
FINLANDIA

Umawianie spotkaƒ
• J´zykami urz´dowymi sà fiƒski i szwedzki. Powszechnie znany jest j´zyk

angielski;
• Na wszelkie spotkania, zarówno słu˝bowe, jak i okolicznoÊciowe, przychodê

punktualnie, a nawet nieco wczeÊniej;
• Je˝eli miałbyÊ si´ spóêniç wi´cej ni˝ 5 minut, powinieneÊ o tym fakcie uprze-

dziç telefonicznie;
• Na spotkania umawiaj si´ z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, telefonicz-

nie, mailem lub faksem;
• Bez oficjalnego umówienia si´ jest niezwykle trudno si´ spotkaç;
• Po przybyciu do Finlandii nie ma potrzeby potwierdzania spotkania;
• Przed spotkaniem wyÊlij do fiƒskiego partnera program spotkania oraz krót-

kà charakterystyk´ członków twojego zespołu;
• Spotkania zaczynajà si´ i koƒczà o czasie;
• W przededniu Êwiàt wiele firm zamykanych jest w godzinach południowych;
• W lipcu, sierpniu i poczàtkach wrzeÊnia nale˝y unikaç wyjazdów do Fin-

landii w sprawach biznesu. W tym okresie wi´kszoÊç ludzi jest na waka-
cjach.

Powitanie i tytułowanie
• Typowym powitaniem zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn jest uÊcisk dłoni.

Nawet dzieci sà zach´cane do podawania r´ki;
• Witajàc si´ z kilkoma osobami, właÊciwe jest podanie r´ki w pierwszej ko-

lejnoÊci kobietom;
• Podczas przedstawiania si´ podaje si´ imi´ i nazwisko bàdê tytuł i nazwi-

sko;
• Tylko bliscy przyjaciele i rodzina witajà si´ uÊciskami i pocałunkami;
• Nale˝y zabraç ze sobà du˝o biletów wizytowych;
• Bilety wizytowe sà w Finlandii bardzo wa˝ne. Mo˝na je wr´czaç na poczàt-

ku lub w trakcie spotkania;
• Bilety wizytowe mogà byç w j´zyku angielskim;
• Imi´ i nazwisko podaje si´ w takiej samej kolejnoÊci jak w Polsce;
• Po imieniu mo˝na si´ zwracaç dopiero po otrzymaniu takiej propozycji;
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• Osoby na kierowniczych stanowiskach wolà, aby zwracano si´ do nich, u˝y-
wajàc ich tytułu i nazwiska (jest to szczególnie wa˝ne przy zwracaniu si´
w formie pisemnej);

• Do osób nieposiadajàcych tytułu nale˝y zwracaç si´, u˝ywajàc formy Mr.,
Mrs. lub Miss z dodaniem nazwiska;

• Wymawiajàc fiƒskie nazwiska (i słowa) wymawiaj podwójne litery dwa ra-
zy dłu˝ej ni˝ pojedyncze. Akcent zawsze kładzie si´ na pierwszà samogło-
sk´ w słowie.

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• W trakcie zwyczajowych lunchów powszechnymi napojami sà kawa i mle-

ko. Finowie lubià piç kaw´ i kawiarnie znajdujà si´ wsz´dzie;
• Finowie doceniajà dobrà znajomoÊç win;
• Mo˝esz zostaç zaproszony przez fiƒskiego partnera na obiad. Powszechnie

przyj´te jest zapraszanie na obiad współmał˝onków;
• Nie zapomnij podzi´kowaç pisemnie gospodarzowi za zaproszenie na obiad

(nale˝y to zrobiç nast´pnego dnia po przyj´ciu);
• Na przyj´cie nale˝y przychodziç punktualnie;
• Je˝eli zostałeÊ zaproszony do fiƒskiego domu na obiad, przynieÊ kwiaty dla

pani domu (liczba nieparzysta);
• Przyj´cie w domu nale˝y opuÊciç o 23.00, nawet je˝eli gospodarz nalega na

pozostanie;
• Skandynawowie znani sà z zamiłowania do picia alkoholu w trakcie posił-

ku, je˝eli mo˝esz dotrzymuj im kroku. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e przepi-
sy dotyczàce kierowania pojazdem w stanie wskazujàcym na spo˝ycie
alkoholu sà w Finlandii bardzo restrykcyjne;

• Toast w zasadzie wznosi si´ na poczàtku posiłku. Wznoszàc go, u˝ywa si´
słowa „Kippis”;

• Zimny bufet nazywany jest „voilecpapoyta”;
• Wieczorne przyj´cie cz´sto koƒczy si´ taƒcami (najbardziej popularnym taƒ-

cem jest tango);
• Mo˝esz zostaç zaproszony przez swojego gospodarza do sauny. Bardzo cz´-

sto zawarcie kontraktu „Êwi´tuje si´” obfitym posiłkiem, po którym do tra-
dycji nale˝y udanie si´ do sauny;

• Sauna jest dla Finów quasi-religijnym prze˝yciem; zaproszenie do sauny
traktuj jako wielkie wyró˝nienie;
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• Z sauny korzysta si´ zwykle z podziałem na płeç. Kiedy dost´pna jest tyl-
ko jedna sauna, kobiety u˝ywajà jej jako pierwsze;

• Finowie zwyczajowo wchodzà do sauny nago, chyba ˝e zamierzajà zaraz po sau-
nie wziàç kàpiel w miejscu publicznym (wtedy zakładajà strój kàpielowy). Nie
oponujà, jeÊli goÊç chce mieç na sobie w saunie strój kàpielowy lub r´cznik;

• Po wyjÊciu z sauny zwyczajowo konsumuje si´ kanapk´, kiełbask´ i ryb´.
Ryba mo˝e byç doÊç słona; słu˝y do uzupełnienia strat soli wskutek korzy-
stania z sauny;

• Napiwki nale˝à do rzadkoÊci (koszt obsługi jest w zasadzie doliczony do ra-
chunków hotelowych i w restauracjach);

• Nie daje si´ napiwków taksówkarzom. Wystarczy zostawiç niewielkà reszt´.

Ubiór
• Chocia˝ Finowie lubià ubieraç si´ bardzo szykownie, ubiór w biznesie jest

wcià˝ doÊç klasyczny;
• Finowie stale noszà garnitury, zarówno w pracy, jak i przy okazjach towa-

rzyskich. Latem, jeÊli zauwa˝ysz, ˝e robià to Finowie, mo˝esz zdjàç mary-
nark´;

• Na spotkania formalne mo˝e byç potrzebny smoking;
• Kobiety biznesu noszà kostiumy bàdê suknie. Na spotkania towarzyskie

ubierajà si´ w suknie koktajlowe;
• Zimà kobiety zwykle chodzà do pracy w kozaczkach, które zmieniajà na

zwykłe obuwie wewnàtrz budynku.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• J´zyk angielski jest najpopularniejszym j́ zykiem obcym w Finlandii i w tym j́ -

zyku mo˝na prowadziç wí kszoÊç negocjacji. Starsi Finowie mówià po niemiecku;
• B´dàc bardziej skłonni do rozmawiania ni˝ korespondowania, przedkładajà

kontakt telefoniczny bàdê osobisty nad kontakt za poÊrednictwem e-mail lub
drogà oficjalnej korespondencji;

• Negocjacje staraj si´ prowadziç z dyrektorem firmy, który zazwyczaj jest oso-
bà podejmujàcà decyzje;

• Finowie cz´sto przyst´pujà od razu do rozmów negocjacyjnych, bez wst´p-
nych rozmów na swobodne tematy;

• Unikaj okazywania oznak wy˝szoÊci;
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• Finowie bywajà bardzo milczàcy. Nie zniech´caj si´ długim okresem ciszy;
• W trakcie rozmowy patrz prosto w oczy;
• W Finlandii obowiàzujà bardzo liberalne regulacje socjalne. Nie b´dzie

czymÊ niezwykłym, je˝eli twój fiƒski partner (kobieta lub m´˝czyzna) prze-
rwie spotkanie biznesowe lub wyjdzie wczeÊniej z pracy, aby odebraç dzie-
ci ze szkoły lub zaopiekowaç si´ nimi, gdy sà chore;

• Negocjacje na ogół toczà si´ z jednym rozmówcà;
• Podczas rozmów o interesach Finowie nie sà zasadniczy i formalni, choç

w razie potrzeby potrafià okazaç zdecydowanie;
• Zaufanie fiƒskich partnerów zdobywa si´ stopniowo; utracone zaufanie

trudno jest odbudowaç;
• Wybór kontrahenta nie zale˝y tylko ÊciÊle od ceny; istotna jest tak˝e regu-

larnoÊç i punktualnoÊç dostaw;
• Oferta handlowa powinna byç napisana jasnym j´zykiem i musi byç bardzo

szczegółowa – tamtejsi handlowcy nie majà zwyczaju zwracania si´ o infor-
macje uzupełniajàce (dobrze jest dołàczyç katalogi, fotografie, próbki);

• Wskazane jest przedstawienie swojej dotychczasowej działalnoÊci na rynku
mi´dzynarodowym, członkostwo w stowarzyszeniach przemysłowo-han-
dlowych i informacji na temat banku prowadzàcego rachunek firmy;

• Cena powinna byç podana w euro lub innej walucie wymienialnej; jest ona
na ogół traktowana jako cena niepodlegajàca negocjacjom;

• W miejscach publicznych Finowie sà dosyç spokojni i nie wyra˝ajà swoich
emocji;

• Finowie lubià dyskusje na tematy polityczne; w tym kraju istnieje system
wielopartyjny i mamy do czynienia z ró˝norodnoÊcià poglàdów politycz-
nych, o czym nale˝y pami´taç;

• Dobrymi tematami do dyskusji sà: hobby, podró˝e, sport, polityka i histo-
ria Finlandii;

• Nale˝y unikaç pytaƒ osobistych dotyczàcych pracy, religii, zarobków;
• Finowie bardzo cenià przyrod´ i troszczà si´ o Êrodowisko.

Gestykulacja i zachowania publiczne
• Zginanie r´ki w łokciu jest niewłaÊciwe (oznacza arogancj´);
• Ruch odrzucenia głowy do tylu oznacza „podejdê”;
• W trakcie rozmowy z Finem staraj si´ utrzymywaç spory dystans interper-

sonalny (1,2 m);
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• Finowie nie lubià fizycznych kontaktów typu poklepywanie po plecach. Je-
dyny kontakt dotykowy ma miejsce w trakcie uÊcisku dłoni;

• Niegrzeczne jest rozmawianie z r´kà w kieszeni;
• Siedzenie z nogà w kostce zało˝onà na drugà nog´ traktowane jest jako zbyt

swobodne;
• Unikaj krzy˝owania ràk – gest ten oznacza w Finlandii wyniosłoÊç;
• Mile widziany jest serdeczny uÊmiech;
• M´˝czyzna powinien zdjàç kapelusz, kiedy rozmawia z innà osobà lub kie-

dy wchodzi do budynku;
• Nie nale˝y próbowaç nawiàzywaç rozmowy z osobami, których nie znamy,

stojàcymi w kolejce lub w publicznym Êrodku komunikacji itp.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• W podzi´kowaniu za zaproszenie do fiƒskiego domu miłym gestem b´dzie

wr´czenie butelki importowanego alkoholu (łàcznie z kwiatami dla pani
domu, ale unikaj dawania du˝ych bukietów);

• Podarunek biznesowy nie powinien byç zbyt kosztowny ani zbyt tani i nie
powinien byç wr´czany w trakcie pierwszego spotkania;

• Mile widzianym prezentem osobistym mo˝e byç np. ksià˝ka o tematyce in-
teresujàcej twojego fiƒskiego partnera. Mo˝na te˝ podarowaç ksià˝k´/al-
bum o naszym kraju lub mieÊcie (regionie), płyt´ CD, kryształowy wazon,
przybory biurowe z wygrawerowanym logo twojej firmy. Dobrym upomin-
kiem jest tak˝e importowany alkohol (w Finlandii jest on drogi). Warto za-
braç do Finlandii jednà lub dwie butelki.
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