Suomi maailman
mediassa
Ulkoministeriön havaintoja
vuodesta 2021
Pääministeri Sanna Marin on esiintynyt
usein otsikoissa maailman onnellisimman
maan hallituksen johtajana. – ISO-BRITANNIA

Ulkoministeriön havaintoja
Suomesta maailman mediassa
Koosteen tavoitteena on selvittää, mistä maailman medioissa puhutaan, kun puhutaan
Suomesta. Tarkastelussa ovat olleet kaikki toimitetut mediat. Erityisen tarkkaan on
seurattu sanomalehtiä.
Tiedot perustuvat edustustojen havaintoihin. Useimmiten media-asioita hoidetaan
edustustoissa oman toimen ohella. Kokopäivätoimisia viestintä- ja maakuvatyötä tekeviä
virkamiehiä on noin viidesosassa edustustoista.
Kysely toteutettiin joulukuusta 2021 tammikuuhun 2022.
Kyselyyn vastasi 74 Suomen 89:stä edustustosta.
Tänä vuonna katsaus sisältää edustustojen tuottamien tulosten lisäksi myös kvantitatiivista
analyysiä, joka perustuu mediaseurantaohjelmistolla koottuun globaaliin, monikieliseen
aineistoon. Analyysin toteutti Meltwater.

Suomen medianäkyvyys:
avainluvut

Yli 200 000* Suomi-osumaa kv-mediassa

* N=208 506. Haku on rajattu kansainvälisiin toimitetun median artikkeleihin, joissa ”Suomi” tai ”suomalainen” mainitaan otsikkotasolla.
Haku kattaa yli 60 eri kieltä. Aineisto on kerätty Meltwaterin ohjelmistolla, joka monitoroi yli 260 000 globaalia toimituksellista medialähdettä

Näkyvyys alueittain ja viikoittain

Jalkapallo, onnellisuus sekä korona
selvimmät piikit näkyvyydessä

Graafi kuvastaa näkyvyyden potentiaalista tavoittavuutta tarkastelujaksolla, verrattuna artikkelin reaktiomäärään Facebookissa,
Twitterissä ja Redditissä

Näkyvimmät suomalaiset

Urheilijat keräsivät selvästi eniten
näkyvyyttä. Poliitikoista näkyvimpiä
olivat Sanna Marin, Sauli Niinistö ja
Pekka Haavisto. Kulttuurin alalta
eniten mainintoja saivat edesmenneet
suuruudet kuten Jean Sibelius,
Tove Jansson ja Alvar Aalto.
Kaavio esittää eniten mainintoja kansainvälisessä
uutismediassa saaneet suomalaiset.

Merkittäviä Suomi-artikkeleita ja -aiheita

Le Figaro, kesäkuu 23. 2021
Potentiaalinen tavoittavuus: 29 257 443
Linkki artikkeliin

The Wall Street Journal, marraskuu 9. 2021
Potentiaalinen tavoittavuus: 34 152 430
Linkki artikkeliin

Clarín, maaliskuu 19. 2021
Potentiaalinen tavoittavuus: 24 541 577
Linkki artikkeliin

Merkittäviä Suomi-artikkeleita ja -aiheita

Sohu, marraskuu 12. 2021
Potentiaalinen tavoittavuus: 71 462 640
Linkki artikkeliin

Reuters, joulukuu 10. 2021
Potentiaalinen tavoittavuus: 38 778 673
Linkki artikkeliin

The Guardian, kesäkuu 12. 2021
Potentiaalinen tavoittavuus: 96 922 151
Linkki artikkeliin

Edustustojen
temaattiset nostot

Edustustojen näkemyksiä Suomeen
liitetyistä sanoista ja teemoista

Koronapandemia jatkoi uutisoiduimpana aiheena myös
Suomeen liittyen
Media huomioi tarkasti suomalaiset koronarajoitukset,
jotka vaihtelivat vuoden mittaan. [...] Erityisesti
alkuvuodesta ilmestyi hyvin myönteisiä juttuja, jotka
kuvasivat suomalaista yhteiskuntaa koronaosaamisen
näkökulmasta. Viikkolehti L’Obs kertoi Suomen strategian
perustuvan luottamukseen, ennaltaehkäisyyn ja
kollektiiviseen kurinalaisuuteen. Suomalaisten todettiin
noudattavan koronaohjeita protestoimatta, ainakin
ranskalaisiin verrattuna. – RANSKA
Suomeen kohdistui melko laajaa positiivista huomiota
uutismedioissa, jotka raportoivat Suomen lahjoittavan
sairaalalaitteita ja -tarvikkeita Nepaliin koronapandemian
torjumiseksi. Esimerkiksi The Rising Nepal -sanomalehti
kirjoitti [...]: ”Suomen hallitukselta saatu oikea-aikainen
tuki kuvastaa maidemme kansalaisten pitkäaikaista
kehityskumppanuutta ja ystävyyttä. Nepalin hallitus
arvostaa syvästi Suomen Nepalia kohtaan osoittamaa
solidaarisuutta näinä vaikeina aikoina.” – NEPAL

Mediassa listattiin useita syitä Suomen alhaisiin
koronalukuihin: perinteisesti hyvä terveyslukutaito
kaikissa ikäluokissa, hallinnon läpinäkyvyys, pitkä
perinne kriisiviestinnästä, koulujen korkea digitalisaatio,
koronatoimien laaja hyväksyminen väestössä,
maantieteellinen sijainti. – ITÄVALTA
Koronapandemia oli laajuudestaan ja universaaliudestaan
johtuen merkittävin aihe tiedotusvälineissä. Erityistä
kiinnostusta herätti matkailuun vaikuttavien rajoitusten
muutokset. Suomen pandemian torjuntatoimet kovenivat
vuoden loppua kohden sen jälkeen, kun epidemiatilanne
oli huonontunut hälyttävästi muutaman suhteellisen
rauhallisen kuukauden jälkeen. – PUOLA

Sanna Marin oli yhä yksi näkyvimmistä suomalaisista,
uutisoinnin sävyn vaihdellessa
Tärkein Suomea ja Intiaa koskeva uutinen oli
pääministeri Sanna Marinin ja pääministeri
Narendra Modin kahdenkeskinen etäkokous vuoden
2021 maaliskuussa. Kokousta käsiteltiin laajasti
eri mediakanavilla. – INTIA
Pääministeri Sanna Marin on noussut otsikoihin
useamman kerran maailman onnellisimman maan
johtajana. – ISO-BRITANNIA
Pääministeri Sanna Marin nousi aiheeksi ns. aamupalakohun tiimoilta ja valtioneuvoston koronaohjeiden
noudattamatta jättämisestä johtuen. Molemmissa
tapauksissa huomiota herätti aiheen ’mitättömyys’
unkarilaisessa mittakaavassa. – UNKARI
Pääministerin pääsy TIME100 Next -listalle
noteerattiin [...] maan medioissa. – INDONESIA

Pääministeri Sanna Marin sai runsaasti näkyvyyttä
saksalaisessa mediassa vuoden aikana. Marinin Saksassa
saama mediahuomio on lähes poikkeuksetta positiivista
ja uutisoinneissa tuodaan usein esiin laajemmin
suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvo. Marinin hallitus
nostetaan usein esimerkkinä toimivasta tasa-arvosta ja
nähdään roolimallina myös Saksalle. – SAKSA
Kuten aiempinakin vuosina, suurimman huomion sai
Sanna Marin. Tänä vuonna uutisotsikoihin nousi kolme
aihetta: aamupalakulujen maksaminen takaisin,
työntekijöiden palkkatietojen julkistamista koskeva laki
sekä pääministerin baari-ilta sen jälkeen, kun hän oli
tavannut koronapositiivisen kollegan. – TŠEKKI
Eräs Singaporen mediaa melko paljon kiinnostanut
ilmiö oli pääministeri Sanna Marinin ravintolakohu, jota
käsiteltiin joulukuussa parin viikon ajan. Maassa, jossa
koronatoimet ovat olleet erittäin tiukkoja, tapausta
ihmeteltiin [...]. – SINGAPORE

Suomalainen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jo
vakiintuneita käsitteitä maailmalla
Tasa-arvoteema nousi Suomesta useampaan
otteeseen esiin sveitsiläismedioissa
(lehdissä/verkkolehdissä) – niin sukupuolten
kuin seksuaalivähemmistöjen tasa-arvo.
Lisäksi mainittiin naisten äänioikeuden
alkamisaika. – SVEITSI
Sukupuolten tasa-arvo Suomen poliittisessa
kontekstissa kiinnosti japanilaisia
tiedotusvälineitä koko vuoden 2021 ajan, ja
monet vertasivat Sanna Marinin hallitusta ja
naispuolisista puolueen puheenjohtajista
koostuvaa ’viisikkoa’ Japanin uuteen
miesvaltaiseen hallitukseen. – JAPANI

Useissa artikkeleissa vuoden aikana on mainittu
sukupuolten välinen tasa-arvo Suomessa. Suomi
tunnetaan naisille ja tytöille turvallisimpana
maana. Suomen kerrotaan myös olevan paras
maa siirtolaisille ja paras maa tulla äidiksi. – IRAN
Suomea kuvattiin maana, ‘jossa
vähätuloisemmillakin ja vammaisilla on oma
auto, jonka he voivat parkkeerata sille varatulle
paikalle ilman että tavalliset autoilijat vievät
heiltä parkkipaikan. [...] Mitä enemmän maa
näkee vaivaa korjatakseen eriarvoisuudet, sitä
onnellisempia asukkaat ovat. – ALANKOMAAT

Suomi jo neljättä kertaa maailman onnellisin maa
Happiness Reportin julkaisun yhteydessä [...] artikkeleissa nousivat
esille mm. erilaiset vapaudet, turvallisuus, alhainen korruptio,
toimiva demokratia sekä hyvinvointivaltio. – YHDYSVALLAT
Suomen toistuva menestys onnellisuusvertailussa sai paljon huomiota
japanilaisissa tiedotusvälineissä. [...] Kysymykseen ’Miksi suomalaiset
ovat niin onnellisia?’ vastattiin usein viittaamalla Suomen laajaan
hyvinvointijärjestelmään, hyvin toimivaan ja digitalisoituneeseen
yhteiskuntaan sekä toteutuneeseen sukupuolten tasa-arvoon. – JAPANI
Vuoden 2021 merkittävin ilmiö oli [...] tuttuun tapaan suomalainen
onnellisuus ja YK:n onnellisuusraportin tulokset. Uutisointi jatkoi
vuoden 2020 tyyliä: Suomi kuvattiin toimivana ja vähäisen
korruption yhteiskuntana, jossa on puhdas luonto. – ESPANJA

Ilmastotoimet ja kestävä kehitys olivat tärkeitä
Suomeen liitettyjä teemoja
Suomessa uusiutuvan energian osuus oli 43,1 prosenttia.
Suomi on myös usein mainittu yhteyksissä, joissa ydinvoimaa
kuvataan neutraaliksi ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä
vähentäväksi energialähteeksi. Suomalainen ydinjätteen
käsittely ja jätteenkäsittely yleensäkin tunnetaan Tšekissä
ja Slovakiassa. – TŠEKKI
Pääministeri Modin ja pääministeri Marinin totesivat
kahdenvälisessä etäkokouksessaan, että Intia ja Suomi ovat
luonnollisia kumppaneita, kun pyritään edistämään näiden
kahden osapuolen välistä kestävään kehitykseen ja
ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvää kumppanuutta. Suomen
sitoutuminen hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä,
kestävät pakkausmateriaalit, uusiutuva energia, cleantech ja
ilmastotoimet olivat aiheita, jotka nostettiin esille lähes
jokaisessa haastattelussa ja lehdistötilaisuudessa, joita
suurlähettiläs järjesti vuoden aikana. – INTIA

Le Figaro laati hyvin myönteisen artikkelin
Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahdesta.
Tekstissä esiteltiin muun muassa Lahden
kunnianhimoista tavoitetta tulla hiilineutraaliksi
vuoteen 2025 mennessä, kymmenen vuotta
ennen Suomea ja 25 vuotta aiemmin kuin
Euroopan unioni. – RANSKA
Fit for 55 -ilmastopaketin vastaanottoa
käsiteltiin Suomen kautta peilaten, kuten
monissa muissakin aiheissa on Virossa tapana.
Kerrottiin Suomen haluavan paketissa enemmän
painoa maiden erityispiirteille. Viron sisäisessä
ydinvoimakeskustelussa Suomi on tavallisesti
esillä esimerkkinä siitä, että ydinvoimaa voidaan
rakentaa turvallisesti ja modernisti. – VIRO

Hyvä hallinto ja vähäinen korruptio olivat positiivisesti
esillä
Monissa jutuissa Suomi nostettiin esille
hyvän hallinnon ja alhaisen korruptiotason
mallimaana. – KROATIA
Uutiset ja kommentointi sosiaalisessa
mediassa koskien pääministeri Marinin
aamiaiskuluja sai paljon mediahuomiota
ja aiheesta keskusteltiin laajasti
sosiaalisessa mediassa. Kommenteissa
mainittiin Suomen vähäinen korruptio ja
päättäväisyys myös ilmaisunvapauteen
liittyvän oikeusvaltioperiaatteen
toteuttamisessa. – TURKKI

Tasa-arvo ja hyvä hallintotapa nousivat usein esiin
Suomea koskevissa artikkeleissa. Suomella on
maine tasa-arvoisena yhteiskuntana, ja sitä
käytetään usein vertailukohtana paikalliselle
toiminnalle. Esimerkiksi Suomen koronatoimet
nähtiin käytännönläheisinä, toimivina ja
tehokkaina. Näitä pidetään hyvän hallituksen
ominaispiirteinä. – KANADA

Suomalainen koulutus on kansainvälinen benchmark
Suomi nähdään koulujen digitalisaation edelläkävijänä,
mutta arvostusta saa myös opettajien pedagoginen
vapaus ja intohimo. – SAKSA
Koreassa koulutus on aina kuuma aihe, ja
HEI Schools on esim. ollut paljon näkyvillä
verkkomediassa. – ETELÄ-KOREA
Suomen koulujärjestelmä tuli usein esille
mediassa pohdittaessa Alankomaiden
opettajapulaa ja oppilaiden heikkoja tuloksia
kielitaidossa ja matematiikassa. Suomen
menestyksen salaisuutena kansainvälisissä
vertailuissa pidettiin peruskoulua, ’joka
kunnioittaa yksilöllisiä eroja’ ja opettajien korkeaa
koulutusta sekä ammatin arvostamista. – ALANKOMAAT

Hightech- ja ICT-osaaminen näkyivät viennin kärkinä
eri maanosissa
Vientituotteiden osalta eniten valtakunnallista
näkyvyyttä ovat saaneet koulutusvienti ja ympäristöosaaminen ja -teknologiat. Ympäristöosaamisen
näkyvyys liittyy mm. Venäjän jäteuudistukseen.
Suomalainen energia-osaaminen on näkynyt
Venäjällä pääosin maassa aktiivisesti toimivan
energiayhtiö Fortumin kautta. – VENÄJÄ
Suomalainen ohjelmistoyritys Aiven, joka yhdistää
parhaita avoimen lähdekoodin teknologioita
pilvipohjaiseen infrastruktuuriin, ilmoitti tänään
60 miljoonan dollarin lisärahoituksesta Ckierroksella yrityksen arvon noustessa yli kahteen
miljardiin dollariin. C-kierroksen kokonaisrahoitus
oli 160 miljoonaa dollaria. Aivenilla on toimipaikka
Australian Sydneyssä. – AUSTRALIA

[...] ruokakuljetuksia tekevän Woltin myynti
DoorDashille herätti suhteellisen paljon huomiota.
Singapore toimii hyvin sijoittajaorientoituneesti,
ja suuret kaupat/sopimukset ylittävät
uutiskynnyksen. – SINGAPORE
Suomalaisesta osaamisesta ja teknologiaratkaisuista, ml. kvanttitietokoneet sekä 5G ja
6G, raportoitiin erilaisissa perinteisissä ja
digitaalisissa uutislähteissä kautta vuoden.
Uutisoinnin yleinen sävy oli positiivinen, ja
Suomi kuvattiin johtavana tulevaisuuden
teknologioiden kehittäjänä, erityisesti tieto- ja
viestintäteknologian alalla. – INTIA

Matkailuaiheiset uutisoinnit painottuivat
Lapin talviseen eksotiikkaan
Lappi ja joulupukki ovat ehdottomasti suosituimmat
aiheet, samoin talvinen Suomen luonto. Suomi
nähdään talven ihmemaana, jossa pääsee tapaamaan
joulupukkia ja harrastamaan talviaktiviteetteja. [...]
Suomi ja talvi tarjoavat hyvän vaihtoehdon
eksoottisempaa matkakohdetta hakeville
singaporelaisille. – SINGAPORE
Suomi oli Meksikon mediassa esillä ennen kaikkea
eksoottisena ja eksklusiivisena talvimatkailukohteena.
Joulupukki, revontulet, koiravaljakot ja muut talvisessa
Lapissa tarjotut elämykset esiteltiin positiivisessa
sävyssä monessa mediassa. Eksklusiiviset majoitukset
ja julkisuudesta tuttujen henkilöiden Lapin-matkat
saivat tänäkin vuonna hyvin näkyvyyttä. – MEKSIKO

Joulun alla monissa kroatialaisissa
verkkoportaaleissa, sosiaalisessa mediassa
ja ns. naistenlehdissä esiintyi Lapin
matkailua koskevia juttuja, jotka oli
kuvitettu houkuttelevasti Instagramtyylisillä talvimaisemilla, lumella,
revontulilla, joulupukilla ja poroilla. Juttujen
sävy oli aina positiivinen, suorastaan
hehkuttava. Esim. Journal.hr-portaali [...]
kirjoitti: ’jos haluatte kokea todellisen talviidyllin, sellainen löytyy ainoastaan
Suomesta.’ – KROATIA

Helsinki – maailman onnellisuuspääkaupunki
[...] monet kirjoittajat ovat vaikuttaneet olevan yllättyneitä
siitä, miten moderni Helsinki nykyään on. Useat mediat ovat
julkaisseet ’5 parasta matkavinkkiä’ -tyylisiä artikkeleita, ja
niissä on nostettu esiin erityisesti Helsingin lukuisia saunoja,
Oodi-kirjastoa, Design District Helsinkiä, ravintoloita ja
avantouintia. – RUOTSI
Helsinki Biennaali nousi mediassa useasti esiin
ja Helsinki mainittiin yleisesti designin ja taiteenystävien pakollisena kohteena. – SAKSA
Yksi sykähdyttävimmistä oli M6-kanavan yli
tunnin mittainen ohjelma Helsingistä, maailman
onnellisuuspääkaupungista. – RANSKA

Suomalaisia maailmalla

Luovien alojen uutisiin nousi uusia kärkinimiä
Heinäkuu jatkui riemukkaissa tunnelmissa,
kun Juho Kuosmasen Hytti nro 6 voitti
Cannesin Grand Prix -palkinnon. Elokuva ja
sen nuoret tähdet saivat osakseen
suitsutusta myös loppuvuodesta, kun filmi
saapui elokuvateattereihin. Monet kriitikot
totesivat, että kyseessä on yksi vuoden
hienoimmista elokuvista. – RANSKA
Juho Kuosmasen elokuva Hytti nro 6
kuvattiin osittain Murmanskin alueella
ja sai näin ollen medianäkyvyyttä
paikallisessa mediassa. – VENÄJÄ
Erityisesti kirjailija Monika Fagerholm ja
hänelle myönnetty pohjoismainen kirjallisuuspalkinto on kiinnostanut. Fagerholmin
teos Kuka tappoi bambin? on saanut useita
loistavia arvosteluja ja Fagerholmia on
haastateltu monissa eri julkaisuissa. – NORJA

Edustustojen näkemys
keskeisistä taiteilijoista
mediassa
Juho Kuosmanen
Tove Jansson
Alvar ja Aino Aalto
Blind Channel
Kaija Saariaho
Mika Kaurismäki
Alexi Laiho
Pajtim Statovci
Klaus Mäkelä
Susanna Mälkki
Monika Fagerholm
Sofi Oksanen
Apocalyptica

Kaikista vuoden aikana julkaistuista
Suomi-artikkeleista suurimman
yleisön, lähes 32 miljoonaa
ranskalaista, saavutti [...] kitaristi
Alexi Laihon poismenosta kertonut
Le Figaron uutinen. – RANSKA
Pajtim Statovcin kirjallisuuspalkintoehdokkuuksista uutisoitiin
alan lehdistössä ja suomalaisten
kapellimestarien konsertit saivat
näkyvyyttä myös. – YHDYSVALLAT
Mika Kaurismäki kävi Sofiassa
vastaanottamassa Sofia-palkinnon
Sofian kansainvälisillä elokuvajuhlilla [...] haastattelut BTV:llä,
Bulgarian kansallisradiossa, Darik
Radiossa [...] sävy oli erittäin
positiivinen. – BULGARIA

Jalkapallo loi Suomi-kuvaa ensi kertaa kaikkein
voimakkaimmin urheilun saralla
Suomi ja suomalaiset saivat [...] Tanska-Suomi -jalkapallo-ottelun
jälkeen poikkeuksellisen suurta näkyvyyttä Tanskassa. [...]
Tapahtuneella oli todella suuri merkitys Suomea koskevien mielikuvien
muodostumiseen. Ainutlaatuista oli maineen muodostumisen kannalta
myös se, että tapahtuma tavoitti käytännössä koko Tanskan –
kadunmiehestä kruununprinssiin. Tanskalaisiin jäi tilanteesta
positiivinen tunnejälki. – TANSKA
EM-kisoihin ensi kertaa osallistunut Suomen maajoukkue ja Teemu
Pukki esiteltiin erittäin positiiviseen sävyyn, hyvää joukkuehenkeä
korostaen. Suomen pelaajien ja kannattajien osoittama myötätunto
ja reilu käyttäytyminen Christian Eriksenin sairauskohtauksen
yhteydessä sai hyvin paljon vastakaikua Unkarissa. – UNKARI
Urheilu on edelleen Suomen tärkein kulttuurinen linkki
Australiaan, ja tästä voidaan erityisesti kiittää Kimi Räikköstä
ja Valtteri Bottasta. Räikkösen F1-uran päätös huomioitiin
Australiassa positiivisella uutisoinnilla. – AUSTRALIA

Näkyvimmät urheilijat:
Valtteri Bottas
Kimi Räikkönen
Lauri Markkanen
Teemu Pukki
Aleksander Barkov
Sebastian Aho
Lukas Hradecky
Kalle Rovanperä
Lentopallovalmentaja Tuomas Sammelvuo on
saavuttanut Venäjällä arvostetun maineen ja on
säännöllisesti esillä venäläisissä
urheilumediassa. – VENÄJÄ
Jukka Toijala Viron koripallomaajoukkueen
valmentajana saa säännöllisesti julkisuutta. – VIRO

Joulupukki on tunnettu hyväntahdon lähettiläs
Suomen medianäkyvyys Portugalissa sai
erittäin positiivisen loppuhuipennuksen, kun
mainostelevisio SIC kuvasi Rovaniemellä jouluaiheisen sarjansa viimeisen jakson [...]
Rovaniemellä kuvatulla jaksolla oli noin
1,3 miljoona katsojaa [...]. – PORTUGALI
Joulupukki vieraili lasten syöpäsairaala Elpida:ssa
joulukuussa [...] Hyvin positiivinen sävy. – KREIKKA

Lappi oli useammassakin yhteydessä esillä
Slovenian mediassa. Tärkein niistä oli somevaikuttaja Mrs. B. Rosen hanke, jonka puitteissa
hän keräsi slovenialaisten lasten joulukirjeitä, ja
kuljetti ne henkilökohtaisesti Joulupukille Lappiin.
Hanke toteutettiin jo kolmatta kertaa, ja se on
hyvin suosittu. – SLOVENIA

Sisältöpoimintoja alueittain

Pohjoismaat

Ruotsi
” Suomen kokonaisturvallisuus on noussut vuoden aikana esille Ruotsin medioissa. Ei käsite sellaisenaan, mutta sen
osuudet kuten: huoltovarmuus, ydinvoima, ydinjätteen loppusijoitus ja sähkön saatavuus, NATO-optio,
hävittäjäkonehankinta (jossa ruotsalainen JAS Gripen oli ehdokkaana) sekä koronatoimenpiteet. Kyseiset asiat ovat
nousseet esille Ruotsin poliittisessa keskustelussa, ja Suomea on käytetty esimerkkinä usein positiivisessa, mutta välillä
myös negatiivisessa valossa.” – RUOTSI
” Tiedotusvälineissä oli runsaasi uutisia ja analyysejä Sanna Marinin ’aamiaisgatesta’ sekä yökerhokohusta. Dagens
Nyheterin joulukuisessa kolumnissa Marinin yökerhovierailua kuvailtiin harvinaisen negatiiviseen sävyyn
’hävettävänä ja some-tykkäyksiä jahtaavana’ käytöksenä.” – RUOTSI
” Pandemian aiheuttamista rajanylitykseen liittyvistä rajoituksista Ruotsin ja Suomen välillä on uutisoitu paljon
tänäkin vuonna. Alkuvuodesta Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist joutui tarkastelun kohteeksi, kun kävi
ilmi, että hän oli ollut yksityisellä uudenvuodenmatkalla Suomessa selkeistä suosituksista huolimatta.
Ruotsinsuomalaisessa mediassa raportoitiin keväällä suhteellisen paljon konsulaatin passijonoista ja Göteborgin
toimipisteen sulkemisesta.” – RUOTSI
” Olkiluodon ydinvoimalan uuden reaktorin avaaminen ja EU:n kiistely siitä, luokitellaanko ydinvoima vihreäksi
energiaksi. Näistä raportoitiin loppuvuodesta laajalti monissa tiedotusvälineissä. Sävy vaihteli; osa kehui Suomen
satsausta ydinvoimaan, kun taas osa piti sitä huonona päätöksenä.” – RUOTSI

Muut Pohjoismaat
” Vuoden merkittävin mediatapahtuma Tanskassa oli Suomi-Tanska-jalkapallo-ottelun saama huomio kesäkuussa 2021.
Tanskan ulkoministeri Jeppe Kofodin twiitti intensiivisen ja dramaattisen pelipäivän iltana tiivistää hyvin monen tanskalaisen
tuntemuksia: ’Sydämellinen kiitos Suomen kannattajille, jotka huusivat Christian katsomossa! Tuitte meitä tanskalaisia, kun
kaikki tuntui niin pimeältä. Olette fair playn puhtain ilmentymä!’. Suomalaisia katsojia ja Suomea kohtaan sateli tuhansissa
sosiaalisen median julkaisuissa sekä mediajutuissa kiitosta, ihailua, arvostusta, rakkautta, lämpöä, yhteenkuuluvuuden
tunnetta ja ylistystä, joille ei ole Tanskassa vertailukohtaa mistään yhteydestä, johon Suomi maana tai kansakuntana on
aiemmin liittynyt.” – TANSKA
” Pääministeri Sanna Marinin joulukuinen baari-ilta ja siitä noussut kohu nousi esiin näkyvästi myös Tanskassa.
Päämedioista aiheesta kirjoittivat muun muassa BT-iltapäivälehti (”Pääministeri yökerhossa, vaikka oli lähikontakti”) ja
Berlingske-sanomalehti, jonka otsikointina oli ’Suomen pääministeri nousi kansainvälisiin otsikoihin: Minun olisi pitänyt
osoittaa parempaa arvostelukykyä’. Jutussa kuvaillaan tapahtumien ketjua ja viitataan mm. muutamaan asiaa koskevaan
twiittiin.” – TANSKA
” Pääministeri Sanna Marin on ehdottomasti ollut merkittävin Suomeen liittyvä media-aihe. Mm. kohu PMI Marinin
aamiaiskorvauksista sekä yökerho-vierailuista ylittivät uutiskynnyksen. Suurin yksittäinen PMI Mariniin liittyvä uutinen oli
Aftenposten-sanomalehden viikkoliite A-magasinetissa joulukuussa julkaistu monisivuinen haastattelu. PMI Marin pääsi myös
lehden kanteen, minkä lisäksi Aftenposten nosti haastattelua näyttävästi esille omissa some-kanavissaan.” – NORJA

Muut Pohjoismaat
” Norjan kenties tunnetuin suomalainen on Norjassa asuva Sanna Sarromaa, joka ottaa kantaa yhteiskunnallisiin
teemoihin Iltasanomia vastaavan VG-lehden kolumneissaan. Sarromaa kommentoi erityisesti norjalaista koulua ja
koulutusjärjestelmää ja käyttää Suomea verrokkina. Sarromaan kirjoitustyyli on kärjistävä ja kirjoitukset usein
provosoivat norjalaisia, joskin osa myös tunnistaa Sarromaan kommentoimat ilmiöt.” – NORJA
” Kewatec-alumiinivenevalmistajan sopima kauppa Islannin pelastusviranomaisten kanssa huomioitiin niin eri
medioissa kuin hallituksen tiedotteissakin. Kauppa on merkittävä Islannille, sillä moderneja aluksia tarvitaan.
Sopimuksen allekirjoittamisseremoniassa paikalla oli Islannin pääministeri.” – ISLANTI
” Kulttuuriuutiset saavat Islannissa paljon näkyvyyttä [...]. Islannin sinfoniaorkesterin pääkapellimestari
Eva Ollikainen on arvostettu muusikko, joka on saanut hyviä arvosteluja Islannin mediassa ja näkyvyyttä,
ml. RÚV:issa (Islannin Yle).” – ISLANTI

Venäjä ja Baltian maat

Venäjä
” Eniten Suomeen liittynyttä tai Suomea sivunnutta mediahuomiota syntyi ennen kaikkea kansainvälisten
urheilutapahtumien yhteydessä; Jalkapallon EM-kisoista kesällä, jääkiekon aikuisten ja nuorten MM-kisoista keväällä
sekä Moskovassa pelatusta EHT-turnauksesta joulukuussa. Näistä tapahtumista ylivoimaisesti eniten näkyvyyttä saivat
jalkapallon EM-kisat.” – VENÄJÄ
” Pietarissa pelattiin jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut kesäkuussa 2021 (EURO2020). Luoteis-Venäjän media alkoi
kiinnostua suomalaiskannattajien määristä, kisaturistien mielikuvista Pietarista sekä suhtautumisesta koronatilanteeseen
noin kuukautta ennen kisojen alkua.” – VENÄJÄ
” Urheilutapahtumien jälkeen toiseksi eniten huomiota keräsivät venäläismediassa Suomen ja Venäjän väliseen
matkailuun, liikenneyhteyksiin, rajaliikenteen rajoituksiin ja viisumiasioihin liittyvät uutiset. Esimerkiksi lentoliikenteen
uudelleenkäynnistyminen Suomen ja Venäjän välillä tammikuussa oli yksi eniten valtakunnallista uutishuomiota saavuttanut
Suomeen liittyvä uutistapaus venäläismediassa. Toinen aiheeseen liittynyt ja runsaasti näkyvyyttä saanut tapaus oli Allegrojunayhteyden uudelleenkäynnistyminen Helsingin ja Pietarin välillä joulukuussa.” – VENÄJÄ
” Suomen ja Venäjän kahdenvälisistä poliittisista tapahtumista eniten huomiota saivat vuoden aikana TP Niinistön ja
presidentti Putinin tapaaminen lokakuussa, vuoden kuluessa toteutuneet presidenttien väliset puhelinkeskustelut, sekä
TP:n puhe Ulkopoliittisen instituutin 60-vuotisjuhlassa 29.9., josta venäläismedia huomioi erityisesti presidentin lausunnon
dialogin säilyttämisen tärkeydestä Venäjän kanssa.” – VENÄJÄ

Baltian maat
” Koronaan liittyneet tiukat matkustusrajoitukset sekä niiden vaikutukset Tallinnan ja Helsingin väliseen liikkumiseen olivat
kaikissa medioissa näkyvästi esillä koko ensimmäisen vuosipuolikkaan. Sävy tiukkeni kevään mittaan, kun Suomi ei Viron
vaatimuksista huolimatta vapauttanut matkustajaliikennettä. Suomea syytettiin kylmäksi, sillä Suomeen pendelöivien
työläisten katsottiin joutuneen eroon perheistään. Terävintä kielenkäyttö oli kesäkuun alkupäivinä Suomen vapauttaessa
työmatkaliikennettä asteittain. Silloin Virossa todella petyttiin liian varovaiseksi koettuun Suomen linjaan. Pääministeri
Kallas kutsui suurlähettiläs Kantolan puhutteluun, mikä uutisoitiin näyttävästi.” – VIRO
” Vuoden loppua kohti kiihtyneessä energianhintakeskustelussa Suomi oli toistuvasti esillä maana, joka rakentaa modernia
ydinvoimaa ja on pian energiaomavarainen. Suomesta nostetaan esiin myös toimivat tuulipuistot, joista Virossa suurin osa
on vasta suunnitteluasteella.” – VIRO
” Suomen kokemukset koulukiusaamisen vastaisista toimista. Tästä aiheesta keskusteltiin LAMPA-tapahtuman puitteissa
21. elokuuta pidetyssä keskustelutilaisuudessa otsikolla ’Mitä voimme oppia pohjoismaisesta lähestymistavasta kiusaamisen
torjuntaan?’. Tilaisuuden järjesti suurlähetystö yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa. [...] Latvian TV1:ssä ja
osoitteessa www.lsm.lv 28. elokuuta ’Miten Suomi toimii kiusaamista vastaan?’ ” – LATVIA
” Suomen ja Latvian puolustus- ja turvallisuusyhteistyö. Suomen puolustusministerin Antti Kaikkosen vierailu Latviaan ja
panssaroitujen ajoneuvojen ostamista ja niiden tuotantoa koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen.” – LATVIA

Baltian maat
” Suomen Vilnan suurlähetystö yhdessä muiden Pohjoismaiden suurlähetystöjen ja Pohjoismaiden ministerineuvoston
kanssa järjesti on-line koulutusaiheinen konferenssin NordEd, joka oli suuri menestys: esim. toukokuussa järjestettyyn
tapahtumaan osallistui noin 12 000 kuuntelijaa. Suomesta osallistui useampi esiintyjä, joiden joukossa oli Helsingin yliopiston
kasvatuspsykologian prof. Kirsti Lonka, ammattikasvatuskeskuksen johtaja Esa Karvinen, Helsingin yliopiston
prof. Jari Lavonen ja Annakaisa Tikkinen Sitralta. [...] Suomen opetusjärjestelmä kiinnostaa liettualaisia jo monien vuosien
ajalta, ja vastaavaa tapahtumaa toivottiin jo pitkään. Tapahtuma on saanut erittäin positiivisen vastaanoton.” – LIETTUA
” 14.10.2021 tuli tasan sata vuotta siitä, kun Suomi tunnusti Liettuan itsenäisyyden. Kyseisen tapahtuman johdosta
molempien maiden ulkoministerit lähettivät juhlallisen online-tervehdyksen liettualaisille ja suomalaisille. Samaan aikaan
Liettuan Suomen suurlähetystö ja Suomen Liettuan suurlähetystö avasivat yhteisen virtuaalinäyttelyn, joka on omistettu
diplomaattisuhteiden historiakehitykselle.” – LIETTUA

Muu Eurooppa

Muu Eurooppa
” Suomen nimeäminen maailman onnellisemmaksi maaksi myös korona-aikana nostettiin esiin myönteiseen sävyyn useissa
saksalaismedioissa [...]. Deutschlandfunk mainitsee kansalaisten luottamuksen valtioon yhtenä syynä pandemiatilanteen
onnistuneeseen hoitoon.” – SAKSA
” Sveitsin laatulehtiryhmä Tamedia julkaisi kokonaisen aukeaman kattavan reportaasin Suomen kolminkertaisesta
kärkisijasta maailman onnellisempana maana ja tämän saavutuksen taustoista. Artikkeli oli omiaan vahvistamaan Suomen
jo ennestään hyvin suotuisaa maakuvaa ja nosti Suomen sveitsiläisten silmissä lopullisesti Pohjoismaiden parhaaksi
maaksi.” – SVEITSI
” Kestävä kehitys Suomessa kiinnitti espanjalaismedioiden huomion; aihe on ylipäätään pinnalla Espanjassa vihreän
siirtymän ja EU-tukipaketin myötä. Suomalaisista kaupungeista uutisoitiin positiivisesti tästä näkökulmasta mm. Lahdesta
(El Periódico) ja suksien vuokrauksesta kaupungissa liikkumiseen. Salla 2032 -olympiatempaus, joka pyrkii kiinnittämään
huomiota ilmastonmuutokseen, sai myös paljon mediahuomiota.” – ESPANJA
” Financial Times raportoi Iittalan 140-vuotisjuhlavuodesta koko aukeaman mittaisella jutulla. Artikkelissa käsiteltiin
Helsingin Designmuseossa järjestettyä näyttelyä sekä näyttelyyn liittyvää kirjaa. [...] näin laaja näkyvyys Financial
Timesissa on erittäin positiivista paitsi Iittalalle myös Suomen maabrändille designin alalla.” – ISO-BRITANNIA
” Kaikkialla Irlannin mediassa oli loppukesästä esillä Suomen apu irlantilaisten evakuonnissa Afganistanista.” – IRLANTI
” Suomi osti 64 F-35 hävittäjää Amerikkalaiselta Lockheed Martinilta .[...] Suomi valitsi F-35 hävittäjät koska ne sopivat
paremmin Suomeen ja Suomen tarpeisiin.” – KREIKKA

Muu Eurooppa
” Mitä Ranskan kuuluisimpiin suomalaisiin tulee, ovat ne todennäköisesti joulupukki ja Ari Vatanen. Viime vuoden
ykkösjulkkis oli kuitenkin eräs toinen Ari, nimittäin Finnairin lentokapteeni Ari Huusela. Hän tuli tunnetuksi osallistuessaan
’valtamerten formula ykkösiin’ eli Vendée Globe -kilpailuun, jossa purjehditaan maailman ympäri yksin ja pysähtymättä.
Le Figaro kertoi Huuselaa todella kutsutun Ranskan tunnetuimmaksi suomalaiseksi, sillä niin useasti hänen purjehduksestaan
raportoitiin.” – RANSKA
” Koronapandemian esimerkillinen hoito oli myös vuonna 2021 eniten palstatilaa saanut Suomeen liittyvä aihe Itävallassa.
Erityisesti mediaa hämmästytti, kuinka Suomen tartuntaluvut säilyvät pitkään niin alhaisina, vaikka maan koronatoimet
olivat niin lieviä (vrt. Itävalta, joka oli lähes puolet vuodesta sulkutilassa).” – ITÄVALTA
” Luetuin romaniankielinen Suomea koskeva uutinen oli pääministeri Marinin illanvietto korona-altistumisestaan
huolimatta.” – ROMANIA
” Paikallisissa tiedotusvälineissä – niin perinteisissä kuin sosiaalisen median kanavissakin – huomioitiin erityisesti Suomen 1–
0-voitto Tanskasta jalkapallon EM-kisoissa Suomen EM-kisadebyytissä. Valitettavasti ottelua varjosti tanskalaisen
keskikenttäpelaajan Christian Eriksenin sairaskohtaus pelin aikana. Ottelun jälkeen lehdistö kirjoitti päivien ajan erittäin
positiivisesti ottelua seuranneiden suomalaisten jalkapallofanien toiminnasta, suomalaispelaajien reagoinnista ja siitä, kuinka
UEFA kiitti sekä Suomen että Tanskan maajoukkueita esimerkillisestä käytöksestä.” – KYPROS

Aasia ja Oseania

Japani
” Tasa-arvo oli tärkein Suomeen liittyvä aihe Japanissa vuonna 2021. Jutut Suomesta ja sukupuolten tasa-arvosta näkyivät
japanilaisissa tiedotusvälineissä, erityisesti siksi, että Japani oli Global Gender Gap -raportissa sijalla 120. [...]
Sukupuolten tasa-arvo puhutti myös Tokion olympialaisten osalta. Suomen suurlähetystön yhdessä Saksan, Ruotsin ja
muiden EU-maiden suurlähetystöjen kanssa lähettämä twiitti aihetunnisteella ”Don’tBeSilent” innoitti satoja juttuja
lehdissä, verkkomedioissa ja television uutislähetyksissä. [...] Olympialaisiin liittyen, Suomen olympia- ja
paralympiajoukkueiden virallinen Tokion tukikohta Metsä-paviljonki (”Home of Finland”) ja sen sukupuolineutraalit
vessat saivat maanlaajuista julkisuutta. Järjestelystä kirjoitettiin futuristisena sukupuolten tasa-arvon
tulevaisuudenkuvana.” – JAPANI
” Tokion olympialaiset ja paralympialaiset olivat suurin tapahtuma Japanissa vuonna 2021. Suomen suurlähetystö sai paljon
näkyvyyttä Metsä-paviljongin (”Home of Finland”) takia. Metsä-paviljonki on Suomen olympia- ja paralympiajoukkueiden
virallinen kumppanuuskeskus, joka rakennettiin Tokion keskustan suurlähetystön alueelle. Paviljonki oli yksi vain
kourallisesta kumppanuuskeskuksia, jotka pysyivät auki pandemian aikana [...] Metsä-paviljonki, joksi Home of
Finland -keskusta kutsuttiin olympiakauden ulkopuolella, isännöi useita verkko-, hybridi- ja fyysisiä tapahtumia vuoden
aikana. Keskus esiteltiin kestävänä suomalaisena design-rakennuksena.” – JAPANI
” Japani perusti uuden Digiviraston vuoden 2021 syyskuussa. Suurlähetystö käytti aiheen saaman julkisuuden hyväkseen ja
toi vahvasti esiin suomalaista digitalisaatiota läpi vuoden. [...] Toimittajille suunnatut haastatteluehdotukset ja
suurlähetystön hybridiseminaari aiheesta ’Suomen menestyksekäs digitalisaatio’ johtivat noin 20 artikkeliin sanoma- ja
aikakausilehdissä [...], joissa kuvattiin kattavasti, kuinka laajalle digitalisointi on Suomessa levinnyt ja miten käteväksi
se tekee jokapäiväisen elämän. Tämä sai aikaan wow-efektin japanilaisen yleisön keskuudessa.” – JAPANI

Kiina
” Suomen valmistautuminen Pekingin vuoden 2022 talviolympialaisiin ja paralympialaisiin sekä suomalais-kiinalaiset suhteet
talviurheilun saralla saivat yleisesti ottaen myönteistä julkisuutta tiedotusvälineissä. Esimerkiksi Suomen Olympiakomitean
puheenjohtajaa Jan Vapaavuorta haastateltiin Kansan päivälehteen (päivittäinen levikki 3 miljoonaa), ja taitoluistelijapari Juulia
Turkkilan ja Matthias Versluisin videohaastattelua katsottiin 1,4 miljoonaa kertaa lehden verkkosivuilla. Suomalaisyritysten
osallistuminen olympialaisten kisapaikkojen rakentamiseen sekä suomalaisvalmentajien osallistuminen Kiinan maajoukkueen
harjoituttamiseen saivat myös osakseen positiivista huomiota.” – KIINA
” Suomen koulutus sai myönteisiä huomiota tiedotusvälineissä erityisesti vuoden jälkipuoliskolla sen jälkeen, kun Kiinan hallitus julkisti
uuden toimintapolitiikkansa, jolla pyritään lyhentämään oppilaiden luokassa ja kotitehtävien tekemiseen käyttämää aikaa. Suomi
nähdään tyyppiesimerkkinä tällaisesta mallista.” – KIINA
” Pääministeri Sanna Marinin illanvietto yökerhossa ja altistuminen koronavirukselle uutisoitiin laajalti kiinalaisessa sosiaalisessa
mediassa. Kiinankielinen aihetunniste ’Suomen pääministeri’ oli yksi kiinalaisen sosiaalisen median alustan Weibon johtavista aiheista.
Uutisten ja keskustelun yleinen sävy oli leikkisän ivallinen, mutta joissain kommenteissa tuomittiin länsimainen välinpitämättömyys
koronapandemiaa kohtaan.” – KIINA
” Visit Rovaniemi avasi Joulupukille tilin Kuaishou-sovelluksessa joulukuussa 2021. Kiinalainen verkkomedia uutisoi Suomen
suurlähettilään virka-asunnolla Pekingissä järjestetystä avaustapahtumasta kertoen, kuinka tapahtumavideot olivat saavuttaneet
700 000 katselukertaa. Eräät valtion tiedotusvälineet kuitenkin sensuroivat Joulupukki-aiheiset jutut, sillä länsimaisiin juhliin
suhtaudutaan varautuneesti.” – KIINA
” Kiinalaismediassa huomioitiin Suomen sijoittuminen maailman onnellisimmaksi maaksi jo neljäntenä peräkkäisenä vuotena.
Uutisoinnin sävy oli neutraali, ja jutut olivat lyhyitä ja asiapitoisia. Aihetta ei käsitelty merkittävissä valtionmedian kanavissa.” – KIINA

Muu Aasia ja Oseania
” Tärkein Suomea ja Intiaa koskeva uutinen oli pääministeri Sanna Marinin ja pääministeri Narendra Modin kahdenkeskinen
etäkokous vuoden 2021 maaliskuussa. Kokousta käsiteltiin laajasti eri mediakanavilla [...]. Uutisoinnissa korostettiin
kokouksessa käsiteltyjä aiheita ja kerrottiin, että kokous oli hyvä alku Intian ja Suomen väliselle vahvemmalle ja
yhteistyötä painottavalle tulevaisuudelle.” – INTIA
” ’Welcome First Time in Korea’-sarjasta tutut suomalaiset Petri, Vilppu, Sami ja Ville palasivat kesällä Korean TV:seen ja
saivat paljon huomiota. Kaverukset toivat esille suomalaista ruokakulttuuria sekä suomalaisia tuotteita ohjelmassa. Sarjalla
positiivinen vaikutus Suomen maakuvaan Koreassa.” – ETELÄ-KOREA
” Suomen viennistä ja vientituotteista eniten näkyvyyttä sai Nokian ja Oulun yliopiston 5G-osaamiskeskuksen avaaminen
Indonesian Surabayassa [...]. Aihetta käsiteltiin pääasiassa aihepiiriin liittyvissä medioissa. Uutisointi aiheesta oli myönteistä,
tuoden esiin kehitysmahdollisuuksia alueen ja koko maan digitaloudelle.” – INDONESIA
” Perinteisemmästä elintarviketeollisuudesta uutiskynnyksen ylitti mm. suomalaisten tutkijoiden kehittämä
laboratoriossa kasvatettu kahvi, josta julkaistiin juttu myös Business Timesin printtilehdessä.” – SINGAPORE
” Urheilu oli selkeästi tärkein kulttuurin osa-alue, jota Malesiassa käsiteltiin Suomea koskien vuonna 2021. Suurin
yksittäinen teema oli Suomen ensiesiintyminen jalkapallon EM-kisoissa, mutta myös esimerkiksi Kimi Räikkösen uran
päätös noteerattiin.” – MALESIA

Muu Aasia ja Oseania
” Merkittävin Suomea koskeva uutistapahtuma oli joulukuinen juttu pääministeri Sanna Marinin illanvietosta yökerhossa.
Mediassa asiasta maalattiin skandaalia, jolla pyrittiin nostattamaan tuohtumusta. Lähestymistapa sai vastakaikua
australialaisessa yleisössä, joka on käynyt läpi pitkät yhteiskunnan sulut ja rajoitustoimet. Australialaisen median oli
helppo ottaa kohteekseen valtionpää, joka näyttää rikkoneen sääntöjä. [...] Tämän tapauksen uutisoinnin sävy oli
poikkeus siitä yleensä todella positiivisesta sävystä, jolla australialaismediassa Suomesta raportoidaan.” – AUSTRALIA
” ’GRAPE-hankkeella edistetään ilmastokestävyyttä ja vihreää talouskasvua Nepalissa’ [...] EU, Suomi ja Saksa saivat
positiivista huomiota käynnistäessään yhteisen ja yhteisrahoitteisen hankkeen maailman ympäristöpäivänä
kesäkuussa 2021.” – NEPAL
” APF:n kesällä 2021 julkaisema juttu Suomen tarvitsemasta lisätyövoimasta keräsi laajaa huomiota Filippiineillä,
ja edustusto sai runsaasti yhteydenottoja. Suomi kiinnostaa maana, jonne voisi muuttaa työskentelemään.
Erityisesti hoitohenkilökuntaa on liikkumassa Filippiineiltä Suomeen.” – FILIPPIINIT
” Bangkok Post uutisoi suomalaisen Johanna Nordbladin under-ice freedive -ennätyksestä.” – THAIMAA
” Suomalaisesta kulttuurista kertovissa uutisissa jääkiekkoaiheet ovat edelleen suosituimpien joukossa. Yleisön
kiinnostus nousee äkisti, kun suomalaispelaaja nähdään paikallisen Barys-joukkueen riveissä tai Jokerit tulevat
Kazakstaniin.” – KAZAKSTAN

Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä

Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä
” Hyvin tunnettuun Nokiaan liittyvät uutiset ylittivät uutiskynnyksen sanomalehdissä.” – ALGERIA
” Teknologia ja Nokia näkyvät Tunisian mediassa suhteellisen säännöllisesti. Vuosi 2021 jatkui Suomesta neutraalisti
uutisoiden lähinnä maalistauksissa. Median mukaan suomalaiset korkeakoulut tekevät edistyksellistä kehitystyötä
teknologiasektorilla ja jotain yhteistyötä Tunisian korkeakoulujen kanssa.” – TUNISIA
” Viime vuonna nähtiin vuosiin ensimmäinen merkittävä tapaus, jonka seurauksena Suomi sai paljon negatiivista huomiota
Egyptissä. Negatiivista uutisointia ei nähty ainoastaan valtion omistamissa tiedotusvälineissä ja yksityisillä mediakanavilla
vaan myös yleisö kommentoi asiaa ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Negatiivisen reaktion aiheuttama tapaus oli Suomen
YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksessa lukema yhteislausuma koskien Egyptin ihmisoikeuksien tilaa. [...] Muutoin Suomen
maine on palautunut jonnekin positiivisen ja neutraalin välimaastoon.” – EGYPTI
” Artikkelisarjassa haastateltiin ulkomailla asuvia marokkolaisia. Vuoden aikana marokkolainen muusikko ja
jalkapallovalmentaja saivat kertoa tarinansa. He mainitsivat korkean elintason, puhtaan luonnon ja työmahdollisuudet
syinä, joiden takia he haluavat edelleen asua Suomessa. Sääolot ja rasismi mainittiin kielteisinä asioina.” – MAROKKO
” Pääministeri Sanna Marin oli yökerhossa kello neljään, vaikka oli altistunut koronalle. Useat kanavat uutisoivat,
varsinkin ns. keltainen lehdistö. Uutisessa monta mediaa kiinnostavaa tekijää: naisjohtaja, nuori ikä, koronasääntöjen
noudattaminen.” – ISRAEL

Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä
” Heinä-elokuussa suurlähetystön asemamaissa kiersi uutisia ja sosiaalisen median julkaisuja, että Suomi
toivoisi lisää maahanmuuttajia. Tämän seurauksena lähetystö sai tänä aikana lähes 200 yhteydenottoa
aiheeseen liittyen.” – LIBANON
” Suomalainen ralliurheilu on ollut esillä tunnettujen suomalaiskuskien, Mika Häkkisen ja Hannu Mikkolan,
kautta.” – SAUDI-ARABIA
” Suomen osaaminen kiertotalouden ja koulutusviennin aloilla ovat näkyneet asemamaan mediassa Expo 2020 Dubai maailmannäyttelyn ja Suomen paviljongissa järjestettyjen tapahtumien myötä.” – YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT
” Antti J. Jokisen Helene-elokuva sai Iranin elokuvakriitikkojen yhdistyksen kunniamaininnan Teheranissa järjestetyillä
kansainvälisillä Fajr-elokuvafestivaaleilla. [...] Laura Birn esittää Helene-elokuvassa suomalaistaiteilija Helene
Schjerfbeckiä ja voitti Fajr-elokuvafestivaalien parhaan naisnäyttelijän palkinnon.” – IRAN
” Tanssia pikkutunneille asti – pääministeri pyytää anteeksi vakavaa virhettään.” – IRAK

Muu Afrikka

Muu Afrikka
” Nordic Nigeria Connect 2021 – Nigeriassa sijaitsevien neljän Pohjoismaan suurlähetystöjen järjestämä yritysfoorumi,
jonka aiheena on Smart City Lagos ja jossa keskitytään jätevesien hallintaan, vihreään energiaan, liikenteeseen ja
rahoitusalaan.” – NIGERIA
” Suomen kehitysyhteistyö metsäsektorilla saa ajoittain medianäkyvyyttä. [...] Pääfokus on selvästi metsähankkeissa, ja
vientipuolen maininnat ovat vain hyvin yleisellä tasolla. Kuitenkin tällainen uutisointi tukee Suomen mainetta
metsäsektorin osaajana.” – TANSANIA
” Suomen ja muiden verrokkimaiden maine Etiopiassa, ml. mediassa, on vuoden aikana huonontunut. Taustalla on
erityisesti Pohjois-Etiopian kriisi, jonka myötä länsimaalaisvastaisuus on kasvanut merkittävästi. [...] Myös
ulkoministeri Pekka Haaviston EU-lähettiläänä Etiopiasta antamat kommentit kesäkuussa aiheuttivat maassa
voimakkaan reaktion.” – ETIOPIA
” Suomen osallistuminen jalkapallon EM-kisoihin oli paljon uutisissa ja mediassa. Suomi mainittiin myös paljon
Suomi-Tanska ottelun takia, missä peli keskeytettiin pelaajan lyyhistymisen takia.” – KENIA
” Suomen terveysturvallisuus mainittu lyhyessä artikkelissa, jossa kerrottiin, että YK:n raportissa Suomi on luokiteltu
maailman onnellisimmaksi maaksi neljättä vuotta peräkkäin.” – SAMBIA
” Urheilu on aina kestosuosikkiaihe uutisissa. Jalkapallo ja ralli kiinnostavat eniten, varsinkin jos joukkueessa on
afrikkalainen/eteläafrikkalainen pelaaja. Golf kiinnostaa hieman.” – ETELÄ-AFRIKKA

Muu Afrikka
” Suomen antama korona-apu sai paljon huomiota Namibian medioissa. Edustuston antamaa tiedotetta lainattiin ja päällikön
sijaista haastateltiin radioon. Myös esim. Namibian presidentti kiitti Suomea, mistä uutisoitiin pää-tv-kanavan iltauutisissa, ja
terveysministeri lauloi toisen päivän iltauutisissa ’Maa on niin kaunis’, kun avustustarvikkeet saapuivat lentokoneella
Namibiaan.” – NAMIBIA
” Wärtsilä toimittaa merkittävän voimalan Mosambikiin.” – MOSAMBIK

Yhdysvallat ja Kanada

Yhdysvallat ja Kanada
” Pääministerin yökerhossa käyminen nousi somehitiksi Twitterissä ja Instagramissa, myös useat miljoonia katsojia
tavoittavat late night show -komediaohjelmat kuten the Daily Show with Trevor Noah, Late Show with Stephen Colbert,
Tonight Show with Jimmy Fallon tarttuivat tähän joko opening monologue:issaan tai tekivät aiheesta sketsejä.” – YHDYSVALLAT
” CNN:n parhaimmat matkakohteet 2022 uudenvuodenaattona julkaistussa jutussa Suomen Lahti tässä joukossa (maailman
puhtain juomavesi ja European Green Capital mainintojen saattelemana).” – YHDYSVALLAT
” Päivi Räsäsen oikeusjuttuun johtaneet lausunnot nousivat säännöllisesti esille pienissä konservatiivimedioissa uskonnon- ja
sananvapaustematiikan näkökulmasta. Suomen hyvä maine lehdistönvapauden mallimaana sai jatkoa, mutta samalla esille
nousivat myös verkkovihapuhetematiikka ja esimerkiksi naisiin kohdistuva häirintä ja vihapuhe verkossa.” – YHDYSVALLAT
” Happiness Reportin julkaisun yhteydessä maalis-huhtikuussa mm. NYT pohti onnellisuuden syitä, Business Insider sitä,
minkälaista elämä maailman onnellisimmassa maassa on, ja Forbes sitä mikä tekee Suomesta maailman onnellisimman
maan. Artikkeleissa nousivat esille mm. erilaiset vapaudet, turvallisuus, alhainen korruptio, toimiva demokratia sekä
hyvinvointivaltio.” – YHDYSVALLAT
” Pajtim Statovcin kirjallisuuspalkintoehdokkuuksista uutisoitiin alan lehdistössä ja suomalaisten kapellimestarien
konsertit saivat näkyvyyttä myös. Susanna Mälkistä uutisoitiin isosti New York Timesissa joulukuussa: A Conductor
Considers Her Future.” – YHDYSVALLAT

Yhdysvallat ja Kanada
” Suomalaista urheiluhistoriaa tehtiin koripallosektorilla, Awak Kuierin valinta 2. WNBA:n Dallas Wings -joukkueeseen sai
positiivista mediahuomiota.” – YHDYSVALLAT
” Oura Ring nousi tasaisesti esille eri julkisuuden henkilöiden kautta jopa televisiossa asti Jennifer Anistonin hehkutettua
sormusta Jimmy Kimmel -talk show’ssa.” – YHDYSVALLAT
” Suomen asunnottomia koskeva suunnitelma sai paljon positiivista huomiota. Y-säätiön toimitusjohtajaa haastateltiin
aiheesta CBC:llä ja se herätti paljon keskustelua mallin käytöstä myös Kanadassa.” – KANADA
” Suomen tavoite kiertotaloudesta on saanut paljon positiivista huomiota Kanadassa. Tämä on esiintynyt lähinnä
ammattijulkaisuissa, ei niin paljon valtaväestön median keskuudessa.” – KANADA
” Suomen naisvoittoista hallitusta, ministereitä ja varsinkin pääministeriä on ihasteltu tasa-arvon toteutumisen
merkeissä.” – KANADA
” Jääkiekon ja suomalaisten NHL pelaajien takia Suomi näkyy mediassa hyvin usein. Kanadalaiset seuraavat urheilua tarkasti.
Koronan takia luovat alat ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tähän toivottavasti tulee muutos vuonna 2022, kun suuri
pohjoismaalainen taideyhteistyö alkaa täällä Kanadassa.” – KANADA

Latinalainen Amerikka

Latinalainen Amerikka
” Pääministeri Sanna Marin on ollut jatkuvasti esillä eri medioissa esimerkkinä nuoresta, valovoimaisesta naisesta
johtavassa asemassa. Johtajana, joka on onnistunut mm. pandemiatilanteen hallinnassa. Median positiivinen asenne
Marinia kohtaan on ollut niin vahva, että hänen pandemiakaranteenirikkeensäkin käsiteltiin ymmärtäväisessä
sävyssä.” – MEKSIKO
” Pommijätkien video Teslan räjäytyksestä sai suuren näkyvyyden eri medioissa. Sitä toistettiin usean viikon ajan
ja kaikissa kirjoituksissa sympatiat olivat selvästi auton omistajan puolella.” – MEKSIKO
” Kolumbiassa uutisoitiin laajasti [...] Suomen työvoimapulasta kesäkuun viimeisellä viikolla. Uutista jaettiin
sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa asti. Edustuston asiakaspalveluun saapui ennätysmäärä kyselyitä ja
puheluita mahdollista Suomeen töihin muuttamista koskien. Uutisoinnissa käytettiin ilmaisuja kuten ’Suomi
kärsii löytääkseen maahanmuuttajia’, ’hyvä palkka’ ja ’tarvitsemme valtavan määrän ihmisiä’.” – KOLUMBIA
” Suomalaiset yritykset osallistuvat 75 koulun jälleenrakennushankkeeseen Perussa, mikä huomioitiin
tiedotusvälineissä 21. marraskuuta. Hanke saa rahoitusta opetusministeriöltä.” – PERU
” Pohjoismaisesta ja suomalaisesta yhteiskuntamallista uutisoitiin runsaasti ja positiivisesti erityisesti Chilen
perustuslakiuudistuskeskustelun yhteydessä. Niin ikään presidentinvaalien alla Pohjoismaiden ja Suomen malli
sai näkyvyyttä tiedotusvälineissä.” – CHILE

Latinalainen Amerikka
” Suomen pääministerin aamupalakohu ja suomalaisten kielteinen asenne korruptioon. Sävy oli erittäin positiivinen.
Aihetta käsiteltiin humoristisella otteella ja tehden vertailua Argentiinaan.” – ARGENTIINA
” Kyselyt Suomeen muuttamisesta lisääntyivät huomattavasti kun mediassa levitettiin kuvaa Suomesta maana,
jossa on huutava työvoimapula. Kyselyjä tuli noin viikon ajan, kiinnostus laski nopeasti.” – URUGUAY
” Uutisoinnin mukaan juuri Suomessa on OECD-maista eniten pulaa koulutetusta työvoimasta. Useimmissa
uutisissa mainitaan Suomen olevan maailman onnellisin maa ja elämänlaadun olevan yksi maailman parhaista,
mutta kielen oppiminen, ilmasto ja yritysmaailman ’erakkomaisuus’ ja sulkeutuneisuus hankaloittavat ihmisten
houkuttelemista.” – KOLUMBIA
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