ nữ da trắng một 
màu tượng tuyết, gái trai quần áo len ngũ sắc người nào cũng như nai nịt 
sắp biểu diễn điền kinh. Mình thành ra lạc lõng vào một thế giới vật chất nó 
sạch sẽ quá, sạch đến cái mức tạo cho tôi một thứ nghi ngờ nơi đây là một 
ấn tượng giả tạọ. Cảnh và người Hen-xanh-ky, ví phỏng đây đó lem nhem 
đi ít chút, có lẽ tôi dễ thân gần hơn” (Nguyễn Tuân, 1957). Mười ngày 
ở Helsinki đã tạo nên nguồn cảm hứng cho nhà văn tài hoa viết nên 
tùy bút “Phở” nổi tiếng gây tò mò và háo hức cho không ít người Việt 
đến với Helsinki.

3. rovanieMi - Xứ sở của ông già noel và tuyết
Rovaniemi là thành phố trung tâm của Lappi (gồm 21 kunta), 

vùng đất rộng lớn ở phía bắc Phần Lan, cách Helsinki 815km. Cho 
đến nay vùng đất này vẫn là nơi sinh sống chủ yếu của người Saame 
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hay người Lappi, tộc người được coi là “thổ dân” ở Phần Lan. Với 
diện tích 93.000 km², dân số 179.997 người (2016), Lappi là tỉnh lớn 
nhất nhưng lại là nơi có mật độ dân cư thưa thớt nhất của Phần Lan: 
2 người/km². Nơi đây có ngọn núi Halti cao 1.324m so với mực nước 
biển, là điểm cao nhất của Phần Lan. Mỗi năm mùa đông ở vùng này 
thường kéo dài tới 6-7 tháng và không có mặt trời. Thời gian tuyết 
thường phủ dày nhất vào đầu tháng 4. Có năm vào thời gian này 
tuyết dày đến 1,9m như năm 1997. Lappi có tới 8 công viên quốc gia, 
nhiều nhất trong cả nước. Cuộc sống của người dân ở vùng này chủ 
yếu dựa vào chăn nuôi tuần lộc và các nghề thủ công. Lappi nổi tiếng 
với cảnh sắc thiên nhiên khó nơi nào có được: những đêm trắng mùa 
hè mặt trời chiếu sáng suốt đêm; những ngày dài mùa đông không 
có mặt trời, chỉ có màu trắng tinh khôi của tuyết; ánh sáng cực quang 
(aurora) và màu vàng rực xen lẫn với sắc đỏ tía vào mùa thu của 
những cánh rừng lúp xúp chỉ cao quá đầu người. 

Rovaniemi có diện tích hơn 8.016km² (là kunta rộng thứ năm ở 
Phần Lan), song dân số chỉ có 62.142 người (mật độ 8,15 người/km²). 
Tên gọi của thành phố này bắt nguồn từ tiếng Saami: “Rova” lấy từ 
“roavve” có nghĩa là “rìa rừng” hay “đồi” hoặc từ “rova” có nghĩa là 
“mỏm đá” hay “dải đá”. Còn “niemi” có nghĩa là “doi”, “mũi”. Trong 
chiến tranh Thế giới thứ hai, Rovaniemi là địa bàn quân đội Đức 
trấn giữ và dùng làm bàn đạp để tấn công Liên Xô. Nơi đây đã xảy 
ra những trận chiến ác liệt và ngày nay giáp với Rovaniemi có một 
kunta mang tên “Sodankylä” (làng chiến tranh). 

Rovaniemi là quê hương của Ông già Noel và nơi có làng mang 
tên ông: “Làng Santa Claus”, một điểm đến rất hấp dẫn với khách 
du lịch, nhất là vào mùa đông và dịp Giáng sinh. Ngôi làng độc đáo 
này nằm cách trung tâm Rovaniemi 8km về phía bắc, nhưng từ sân 
bay quốc tế của thành phố này đến đây chỉ 2km. Bên cạnh nhà ở 
của Ông già Noel, trong làng còn có Quầy bán hàng lưu niệm, Công 
viên tuần lộc và đặc biệt là có Bưu điện chính của Ông già Noel, nơi 
mỗi năm nhận hàng triệu lá thư từ trên khắp các châu lục, chủ yếu 
của trẻ em gửi tới. Nếu bạn viết cho Santa Claus hãy gửi đến địa 
chỉ: Santa Claus, Arctic Circle, 96930 Rovaniemi, Finland. Còn nếu chưa 
có dịp đến thăm Santa Claus ở Rovaniemi, bạn hãy thử làm quen 
với ông và làng của ông ở các website này: www.santaclaus.fi; www.
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santatelevision.com; www.santatelevision.com; www.santaclauslive.com; 
www.korvatunturi.fi; www.santaclausplaza.com; http://virtual.finland.fi/
xmas/; http://www.santagreeting.net   

Được đến thăm ngôi làng này vào mùa đông bạn sẽ cảm thấy 
rất thú vị khi được đứng ngay trên đường Bắc cực, chụp chung một 
tấm hình với Ông già Noel, thưởng thức món thịt tuần lộc đặc sản 
của vùng Lappi khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới -30 đến -40°C và 
tuyết rơi dày tới nửa mét. Người ta tính rằng trung bình mỗi năm 
tuyết phủ Rovaniemi tới 183 ngày. Món thịt tuần lộc ăn với mứt 
quả rừng là món ăn đặc sắc của Phần Lan mà nhà văn Nguyễn 
Tuân từng được thết đãi năm 1955 khi ông là một thành viên trong 
đoàn đại biểu Việt Nam sang Helsinki tham dự Đại hội Hòa bình 
Thế giới. Song có lẽ vì không nhận ra mà cứ nghĩ đấy là thịt bò nên 
ông gọi là kỳ dị: “Thịt bò rán, lại phiết mứt công-phi chua ngọt sắt 
lên trên”.

Cách Làng Santa Claus 2 km là Công viên Santa nằm trong một 
hang đá với nhiều trò giải trí hấp dẫn. Tại đây bạn có thể gặp Santa 
Claus, những người giúp việc cho ông và cả những con tuần lộc bất 
cứ lúc nào. Ngoài giờ làm việc chính thức, Santa có thể tham gia các 
hoạt động theo yêu cầu. Công viên Santa mở cửa đón khách vào dịp 
lễ Giáng sinh và suốt mùa hè.  

Rovaniemi còn có Arktikum - một trung tâm khoa học và bảo 
tàng chuyên về Lappi và vùng bắc cực. Bảo tàng trưng bày và giới 
thiệu về điều kiện sống cũng như thiên nhiên và lịch sử, phong tục và 
văn hoá của cư dân sống ở quanh đường Bắc Cực không chỉ ở Phần 
Lan mà còn thuộc lãnh thổ các nước như Nga, Na Uy, Thụy Điển, 
Canada, Mỹ. Tại đây, du khách còn có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp 
huyền ảo của ánh sáng phương bắc được giữ lại trong các phương 
tiện kỹ thuật số hiện đại của bảo tàng. 

Cách Rovaniemi 80km về phía nam có công viên thiên nhiên 
Ranua, quy tụ hơn 60 loài động vật hoang dã của vùng bắc cực. Cách 
Rovaniemi 130 km về phía bắc nhưng lại nằm ở trung tâm của vùng 
Lappi hoang sơ, là mỏ Thạch anh tím Bắc cực Lampivaara. Có lẽ đây 
là mỏ đá quý duy nhất trên thế giới hiện nay cho phép du khách tới 
thăm và được đào bới để thử vận may.
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Kể từ sau cuộc thi Eurovision Song Contest (tháng 5 năm 2006), 
Rovaniemi và Lappi còn trở nên quen biết hơn với công chúng yêu 
thích âm nhạc trên khắp thế giới bởi đây là quê hương của ban 
nhạc Lordi. Mấy năm gần đây khách du lịch nước ngoài đến thăm 
Rovaniemi ngày một tăng. Theo giám đốc công ty du lịch “Visit 
Rovaniemi” mùa đông năm 2016, Rovaniemi đón một lượng khách 
du lịch đông chưa từng thấy từ khắp nơi trên thế giới, nhiều nhất là 
từ các nước Châu Á, từ Anh, Israel, Pháp, Italia và Đức. Năm 2015 
Làng Ông già Noel và Bưu điện của Santa Claus đã đón 80.000 du 
khách và năm nay chắc hơn 90.000. Năm 2016, số khách du lịch đến 
Rovaniemi vào khoảng 500.000, trong đó 60% đến vào mùa đông. 
Dự kiến năm 2017 khoảng 50.000 khách từ Trung Quốc sẽ đến thăm 
Rovaniemi. Để đáp ứng nhu cầu ấy, tháng 1 năm 2017, Finnair (Hãng 
hàng không quốc gia của Phần Lan) cho biết sẽ mở đường bay thẳng 
từ một số thành phố lớn ở châu Âu, như Frankfurt, London, Paris và 
Zurich đến Lapland vào mùa đông 2017-2018, đồng thời tăng thêm số 
chuyến bay trong ngày từ Helsinki đến Lapland (Rovaniemi, Ivalo, 
Kittilä và Kuusamo) với thời điểm cao nhất là 52 chuyến mỗi tuần6. 

chú thích Phần Xiv
1. http://www.lonelyplanet.com/best-in-travel/countries
2. http://www.goodnewsfinland.com/uk-paper-tells-everyone-go-finland/
3. http://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/

report_en.pdf
4. http://www.fodors.com/news/photos/fodors-go-list-2017#!26-helsinki1
5. https://travelbird.nl/2016-most-inspiring-cities-ranking/?welcome=true
6. http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/14488-finnair-to-increase-

direct-services-from-europe-and-helsinki-to-lapland.html
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XV

VỊ ThẾ CỦA PhầN LAN TrÊN ThẾ giỚi  
VÀ QuAN hỆ hỢP TÁC VỚi ViỆT NAM

An ninh không chỉ có được qua việc dỡ bỏ các hàng 
rào mà còn bằng việc mở các cánh cổng

Urho Kekkonen - Tổng thống Phần Lan (1956-1982)

1. vị thế của Phần lan trên trường quốc tế
Xuất phát từ vị trí địa lý và điều kiện lịch sử của mình, sau chiến 

tranh Thế giới Thứ hai, Phần Lan đã thực hiện một chính sách trung 
lập, không liên minh quân sự và hợp tác với các nước để nâng cao vị 
thế quốc tế của mình. Sau khi ký Hiệp định hòa bình Paris, năm 1947, 
năm 1948 Phần Lan ký với Liên Bang Xô Viết Hiệp ước Hữu nghị, 
Hợp tác và Tương trợ lẫn nhau nhằm bảo đảm cho mối quan hệ giữa 
Phần Lan với Liên bang Xô Viết được giữ vững. Mặt khác, Phần Lan 
từ chối nhận viện trợ từ bên ngoài theo Chương trình Marshall do 
Mỹ đề xướng để giữ quyền tự chủ của mình đồng thời cũng không 
gia nhập NATO như một số nước châu Âu khác.

Có thể coi việc tổ chức thành công Thế vận hội Olympic thể thao 
mùa hè năm 1952 ở Helsinki là sự kiện rất có ý nghĩa với tiến trình 
hội nhập quốc tế của Phần Lan. Tiến trình ấy được thúc đẩy mạnh 
mẽ hơn từ năm 1955, sau khi Phần Lan gia nhập Hội đồng Bắc Âu 
và Liên hiệp quốc. Sang những năm 1960, Phần Lan có những bước 
đi xa hơn với việc liên kết với Tổ chức Tự do Thương mại châu Âu 
(EFTA) năm 1961 và đến năm 1986 trở thành thành viên đầy đủ của 
tổ chức này. Năm 1969, Phần Lan gia nhập Tổ chức hợp tác và phát 
triển kinh tế (OECD). Đặc biệt năm 1973 Phần Lan ký hai hiệp ước 
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kinh tế: Hiệp định Thương mại với Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) 
và một hiệp định khác với Hội đồng Tương trợ kinh tế (COMECON 
hay SEV) - một Tổ chức kinh tế của các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông 
Âu lúc bấy giờ vào đầu năm đó. Năm 1995, Phần Lan gia nhập Tổ 
chức Thương mại Thế giới WTO. 

Trong thời kỳ chiến tranh lạnh Phần Lan giữ chính sách trung 
lập, không đứng về bên nào trong sự chia rẽ Đông-Tây. Việc làm cầu 
nối trở thành một nguyên tắc nhất quán trong chính sách đối ngoại 
của Phần Lan. Phần Lan đã tổ chức 2 Hội nghị Hòa bình thế giới năm 
1955 và năm 1965, với sự tham dự của nhiều nước và tổ chức quốc 
tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam1. Có thể nói Phần Lan là người 
kiến tạo hòa bình ở châu Âu trong thời kỳ đầy sóng gió ấy với việc 
tổ chức thành công Hội nghị về An ninh và Hợp tác châu Âu (CSCE) 
năm 1975 ở Helsinki2. Đây là kết quả của một quá trình kéo dài gần 
hai năm với nỗ lực của Phần Lan và Thụy Sĩ. Thỏa thuận CSCE giữ 
một vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển qua hệ sau tấm 
màn sắt và giải tỏa nó sau này. Vượt lên lịch sử đầy sóng gió, Phần 
Lan đã xây dựng và phát triển quan hệ tốt với Liên Xô trước đây và 
Cộng hòa liên bang Nga ngày nay. 

Sau khi Liên bang Xô Viết và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu tan rã, thời kỳ Chiến tranh lạnh chấm dứt nhưng Phần Lan vẫn 
không gia nhập NATO như nhiều nước Đông Âu. Trái lại, năm 1992 
song song với việc ký Hiệp ước Maastricht và đăng ký làm thành 
viên của Cộng đồng châu Âu (EC), Phần Lan cũng ký tiếp Hiệp ước 
Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ lẫn nhau với đối tác mới là Liên 
Bang Nga. 

Sau khi Phần Lan trở thành thành viên chính thức của EU năm 
1995, nhiều người cho rằng Phần Lan không còn giữ được chính 
sách trung lập của mình và từ “trung lập” cũng dường như thưa dần 
trong ngôn ngữ ngoại giao. Tuy nhiên, mặc dù phải tuân theo những 
nguyên tắc của EU và ủng hộ cho một chính sách an ninh chung ở 
châu Âu, song Phần Lan vẫn kiên trì chính sách đối ngoại trung lập 
truyền thống của mình về mặt an ninh và quốc phòng: không tham 
gia vào các liên minh quân sự. Các cuộc thăm dò dư luận được tiến 
hành từ năm 1996 đến 2001 cho thấy 60-80% người Phần Lan được 
hỏi ý kiến “nói không” với NATO. 
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Là quốc gia đã từng gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh 
nên Phần Lan luôn phản đối việc sử dụng vũ lực trong các cuộc xung 
đột và kêu gọi giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng hòa bình. 
Từ năm 1995, sau khi gia nhập EU, chính sách đối ngoại của Phần 
Lan tuân thủ chính sách chung của toàn khối. 

Việc gìn giữ hòa bình, làm trung gian và giải quyết các cuộc 
xung đột bằng hòa bình là những hoạt động quan trọng trong chính 
sách đối ngoại của Phần Lan. Phần Lan là nước tiên phong trong việc 
gửi quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc, bắt 
đầu từ năm 1956, chỉ một năm sau khi gia nhập tổ chức này. Trong 
thời kỳ chiến tranh lạnh, Phần Lan là nước đóng góp nhiều nhất cho 
đội quân gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc đồng thời giữ một vai 
trò chính trong các cuộc thương thuyết về việc gìn giữ hòa bình trên 
thế giới của Đại hội đồng và là người đề xướng lực lượng gìn giữ 
hòa bình đa quốc gia ở Namibia (1989-90). Cho đến nay Phần Lan 
đã gửi 50.000 công dân của mình đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình 
trên khắp thế giới. Cựu Tổng thống Martti Ahtisaari, Nobel Hòa Bình 
năm 2008 là nhà trung gian hòa giải nổi tiếng, người kiến tạo hòa 
bình ở Namibia, Aceh (Indonesia) và Kosovo. 

Phần Lan đã từng là thành viên của Ủy ban An ninh của Liên 
hiệp quốc hai lần (1969-70) và (1989-90). Hiện nay gìn giữ hòa bình 
vẫn là ưu tiên trong đóng góp của Phần Lan đối với Liên hiệp quốc. 
Cũng như nhiều nước khác, Phần Lan quan tâm tới việc giải trừ vũ 
khí nguyên tử cũng như vũ khí hóa học và Phần Lan giữ một vai 
trò quan trọng trong việc ngăn chặn việc phát triển và phổ biến các 
loại vũ khí này. Bên cạnh đó, Phần Lan cũng quan tâm đến việc giải 
quyết các khủng khoảng dân sự và các chương trình hòa giải, trong 
đó nhấn mạnh vai trò của phụ nữ. 

Về kinh tế và xã hội, Phần Lan cam kết ủng hộ mục tiêu phát 
triển của Liên hiệp quốc từ những năm 1960 và luôn sát cánh cùng 
với các nước Bắc Âu khác trên mặt trận này, phấn đấu đóng góp 0,7% 
GDP của mình. Phần Lan đã thực hiện cam kết này bằng việc viện 
trợ phát triển thông qua các tổ chức UNDP, UNICEF và Quỹ Dân số 
UNFPA. Trong chính sách hợp tác và phát triển với các nước, Phần 
Lan luôn quan tâm tới sự bền vững của ba yếu tố: kinh tế, xã hội và 
môi trường. Đặc biệt, Phần Lan đã và đang đóng góp một phần rất 
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quan trọng trong mục tiêu phát triển của Liên hiệp quốc trên lĩnh 
vực quyền con người về mọi khía cạnh của từ này: chính trị, kinh tế, 
xã hội và văn hóa. 

Kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc đến nay, chính sách của Phần 
Lan trong tổ chức này luôn kế tục và nhất quán. Sự tín nhiệm của 
quốc tế là một trong những vốn quý nhất của Phần Lan trong Liên 
hiệp quốc cũng như các tổ chức quốc tế khác. Nhân kỉ niệm 60 năm 
Phần Lan gia nhập Liên hiệp quốc (1955-2015), Tổng thư ký Liên 
hiệp quốc Ban Ki Moon đã có mặt ở Helsinki và phát biểu: “Liên hiệp 
quốc cảm ơn Phần Lan về sự giúp đỡ mạnh mẽ trong việc giải trừ vũ 
khí, ngăn ngừa xung đột, gìn giữ hòa bình và giáo dục”. Đánh giá về 
đóng góp của Phần Lan cho quốc tế, ông Ban Ki Moon khẳng định: 
“Đất nước này có một xã hội công dân đầy sinh lực với những nhóm 
đang làm nên một thương hiệu – như Sáng kiến dàn xếp khủng 
khoảng (Crisis Management Initiative) và Viện trợ của Nhà thờ Phần 
Lan (Finn Church Aid). Tôi cảm ơn tất cả những người Phần Lan đã 
đóng góp cho Hội Liên hiệp quốc của Phần Lan trong việc quyên góp 
cho người tị nạn Syria. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể noi theo 
tấm gương này để biểu lộ tình đoàn kết”3.

2. quan hệ hợP tác giữa Phần lan và việt naM
Ngày 25.1.1973, tức hai ngày trước khi Hiệp định Hòa bình Việt 

Nam được ký kết, Phần Lan đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính 
thức và năm sau (1974), Phần Lan đã mở sứ quán tại Việt Nam. Ngày 
nay Phần Lan còn có thêm lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. 
Năm 2005 Việt Nam mở sứ quán của mình ở Phần Lan.

Sự hợp tác phát triển của Phần Lan với Việt Nam chủ yếu tập 
trung vào 4 lĩnh vực: (1) trợ giúp kinh tế và cơ sở hạ tầng xã hội, như: 
giao thông, năng lượng (điện), cấp nước và xử lí nước thải; (2) rừng; 
(3) phát triển nông thôn; và (4) xây dựng năng lực cho việc đổi mới 
hệ thống hành chính. Ngoài ra còn có một số dự án hợp tác về sức 
khỏe và bảo tồn văn hóa. 

Từ năm 1979 Phần Lan bắt đầu dự án hợp tác phát triển đầu tiên 
với Việt Nam: xây dựng lại nhà máy đóng tàu Phà Rừng (1979-1991) 
với viện trợ 272 triệu FIM (markka - tiền Phần Lan trước khi dùng 
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chuyển sang euro năm 2002), khoảng 60 triệu USD (1991). Tiếp theo 
là các dự án cấp nước và xử lý nước thải Hà Nội (1985-2001) với kinh 
phí hơn 500 triệu FIM. Dự án cấp nước Hải Phòng với tổng kinh phí 
162 triệu FIM và một số dự án xây dựng khác. Dự án Cầu Bính, Hải 
Phòng (1997-98) với kinh phí 8,5 triệu FIM. Ngoài ra, trong thời gian 
từ năm 1995-2000 Việt Nam đã tiếp nhận 4 khoản vay ưu đãi từ Phần 
Lan để phát triển cơ sở hạ tầng. Từ chỗ chỉ được biết đến ở Hà Nội 
vào những năm 1990, đến nay cụm từ “nước Phần Lan” đã quen 
thuộc với người dân ở nhiều tỉnh thành và vùng nông thôn khác của 
Việt Nam

mười nước nhận nhiều oda của Phần lan năm 2014  
(triệu uSD)

Nguồn: OECD, Development Co-operation Report 2016

Về Lâm nghiệp, Phần Lan có Chương trình Rừng Phần Lan-Việt 
Nam (1996-2003) với tổng kinh phí 25,7 triệu FIM được triển khai 
ở Bắc Kạn. Phần Lan còn hợp tác với Việt Nam trong một số dự án 
đào tạo và nâng cao năng lực quản lý với Bộ Thương Mại (1997-99, 
2000-03) với kinh phí 12 triệu FIM, trợ giúp Trung tâm tại Việt Nam 
(AITCV) của Viện Công nghệ Châu Á (AIT) khoảng 1 triệu USD từ 
1994-2000. Từ giữa những năm 1990 sự hợp tác giữa Phần Lan với 
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Việt Nam tập trung hơn vào việc trợ giúp phát triển nông thôn, giảm 
đói nghèo. Một số dự án ở Quảng Trị (1997-2005), Thừa Thiên Huế 
(1999-2003) và Nghệ An (giai đoạn 1 từ 1997-99) với tổng kinh phí 
trợ giúp khoảng 81 triệu FIM. Năm 2014, Phần Lan viện trợ cho Việt 
Nam một số dự án phát triển kinh tế vùng với tổng kinh phí 11 triệu 
euro. Từ năm 1995-2000 Phần Lan đã cung cấp khoảng 13,8 triệu 
USD cho vay với lãi suất thấp. Phần Lan còn gián tiếp giúp đỡ Việt 
Nam qua các dự án khu vực và các tổ chức quốc tế, như Liên hiệp 
quốc, các tổ chức tài chính như ADB, WB và IMF. Từ 1990-2000, Phần 
Lan giúp đỡ mỗi năm khoảng 6-7 triệu USD. Năm 2000 sự giúp đỡ 
của Phần Lan cho Việt Nam chiếm 0,3% tổng số ODA trong năm của 
Việt Nam. Hiện nay, Phần Lan có dự án hợp tác phát triển và viện trợ 
nhân đạo với 70 nước ở khắp các châu lục, thông qua hơn 200 tổ chức 
phi chính phủ của Phần Lan và các tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc4. 

Về văn hóa và giáo dục, mặc dù giữa hai nước chưa có hiệp định 
hợp tác song phương, nhưng Phần Lan đã tiến hành một số dự án 
hợp tác với Việt Nam. Vào những năm 1990 Phần Lan đã hỗ trợ Việt 
Nam (Vụ Bảo tồn Bảo tàng) trong việc đào tạo, sắp xếp và bảo tồn 
các di sản văn hóa của Việt Nam. Gần đây đã có hợp tác giữa một số 
trường trung học nghề ở Hải Phòng, Hà Nội và Quảng Trị với một 
số trường ở Phần Lan. Trong thời gian từ 2013-2015 Phần Lan có hai 
dự án hợp tác về công nghệ đào tạo giáo viên giữa một số trường đại 
học Phần Lan và một số trường đại học Việt Nam với tổng kinh phí 
hơn 1,2 triệu euro. 

Sự giúp đỡ của Phần Lan cho Việt Nam còn được thực hiện 
thông qua các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quần chúng. Từ 
năm 1995 các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Phần Lan đã hoạt 
động ở Việt Nam. Những năm gần đây NGO Phần Lan thực hiện các 
dự án nhỏ ở các vùng nông thôn, như hỗ trợ về giáo dục, nâng cao 
việc chăm sóc sức khỏe và trợ cấp vốn ở Sơn La, Hòa Bình, Quảng 
Nam. Một trong những tổ chức NGO của Phần Lan quan tâm và hợp 
tác nhiều với Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa là Juminkeko. Kể từ 
cuối những năm 1990 Juminkeko đã có dự án hợp tác về văn hóa với 
Việt Nam và tiếp tục cho đến năm 2015. 

Mặc dù hiện nay viện trợ của Phần Lan cho Việt Nam tương đối 
nhỏ, Việt Nam vẫn đánh giá cao vai trò tiên phong của Phần Lan như 
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là một trong những nước Phương Tây đầu tiên tài trợ cho Việt Nam 
và tiếp tục trong mấy thập niên qua. Trong chiến lược hợp tác phát 
triển của Phần Lan từ 2013-2016, Việt Nam vẫn được xếp trong danh 
sách các đối tác ưu tiên5.

Từ những năm 2000 trở đi nhiều công ty, doanh nghiệp Phần Lan 
đã đầu tư vào thị trường Việt Nam trên lĩnh vực công nghệ thông tin, 
công nghiệp đóng gói, chế biến gỗ và hóa học. Hai dự án đáng chú ý 
nhất là xây dựng nhà máy ở Bắc Ninh của Tập đoàn Nokia và xưởng 
sản xuất bao bì ở Bình Dương. Khoảng 60 công ty Phần Lan đã có cơ 
sở sản xuất hoặc văn phòng đại diện ở Việt Nam. Theo thống kê của 
Việt Nam vào năm 2013, Phần Lan xếp thứ 26 trong số 96 nhà đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam với tổng số vốn trị giá 335 triệu USD6. Theo 
Bộ Ngoại giao Phần Lan, năm 2015 Việt Nam vẫn thuộc một trong 10 
quốc gia nhận nhiều ODA nhất từ Phần Lan7.

Số lượng Sinh viên việt nam ở Phần lan  
từ 2010-2016

Nguồn: Institute of International Education

Trao đổi thương mại giữa hai nước cũng tăng lên đáng kể từ 
những năm 2000. Năm 2011, Phần Lan xuất khẩu sang Việt Nam 
khoảng 65 triệu euro, chủ yếu là máy móc, thiết bị và thép. Còn Việt 
Nam xuất khẩu sang Phần Lan khoảng 117 triệu euro với các sản 
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phẩm dệt may, giày dép và nông sản. Phần Lan đã mở văn phòng 
Finpro (Cơ quan xúc tiến xuất khẩu của Phần Lan) ở Việt Nam nhằm 
giúp đỡ cho các công ty Phần Lan đẩy mạnh việc xuất khẩu sản 
phẩm sang Việt Nam. Chương trình Đối tác kinh doanh Phần Lan 
(Finnpartnership), Chương trình Đối tác Sáng tạo (IPP) mà Phần Lan 
và Việt Nam đang triển khai nhằm xây dựng hệ thống sáng tạo ở Việt 
Nam. Kinh nghiệm và chất lượng giáo dục đào tạo tiên tiến của Phần 
Lan đang là lĩnh vực trở nên quan trọng và cần thiết với Việt Nam. 
Trong mấy năm gần đây, mỗi năm có khoảng 700-800 sinh viên Việt 
Nam đến học ở các trường Đại học Phần Lan.

Tháng 3.2016, Tekes (Finnish Funding Agency for Innovation) 
và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã kí hiệp định hợp tác nhằm 
thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển và sáng tạo giữa Việt Nam và 
Phần Lan trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sạch, sức 
khỏe, xây dựng và an ninh mạng8. Việt Nam và EU đang đàm phán 
để đi đến kí kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) vào năm 20189. 
Dự kiến cuối năm 2017 một trường Tiểu học Phần Lan sẽ được mở ở 
Việt Nam (thành phố Hồ Chí Minh).  

Các nhà lãnh đạo quốc hội, nhà nước và chính phủ của hai nước 
đều đã có những cuộc thăm và làm việc chính thức tới mỗi nước. 
Trong những năm qua nhiều đoàn đại biểu từ Quốc hội, các bộ, ngành 
Việt Nam đã đến Phần Lan để học tập và trao đổi kinh nghiệm trên 
các lĩnh vực pháp luật, bình đẳng giới, phòng chống tham nhũng và 
quản lý hành chính. Hiện nay Phần Lan là quê hương thứ hai của 
hơn 9 ngàn người Việt Nam. Cho đến cuối năm 2015 người Việt Nam 
là một trong số mười quốc gia có người sống nhiều nhất ở Phần Lan.

Juminkeko - cầu nối văn hóa giữa Phần Lan & Việt nam

Juminkeko (Juminkeko Säätö) là Trung tâm Thông tin về văn hóa 
Karelia và Kalevala của Phần Lan. Nghe qua cái tên như vậy ít ai 
nghĩ rằng Juminkeko có những hoạt động liên quan đến Việt Nam. 
Thế nhưng ngay từ khi còn là “Nhà văn hóa Kuhmo”, tiền thân của 
Juminkeko đã bắt đầu bén duyên với Việt Nam với việc khởi xướng 
việc dịch sử thi Kalevala của Phần Lan sang tiếng Việt từ năm 1986 và 
góp phần cùng với Quỹ Văn hóa Phần Lan giúp việc dịch và xuất bản ở 
Việt Nam, năm 1994. Sau khi đưa Kalevala đến với bạn đọc Việt Nam, 
năm 1995, Nhà văn hóa Kuhmo đã mở rộng thêm hoạt động văn hóa 
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với Việt Nam với việc mời họa sĩ Lương Xuân Đoàn, người minh họa 
Kalevala tiếng Việt sang thăm, triển lãm và sáng tác ở Phần Lan, sau đó 
tổ chức cho dịch giả và họa sĩ đi đến một số làng thơ ở Karelia. Đây là 
lần đầu tiên, một họa sĩ Việt Nam có triển lãm tranh ở Phần Lan. 

Được biết Việt Nam có một Di sản văn hóa dân gian rất phong 
phú và hiện vẫn còn được lưu giữ ở nhiều bản làng thuộc các dân tộc 
khác nhau, năm 1997 Chủ tịch Nhà văn hóa Kuhmo, Markku Nieminen 
và Giám đốc điều hành Sirpa Nieminen đã sang Việt Nam và đi điền 
dã, sưu tầm thơ ca dân gian ở một số làng dân tộc Mường, Thái và 
H’mông. Từ sáng kiến và gợi ý của Chủ tịch Markku Nieminen trong 
chuyến đi này, một dự án mới Biên soạn Kalevala tiếng Việt dành cho 
trẻ em đã được khởi xướng và hoàn thành cuối năm 1999 với sự tham 
gia của “Nhóm những người bạn Kalevala ở Việt Nam”. Với sự hỗ trợ 
của Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, tác phẩm Cối xay thần Xampo, 
sử thi Kalevala tóm tắt bằng văn xuôi tiếng Việt dành cho trẻ em với 
hơn 5.000 bản in đã được trao tặng miễn phí cho thư viện của 64 tỉnh, 
thành, nhà văn hóa trong cả nước. Năm 1999, Nhà văn hóa Kuhmo 
mang tên gọi mới Quỹ Juminkeko, họa sĩ Lương Xuân Đoàn đã được 
mời sang Phần Lan sáng tác và khai mạc triển lãm đầu tiên tại trụ sở 
mới của Quỹ.

Không chỉ đem văn hóa truyền thống của Phần Lan đến với Việt 
Nam mà Juminkeko còn đưa văn hóa Việt Nam đến Phần Lan. Và, sự 
hợp tác về văn hóa với Việt Nam của Juminkeko được nâng lên một tầm 
cao hơn kể từ năm 2002 với dự án Biên soạn sử thi Việt Nam dựa trên 
kinh nghiệm của Kalevala do Juminkeko chủ trì, được Bộ Ngoại giao 
Phần Lan và Juminkeko cấp kinh phí chính thức đi vào thực hiện từ. Sau 
sáu năm tiến hành cả ở Phần Lan và Việt Nam, năm 2008 dự án được 
hoàn thành với việc xuất bản tác phẩm sử thi Con cháu Mon Mân do dịch 
giả Bùi Việt Hoa biên soạn dựa trên nguồn tư liệu văn học dân gian của 
nhiều dân tộc ở Việt Nam và họa sĩ Đặng Thu Hương minh họa. Để 
chuẩn bị cho việc minh họa sử thi này, năm 2005 Juminkeko đã tổ chức 
triển lãm tranh của họa sĩ Đặng Thu Hương và nhà điêu khắc Hungary, 
Ildikó Bakos minh họa tác phẩm thơ ca dân gian Phần Lan Tiếng đàn 
Kantele mà Bùi Việt Hoa từng dịch sang tiếng Việt và xuất bản ở Phần 
Lan năm 1990. Triển lãm được khai mạc tại Budapest, tiếp đến Kuhmo và 
sau đó là tại Hà Nội. Phía Phần Lan đánh giá rất cao sự ra đời của sử thi 
Con cháu Mon Mân. Trong bài phát biểu tại buổi chiêu đãi của chủ tịch 
nước Nguyễn Minh Triết dành cho đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa 
Phần Lan thăm chính thức Việt Nam tháng 2 năm 2008, Tổng thống Phần 
Lan, Tarja Halonen nhận xét rằng: công trình này “là một hình mẫu cho 
sự hợp tác có hiệu quả về văn hóa giữa Phần Lan và Việt Nam”.
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Sự phong phú và đa dạng về văn hóa dân gian của Việt Nam tiếp 
tục được Juminkeko quan tâm và khai thác trong những dự án tiếp theo. 
Năm 2011 với sự tài trợ của Juminkeko, một đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ 
âm nhạc dân gian Việt Nam đã đến Phần Lan tham dự Liên hoan âm 
nhạc dân gian quốc tế Sommelo lần thứ tư. Lần đầu tiên âm nhạc dân 
gian của một số dân tộc ít người Việt Nam được giới thiệu với người dân 
Phần Lan, trong đó đáng chú ý nhất là diễn xướng Mo Mường.

Với những hoạt động rất có hiệu quả với Việt Nam, năm 2013 
nhân kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Phần Lan và 
Việt Nam, Juminkeko được Bộ Ngoại giao Phần Lan hỗ trợ kinh phí 
thực hiện dự án “Đưa thần thoại vào cuộc sống”. Với dự án này, một 
chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng của Phần Lan đã đến làm việc ở Nhạc viện 
Hà Nội và biểu diễn tại Hà Nội (tháng 5 năm 2013); Triển lãm hội họa 
Thần thoại Việt Nam với sự tham gia của tám họa sĩ Việt Nam, trong đó 
có bốn họa sĩ người dân tộc thiểu số, được tổ chức ở Phần Lan từ tháng 
6 đến tháng 11 năm 2013 tại Kuhmo và Helsinki. Ngoài ra, Juminkeko 
còn mời một đoàn nghệ sĩ thuộc Khoa nhạc cụ truyền thống của Học 
viện âm nhạc quốc gia sang tham gia Liên hoan âm nhạc dân gian quốc 
tế Sommelo lần thứ 8 ở Phần Lan. Năm 2013, Juminkeko còn được Bộ 
Ngoại giao Phần Lan hỗ trợ một dự án khác mang tên “Nhịp cầu văn 
hóa Phần Lan-Việt Nam”. Dự án này kéo dài 3 năm (2013-2015) với các 
hoạt động giao lưu giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ âm nhạc dân gian, và 
các cán bộ nghiên cứu văn hóa dân gian của Phần Lan và Việt Nam. 
Kết quả là mỗi năm một đoàn cán bộ nghiên cứu và một đoàn nghệ sĩ 
biểu diễn của Phần Lan đã sang Việt Nam nghiên cứu, trao đổi và giới 
thiệu văn hóa, âm nhạc của Phần Lan và ngược lại. 
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chế độ phúc lợi  80, 106, 113, 119, 120
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lượng khí thải  39, 40
Luther  58, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 103, 

106, 108, 226, 288

M

Magnus Lindberg  235
Maisteri  197
mâm xôi vàng  29
mänty  29
Marja- Liisa Kirvesniemi  268
Martin Luther  59
Martti Ahtisaari  151, 205, 297
Matti Nykänen  268
mặt trời  31, 33, 98, 146, 147, 166, 292
mềm  57
metro  126, 173, 174, 289
Michael Monroe  237
Microsoft  78, 79, 275, 276
miễn phí  78, 115, 116, 117, 158, 174, 

180, 182, 194, 200, 206, 207, 208, 
216, 220, 250, 254, 255, 256, 303

Mikael Agricola  51, 59, 65
Mika Kaurismäki  247
Mikhail Gorbachev  272
minh bạch  6, 126



Võ Xuân Quế

320

Minna Canth  106, 108, 227
mobile games  12
Mobile Networks  276
mobile phone  14, 144, 175, 269, 279
Môi trường  5, 7, 35, 38, 39, 40, 241
Moskva  65, 74, 75, 272
mùa đông  27, 30, 31, 32, 35, 70, 97, 

126, 131, 143, 144, 149, 154, 158, 
162, 166, 174, 175, 176, 266, 267, 
280, 289, 291, 292, 293, 294, 329

mùa hè  7, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 36, 67, 68, 77, 98, 129, 132, 135, 
146, 148, 150, 154, 158, 162, 173, 
174, 206, 207, 208, 210, 221, 241, 
265, 266, 269, 288, 292, 293, 295

mùa thu  32, 86, 182, 190, 191, 197, 
292,

muikku  35, 162
Mumi  102, 120, 131, 228, 231, 288
Musiikkikirjasto  217, 241
Musiikkitalo  290
mustikka  29, 162
mũ trắng  144, 145, 190, 191
Muumimailmaa  288
Mỹ  14, 27, 44, 50, 78, 81, 90, 91, 93, 

94, 107, 113, 119, 120, 126, 140, 
152, 153, 156, 157, 159, 177, 213, 
215, 224, 230, 237, 244, 247, 248, 
261, 267, 270, 272, 275, 279, 282, 
293, 295

mỹ thuật  35, 287

N

nấm  29, 34, 161, 237
năm lạnh nhất  31
nạn đói  66, 70
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ngôn ngữ  25, 26, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 
65, 68, 70, 73, 81, 87, 94, 95, 98, 99, 
131, 135, 138, 152, 184, 189, 190, 
192, 194, 210, 211, 227, 230, 231, 
232, 255, 259, 273, 287, 296

ngôn ngữ Ấn-Âu  50, 51, 57
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núi Halti  26, 41

O

Olympic  77, 152, 153, 159, 164, 187, 
266, 268, 269, 295

Ông già Noel  8, 130, 142, 143, 291, 
292, 293

ô nhiễm  37, 39
Opera  234, 235, 290
Orthodox  58, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 

68, 97, 291
Österlandet  64
Oulu  24, 37, 48, 56, 131, 134, 207, 244

P

Paavo Haavikko  228
Paavo Nurmi  153, 265, 266
Päijänne  27
Pertti Kurikan Nimipäivät  238
Peruskoulu  7, 181, 211
Petsamo  74, 75
phân loại rác  39
pháo đài  66, 67, 249, 331
Pháp  50, 66, 67, 72, 74, 76, 90, 91, 99, 

103, 137, 159, 163, 164, 190, 209, 
244, 247, 248, 259, 276, 287

phát triển bền vững  38, 77, 79
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