Suomi maailman
mediassa
Ulkoministeriön kooste vuodesta 2018

YK:n raportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa.
Korkea elintaso on seuraus nykyaikaisesta terveydenhuollosta
ja sosiaalitoimesta. – LIETTUA

Yleisarvosana maineesta
Vuonna 2018 Suomen maine
kansainvälisessä mediassa
parantui edelleen asteikolla
1–5, nousten ensimmäistä
kertaa yli 4:n.
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Suomi – maailman onnellisin maa!
Suomesta tuli World Happiness -raportin mukaan maailman
onnellisin maa, ja se kirvoitti niin sanoma- kuin aikakauslehdetkin
pohtimaan syitä pohjoiseen onneen [...]. Syitä keksittiin osittain
pilke silmäkulmassa mm. luonnosta, saunasta, tasa-arvosta,
kahvista, sisusta, taloudellisesta vakaudesta, kalsarikänneistä sekä
veljellisestä kilpailusta (suomalaiset ovat onnellisimmillaan
voittaessaan Ruotsin jääkiekossa). – ITÄVALTA

Finland has received the reputation
of being the happiest and safest
place in the earth, a title that has
echoed throughout media coverage
this year as Australians plan their
trips abroad. – AUSTRALIA
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Trump-Putin-tapaaminen (#HELSINKI2018) vahvisti
Suomen mainetta kansainvälisenä välittäjänä
Yhdysvalloissa Suomi on näkynyt vuoden 2018 toisen
puolikkaan aikana hyvin paljon, kiitos Helsingin
Trump-Putin-tapaamisen [...]. Paitsi, että Trump-Putin
-tapaaminen itsessään toi Helsinkiin valtavan määrän
näkyviä televisiotoimittajia, on kokouksen
lopputulema johtanut siihen, että Helsinki on pysynyt
toimittajien ja yleisön mielessä jo kuukausien ajan.

Suomi sai Trump-Putin-huippukokouksen järjestäjän roolissaan
runsaasti huomiota tanskalaismediassa. Suomeen viitattiin kokeneena
huippukokousisäntänä. Uutisoinnissa todettiin muun muassa, että
suomalaiset ovat ylpeitä siitä, että maassa järjestetään jälleen kerran
huippukokous. Suomen kansainvälisen välittäjän roolin katsottiin
vahvistuneen huippukokouksen myötä. – TANSKA

– YHDYSVALLAT

#HELSINKI2018-tapaaminen
heinäkuussa ja tasavallan presidentti
Sauli Niinistön vierailu Venäjällä
elokuussa olivat näkyvimpiä yksittäisiä
kv-politiikkaan ja Suomeen liittyneitä
uutistapauksia Venäjällä. Mediassa
molempia aiheita käsiteltiin
voittopuolisesti myönteiseen sävyyn ja
Suomelle aseteltiin eräänlaista
sillanrakentajan roolia Venäjän ja
Yhdysvaltain tulehtuneiden suhteiden
parantamisessa. – VENÄJÄ

Helsinki sai nostetta Trumpin ja Putinin tapaamisesta ja
vahvistuvasta matkailubuumista
Helsingistä on selvästi kirjoitettu
enemmän kuin ennen (Amos Rex, Oodi,
uusi lastensairaala, Allas Sea Pool), mutta
vieläkin enemmän kaupungin brändiä
voisi nostaa tälle vuosituhannelle. [...]
vaikka selvää trendikkyyden nousua on
tapahtumassa. – RUOTSI
Helsinki esitellään usein kulttuuri- ja designkohteena, sekä toimivana pääkaupunkina,
jossa luonto on aina läsnä. – MEKSIKO

Suurin Suomeen liittyvä media-aihe oli heinäkuussa järjestetty
Trump-Putin -tapaaminen Helsingissä. Suurimmat televisiokanavat
välittivät Helsingin kauneimmat maisemat yhdysvaltalaisiin
olohuoneisiin. Suoria lähetyksiä lähes yöttömästä yöstä ja
aurinkoisesta päivästä tekivät mm. CNN, Fox News, CNBC, ABC kuin
CBS. Tähtijuontajat nostivat Helsinkiä esiin suorissa lähetyksissä.
CNN:n Anderson Cooper aloitti lähetyksensä useamman kerran sanoin:
”Welcome to beautiful Helsinki”. – YHDYSVALLAT

Suomi nousee yhä useammin esiin maailman johtavana
koulutusmaana
Success of Finnish education system is frequently brought up in many news
articles. How education system in Finland has evolved and how it affected
Finland's development is analysed in many articles. It is also quite frequently
showed as an example in articles about Turkish education system. Finnish
education experts have been invited to Turkey for various events during last
year and their statements are also published by media outlets. – TURKKI
Aihetta koskeva kirjoittelu ja uutisointi oli suorastaan
ihannoivaa [...] Monet paikalliset päättäjät [...] vertailivat
haastatteluissa ja eri tapaamisia koskevissa uutisissa
Suomen ja oman maansa koulutusjärjestelmää ja
halusivat ammentaa ”maailman parhaasta
koulutusjärjestelmästä” omiin ohjelmiinsa. Erityisesti
mainittiin opettajien nauttima kunnioitus ja vaativa
opettajankoulutus, ilmainen koulutus, leikkiin ja lapsen
etuun perustuva varhaiskasvatus, välitunnit. Suomi
esitettiin parhaana maana kasvattaa ja kouluttaa lapsia,
ja siellä sijaitsee maailman osaavin työvoima. – NIGERIA

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus teki näkyväksi
arktisen sijaintimme ja osaamisemme
Huomioiden, että arktinen alue ja arktinen politiikka ovat Intiassa vielä
verrattain tuntemattomia, voidaan vuonna 2018 kuitenkin katsoa
tapahtuneen positiivista kehitystä [...]. Kiinnostus on kohdistunut
rajoitetuissa määrin myös arktisen alueen potentiaalisiin tulevaisuuden
kauppareitteihin [...]. Suomen toinen, vahvempi arktinen identiteetti
Intiassa linkittyy Lappiin ja talvimatkailuun. – INTIA
Kiinaa Suomen Arktisen Neuvoston puheenjohtajuus
kiinnosti sen takia, että Kiina on neuvoston tarkkailijamaa
ja hyvin kiinnostunut arktisten alueiden ml. koillisväylän
hyödyntämisestä sekä ulkomaankaupassaan että
tietoliikenneyhteyksissään. Myös mahdollinen Jäämeren
radan rakentaminen on Kiinaa kiinnostava teema. – KIINA
Suomen puheenjohtajuus näkyi laajemmin keväällä 2017,
kun Suomi aloitti Arktisen neuvoston puheenjohtajana.
Kanadassa Suomi tunnetaan arktiseksi maaksi, jossa
testataan esimerkiksi älyliikennettä arktisissa
olosuhteissa. Aurora-projektista julkaistiin juttu keväällä.
– KANADA

Näkyvää huomiota on saanut Arktisen neuvoston
puheenjohtajuuden siirtyminen Suomelta Islannille
vuoden 2019 keväällä. – ISLANTI

Suomalainen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jo syvään
juurtuneita käsitteitä
Japanese media recognizes Finland as an advanced country in
gender equality. The Embassy also promoted gender issues, by
holding a press conference on LGBT/gender issues, participating
in the Tokyo Rainbow Pride, and arranging 5 interviews when a
sex/LGBT education expert from the University
of Helsinki came to Tokyo last year. – JAPANI

Suomi tasa-arvoisena maana tulee ilmi
erityisesti koulutuksen tasa-arvoisuudessa.
Alkuvuodesta paikallisen koulutusviikon takia
uutisoitiin paljon sitä, kuinka suomalainen
koulu on julkinen ja ilmainen ja kuinka
muutamat yksityiskoulut eivät ole julkisia
kouluja parempia. – ARGENTIINA

Tasa-arvo nousi keskusteluun
erityisesti asunnottomuuden
vähenemisen yhteydessä. Suomi sai
paljon huomiota brittimediassa
ainoana Euroopan maana, jossa
asunnottomuus on saatu laskuun
yleisen suunnan vastaisesti.

Se, että tasavallan presidentin vauva
syntyi julkisessa sairaalassa, mainittiin
arvostavasti ja ihmetellen muutamassa
artikkelissa. – NIGERIA

– ISO-BRITANNIA

Perustulokokeilu kiinnosti yhä monissa Euroopan maissa
Perustulokokeilu keräsi näkyvyyttä
brittimediassa koko vuoden ajan.
Näkökulmat vaihtelivat ja etenkin
keväällä kokeilusta uutisoitiin
kriittisesti. Esillä oli myös paljon
virheellisiä käsityksiä
perustulokokeilun keskeytyksestä ja
sen epäonnistumisesta. Toisaalta
useat lehdet korjasivat vääriä
käsityksiä. [...] Pääasiallisesti asiaa
kuitenkin käsiteltiin faktapohjaisesti
useista eri näkökulmista.
– ISO-BRITANNIA

Suomen perustulokokeilu on ollut Italian
mediassa esillä vuoden aikana jälleen
useaan otteeseen. Viiden tähden liike
-puolue (M5S) otti keväällä perustulon
yhdeksi vaaliteemaksi. – ITALIA

Huhtikuussa 2018 julkisuuteen tullut
tieto, että Suomessa ei tulla
jatkamaan perustulokokeilua kahden
vuoden kokeilun jälkeen, uutisoitiin
Belgian lehdistössä melko näkyvästi.
De Standaard kysyi, onko
perustulokokeilu jo nyt kuollut, ja
totesi, että kokeiluun osallistuville
perustulokokeilu oli kuin ”mannaa
taivaasta”. – LUXEMBURG

Presidentti Niinistön valinta jatkokaudelle uutisoitiin laajasti
Tammikuisia presidentinvaaleja huomioitiin
jonkin verran ja Niinistö tuntui olevan
kiinalaismedioille melko mieluisa
jatkovalinta, tapasihan hän Kiinan
presidentti Xin ensimmäisen
kautensa viimeisenä vuotena,
mikä huomioitiin Kiinassa
laajasti. – KIINA

Suomen presidentinvaalit ja
Sauli Niinistön uudelleenvalinta
uutisoitiin tavallisella
laajuudella Ruotsissa. Eri
verkko- ja someuutisten
tavoittavuus oli noin 36
miljoonaa. – RUOTSI

Sauli Niinistö jatkaa Suomen tasavallan
presidenttinä saatuaan yli 60 prosenttia
äänistä. ”Suomen pragmaattinen presidentti
Sauli Niinistö, joka keräsi äänestäjien
sympatiaa kyvyllään rakentaa suhteita sekä
Venäjän että länsimaiden kanssa, jatkaa
Suomen presidenttinä.” – LIETTUA

Alexander Stubb nousi uudestaan median valokeilaan
pyrkiessään Euroopan komission huipputehtävään
Euroopan investointipankin varapääjohtajan
Alexander Stubbin kampanja komission
puheenjohtajaksi sai runsaasti mainintoja
Tanskassa syksyllä. Stubbia koskevia
henkilökuvia ja muita kampanjaa koskevia
juttuja julkaistiin päämedioissa. Stubbia
luonnehdittiin mm. ”rutinoituneeksi”,
”teräsmieheksi”, sekä ”maailman
ulospäinsuuntautuneimmaksi
suomalaiseksi”. – TANSKA

-- Alexander Stubbin kilvoittelu

saksalaispoliitikko Manfred Weberin
kanssa EVP-kärkiehdokkuudesta
huomioitiin laajasti mediassa. Stubbia
kuvailtiin ”Suomen teräsmieheksi” ja
”EU:n kansikuvapojaksi.” – SAKSA

Suomesta on tullut pysyvästi yksi suosituimmista
talvimatkailukohteista
Finland is becoming more popular as a tourist
destination among Bulgarians and there are more
publications nowadays describing the tourist
attractions available in Finland.
In December around Christmas time the focus is on
Lapland and Santa Claus as well as the Northern
Lights which can be observed in Finnish Lapland.

Vuoden merkittävin Suomeen liittyvä media-aihe Intiassa oli ehdottomasti
Suomen profiili nousevana ja trendikkäänä matkailukohteena.
Vientiponnistelujen ja kohdennettujen Suomen-vierailujen (matkatoimistot ja
toimittajat) myötä Suomi ja erityisesti Lappi näkyivät lifestyle-lehdissä
(tuoreimpana esimerkkinä mm. Intian Vogue) sekä laajalevikkisimpien
englanninkielisten sanomalehtien matkailu- ja feature-artikkeleissa. – INTIA

– BULGARIA

Joulupukki ja Rovaniemi ovat Suomen tunnetuimmat
matkailubrändit Kreikassa. – KREIKKA

Arkkitehtuuri nousi otsikoihin varsinkin Oodin ja
Amos Rexin ansiosta
Taidemuseo Amos Rex oli
erityisesti avajaistensa aikaan
loppukesästä esillä brittimediassa.
Moderni arkkitehtuuri,
digitaalisuuden hyödyntäminen ja
interaktiivisuus keräsivät
positiivista näkyvyyttä Helsingille.
– ISO-BRITANNIA

Amos Rexin avajaiset huomioitiin positiiviseen sävyyn elosyyskuussa, mm. designia ja arkkitehtuuria käsittelevissä
julkaisuissa (mm. Exibart, Il giornale dell'Architettura, Artribune,
Il giornale dell'arte, Design Diffusion, Arte Sky), mutta myös
päivälehdissä: Viaggi - Corriere della Sera. – ITALIA
Opening of Oodi Library was mentioned by many media outlets very
positively. School architecture is also mentioned as an example in
education related news. – TURKKI

Mielikuva suomalaisesta ruoasta ja ruokakulttuurista alkaa
pikku hiljaa vahvistua
It’s important not to pass over the
significance of Finnish culinary
culture in Poland and consequently in
Polish media. Embassy cooperated
with ”Food and Friends” magazine
that visited Helsinki in June, which
resulted in long material on Helsinki
top restaurants. – PUOLA

Suomalainen koulutusjärjestelmä sekä
suomalainen ruokakulttuuri ovat
suhteellisen säännöllisesti esillä
ranskalaismedioissa. – RANSKA

Food from Finland -kasvuohjelman
aiempaa aktiivisemman toiminnan
myötä ja erityisesti ministeri Jari Lepän
Kiinan-vierailun aikana suomalaisesta
elintarviketeollisuudesta kirjoitettiin
positiiviseen sävyyn korostaen
tuotteiden puhtautta ja terveellisyyttä.
– KIINA

[...] nykyään suomalainen ruoka
ja sen puhtaus alkaa nousta.
– KOREA

Startup-kulttuuri yhdistetään Suomeen yhä vahvemmin
Slushin toimiessa keulakuvana
Dinheiro Vivon toimittaja osallistui marraskuussa 2017
Slushiin ja julkaisi kokemuksestaan tammikuussa 2018
koko aukeaman artikkelin ”Suomi. Luovan ekosysteemin
perustana on vertaansa vailla oleva opetusjärjestelmä”.
Artikkeli käy läpi Suomen opetusjärjestelmän vahvuuksia ja
miten suomalaisten hyvästä koulutuksesta ja tietotaidosta
nousevat startupit ammentavat avaimia menestykseen.
”Kaikki haluavat olla seuraava Nokia, Rovio tai Supercell.
Ei ole mikään ihme, että suosituimpien pelien top 10
puolet ovat suomalaisia”. – PORTUGALI
Irlanti on kokoaan isompi teknologia- ja startup-maa täällä
päämajaansa pitävien monikansallisten teknologiayritysten
ansiosta. Tämän vuoksi paikallista teknologia- ja tiedealan
mediaa, mm. Silicon Republic, seurataan ympäri maailman.
Julkaisu nostanut esiin useaan otteeseen suomalaisia
startupeja sekä teknologisia innovaatioita, kuten
robottiautoja. – IRLANTI

Suomi tunnetaan maailmalla myös kiertotalouden
edelläkävijänä
This year Finland has developed as the forerunner
when it comes to circular economy initiatives
when Australia took to debating recycling
policy. – AUSTRALIA
Suomi on kiertotalousmaa. Suomessa kierrätetään ja
käytetään uudelleen niin paljon, kuin on mahdollista.
Suomalainen Else Hukkanen on perustanut kaupan, jossa
myydään elintarvikkeita, joiden ”parasta ennen” aika tulee
täyteen hyvin pian, tai on jopa umpeutunut, mutta
elintarvikkeet ovat vielä täysin sopivia kulutukseen [...]
Kauppa on avattu vasta kuukausi sitten ja palaute on ollut
pelkästään positiivista. – LIETTUA

”Haravointi” ja Jingfen levittivät suomalaista positiivista
erilaisuutta maailmalle
Kalifornian metsäpaloalueella vierailleen presidentti
Trumpin kommenteista alkunsa saanut haravointikohu
(Finland rakes its forests) [...] vaikutti varmasti siihen,
kuinka amerikkalaiset näkevät suomalaiset ja heidän
huumorintajunsa. – YHDYSVALLAT

Maailmalla jo aiemminkin huomiota kerännyt Finnish
Nightmares -sarjakuva käännettiin kiinaksi alkukesästä
2018 ja tästä kehkeytyi yksi suurimmista ellei suurin
Suomeen liittyvistä some- ja internetilmiöistä Kiinassa Jingfen eli sielultaan suomalainen. Ilmiö puhutteli
varsinkin kiinalaisia milleniaaleja, joista monet
tunnustautuivat ”jingfeneiksi” ja kertoivat kaipaavansa
omaa tilaa ja rauhaa suurissa ja hektisissä kiinalaisissa
miljoonakaupungeissa. – KIINA

Suomalainen metallimusiikki alkaa monessa maassa
ajaa Sibeliuksen ohi
Lemi, pieni kunta Kaakkois-Suomessa,
julistettiin [--] maailman heavy metal
-pääkaupungiksi, sen voitettua kilpailun,
jossa mitattiin heavy-yhtyeiden määrää
väkilukuun suhteutettuna eri
paikkakunnilla maailman
”metallisimmassa” maassa. – PORTUGALI
Suomea kuvailtiin saunan, tangon ja
heavymetallin maana, jossa voi
nauttia kauniista luonnosta. – SAKSA
Suomalainen metallimusiikki on
kestosuosikki Meksikossa. – MEKSIKO
Suomalaiset Heavy Metal -yhtyeet
ovat suosittuja Chilessä. – CHILE

Numerous articles about Finnish heavy metal
bands and musicians like Nightwish,
Apocalyptica, Tarja Turunen. [...] Finnish heavy
metal music is popular in the country therefore
there were many publications in local media
about new albums and concerts of Finnish
heavy metal musicians. – BULGARIA
Suomalainen kuuluisa metallimusiikki
näkyy ajoittain myös Argentiinan
uutisoinnissa. – ARGENTIINA

Musiikin suhteen Capital of Metal
-maakuvakampanja sai hieman näkyvyyttä
esim. The Paper -lehden artikkelin
muodossa. – KIINA

Rakastetun kirjailijan Arto Paasilinnan kuolema
pantiin merkille ympäri Eurooppaa
Ranskassa hyvin suositun kirjailija
Arto Paasilinnan kuolemasta uutisoitiin
ranskalaismedioissa laajasti. Kaikki
merkittävät sanoma- ja aikakauslehdet
muistelivat Paasilinnan värikästä
persoonaa ja kävivät läpi kirjailijan
tuotantoa. Paasilinnan kirjoja on myyty
Ranskassa valtavasti ja hän oli maassa
erittäin pidetty. – RANSKA

Mainituimmat taiteilijat:
Arto Paasilinna, Aki Kaurismäki,
Tarja Turunen, Sofi Oksanen,
Kaija Saariaho, Esa-Pekka Salonen,
Susanna Mälkki, Tove Jansson

Myös italialaisten rakastaman
kirjailija Arto Paasilinnan
poismeno lokakuussa
huomioitiin laajasti (La
Repubblica, Corriere della Sera,
ANSA, Il Messaggero, l'Avvenire,
Il Post). – ITALIA

Paasilinnan kirjat ovat
erittäin suosittuja
Sloveniassa. Paasilinnan
kuoleman jälkeen ilmestyi
paljon artikkeleita hänen
elämäntyöstään. – SLOVENIA

Kimi Räikkönen on vuodesta toiseen ylivoimaisesti puhutuin
suomalaisurheilija, mutta jalkapallo nousee
Urheilun suhteen selvästi eniten näkyvyyttä sai F1 ja etenkin
Kimi Räikkönen, joka on selvästi tunnetuin suomalainen
Kiinassa. – KIINA
Suomalainen urheilu tai suomalaiset urheilijat eivät ole
Brasiliassa tunnettuja, ellei kyseessä Kimi Räikkönen tai
Mika Häkkinen. – BRASILIA
Suomalainen jalkapallo sai myös palstatilaa kreikkalaisessa
urheilumediassa, kun Kreikka ja Suomi pelasivat samassa
lohkossa. Muutama suomalainen erotuomari pääsi myös
otsikoihin, kun he saivat tehtäväksi viheltää kreikkalaisia pelejä.
– KREIKKA

Mainituimmat urheilijat:
Kimi Räikkönen, Lauri Markkanen, Kaisa Mäkäräinen, Huuhkajat

Millainen kuva suomalaisista muodostuu mediassa?
Suomalaiset ovat jatkuvasti esillä mediassa,
joko turisteina, naapurimaan uutisina tai
muuten vain kumppanina. Kuva on
moninainen, ja pääosin myönteinen. Virolaiset
eivät pode enää alemmuuskompleksia, vaikka
Suomi on edelleen rikkaampi maa. – VIRO

Kuva suomalaisista vähän outoina vahvistui
osaltaan TV2:n muiden maiden kulttuureita
esittelevässä tv-ohjelmassa. Ohjelman
juontajat todistivat Suomessa muun
muassa muurahaispesässä istumista –
"joka on urheilulaji Suomessa". [...]
"Suomi jää muistoihini maana, jonka
huumorintaju on omituisinta ikinä",
juontaja Søs Egelind totesi. – TANSKA

Ennen vuotta 2017 kuva
suomalaisista kansana oli aika
kapea. Koreassa oli yksi
suomalainen julkkis, Taru Salminen,
mutta muuten suomalaisia ei
tunnettu kovin hyvin. Taru tunnettiin
fiksuna ja maanläheisenä ihmisenä.
2017 ”Tervetuloa, ensimmäistä
kertaa Koreassa” -ohjelmassa
esiintyneet Petri ja kaverit avasivat
ovet suomalaisuuteen korealaiselle
yleisölle ja nyt suomalaisia nähdään
TV:ssä runsaasti. – ETELÄ-KOREA
Suomalaiset nähdään innovatiivisena,
työtä pelkäämättömänä ja rohkeana
kansana.
– ETELÄ-KAUKASIA

Olemme ulkomaisen median mielestä edelleen
osaavia, rehellisiä ja ahkeria
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Edustuston mediatyö ja Suomeen järjestetyt
mediavierailut
EDUSTUSTON HENKILÖSTÖ

MEDIAVIERAILUT

” Vuonna 2018 edustusto onnistui lisäksi järjestämään kaksi tilaisuutta, jotka osuivat
Irlannissa ajankohtaiseen hermoon ja poikivat paljon julkisuutta, toinen varhaiskasvatuksesta
ja toinen Suomen lähestymistavasta asunnottomuuteen. Molemmat tukivat jo valmiiksi
mediassa ollutta käsitystä.” – IRLANTI

” Energia-teemainen mediavierailu Suomeen lokakuussa toi todella
reilusti mediaosumia ja etenkin ydinenergia oli hyvin esillä.” – KOREA

” Suomi oli tahtomattaan valokeilassa Espanjan sisäpoliittisesti herkkään Katalonian
tilanteeseen liittyvässä uutisoinnissa. Suomalaisen poliitikon kampanjointi Katalonian
itsenäisyyden puolesta, maanpaossa elävän aluepääministeri Carlos Puigdemontin vierailu
Suomeen ja Suomen Barcelonan kunniapääkonsulin erottaminen nostivat Suomen toistuvasti
esille mediassa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.[...] Suurlähetystö tiedotti avoimesti Suomen
näkemyksistä eri tilanteissa ja tiedotusvälineet myös käyttivät suurlähetystön tiedotteita
kirjoituksissaan.” – ESPANJA
” Tuntematon sotilas esitettiin myös kevättalvella pohjoismaisten suurlähetystöjen
järjestämällä Pohjoismaisella elokuvafestivaalilla Reykjavikin Pohjolan talolla. Elokuvasta
esitettiin kolmetuntinen täysmittainen versio täydelle salille.” – ISLANTI
” Suurlähettilään maakuntavierailut ovat lisänneet voimakkaasti Suomen näkyvyyttä
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Vierailujen yhteydessä julkaistut artikkelit ja suurlähettilään
haastattelut ovat tuoneet paljon myönteistä näkyvyyttä. Suurlähettilään näkemystä Suomen ja
Chilen eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä on pyydetty ja arvostettu. [...] Kasvanut ja
monipuolistunut medianäkyvyys on tulosta suurlähetystön ja Business Finland Chilen
maakuvatyöstä ja vientiponnisteluista.” – CHILE

” Edustusto on lähettänyt menneen vuoden aikana toimittajia
kahdelle eri viestintäosaston järjestämälle mediavierailulle (arktinen,
energia). Vierailut on koettu hyödylliseksi keinoksi luoda kontakteja
toimittajien kanssa ja matkojen tuloksena on syntynyt useita
normaalia laajempia juttuja Suomesta ja suomalaisesta
osaamisesta.” – KAZAKSTAN
” Finnish know-how and solutions in cleantech and circular economy
were featured positively due to the fact that a Polish journalist took
part to the media visit organized by the Ministry’s Department of
Communications during the fall 2018.” – PUOLA

Suomi maailman mediassa
Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mistä maailman medioissa puhutaan, kun puhutaan Suomesta. Tarkastelussa ovat olleet
kaikki mediat, erityisen tarkkaan on seurattu sanomalehtiä.
Tiedot perustuvat edustustojen arvioon ja osassa maita maksettuun mediaseurantaan. 2/3:ssa edustustoista media-asioita
hoidetaan ns. oman toimen ohella.
Kysely toteutettiin webropol-kyselynä joulukuun 2018 – tammikuu 2019 välisenä aikana
Kyselyyn vastasi 75 Suomen 90:stä edustustosta. Valtaosa näistä on suurlähetystöjä. 12 vastasi englannin kielellä.
Edustustojen näkemyksen mukaan merkittävimmät mediatapahtumat jakautuivat medioissa seuraavasti:
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Suomalainen minimalistinen elämäntapa, rentoutuminen
ja Suomi maailman onnellisimpana maana yhdistettiin
humoristisesti kalsarikänneihin.
– ISO-BRITANNIA

Poimintoja vastauksista
alueittain

Ruotsi
” Suomi 100 -vuosi näkyi edellisvuonna todella merkittävästi. Nyt on palattu ns. normaalitilaan, jossa Suomeen liittyviä mediaosumia tulee
päivittäin paljon kautta linjan eri aiheista, mutta ei ns. extraa. Mediamaininnoista välittyvä Suomen maine on aika lailla muuttumaton: välillä
ihannoiva, välillä kriittinen, välillä Ruotsia ja Suomea vertaileva ja useimmiten neutraalin toteava.” – RUOTSI
” Suurin media-aihe tai ilmiö Suomeen liittyen Ruotsin mediassa oli Nordean pääkonttorin siirto Helsinkiin. Aihetta käsiteltiin erittäin
laajasti ja pitkään. Sitä analysoitiin osittain ruotsalaisen itseruoskinnan kautta, osittain Nordeaan ja sen johtoon kohdistuvan kovan
kritiikin kautta. Suomi ei sinänsä ollut esillä negatiivisessa valossa, mutta yleinen sävy aiheen käsittelyssä oli kieltämättä kielteinen.
Suomessa ei ehkä omassa pragmaattisuudessa ihan ymmärretty, kuinka suuri tämä aihe Ruotsin mediassa oli. Edustustolta on vielä
pitkään päätöksen jälkeen kysytty, kuinka Suomessa päätökseen suhtauduttiin ja ollaan yllättyneitä, kun harva suomalainen on kokenut
tämän maaotteluhenkisenä kysymyksenä.” – RUOTSI
” Ateneumin entinen johtaja Susanna Pettersson ja näyttelijä/ohjaaja Maria Sid pääsivät otsikoihin, kun heidät nimitettiin ruotsalaisten kulttuuriinstituutioiden johtoon: Pettersson Ruotsin kansallismuseon johtajaksi ja Sid Tukholman kaupunginteatterin varajohtajaksi.” – RUOTSI
” [...] sosiaalisessa mediassa keskustellaan erittäin paljon Suomen päätöksistä liittyen turvapaikanhakijoihin ja niitä verrataan Ruotsin tilanteeseen.
Suomi nostetaan usein esiin (äärioikeiston) näkökulmasta "järkevänä" valtiona. Toisaalta pasmat menivät ehkä vähän sekaisin, kun Suomessa tehtiin
oikeuden päätöksellä äärioikeistolaiset liikkeet laittomiksi.” – RUOTSI

Muut Pohjoismaat
” Islannin sinfoniaorkesterin suomalaiset vierailevat tähdet keräsivät useita mediaosumia, niin mainosten kun huippuarvostelujenkin muodossa.
Mattilan, Mäkelän, Rouvalin ja Vänskän lisäksi erityistä kiitosta sai Petri Sakari, joka vietti kuluneen vuoden aikana 60-vuotissynttäreitään.
Merkkipäivän lisäksi muisteltiin Sakarin ja Islannin sinfoniaorkesterin kolmekymmentävuotta jatkunutta yhteistä taivalta.” – ISLANTI
” Suomi sai Trump-Putin-huippukokouksen järjestäjän roolissaan runsaasti huomiota tanskalaismediassa. Suomeen viitattiin kokeneena
huippukokousisäntänä. Uutisoinnissa todettiin muun muassa, että suomalaiset ovat ylpeitä siitä, että maassa järjestetään jälleen kerran huippukokous.
Suomen kansainvälisen välittäjän roolin katsottiin vahvistuneen huippukokouksen myötä.” – TANSKA
” Helsinki ja presidentti Niinistö nousivat positiivisessa mielessä esiin monessa mediassa Helsinki-2018 -tapaamiseen liittyen, joka toi Suomen
kansainvälisen politiikan näyttämölle. Helsingin Sanomaa vastaava Aftenposten esim. julkaisi parin aukeaman artikkelin viikonloppuliitteessään, jossa
viitattiin myös mm. Ford-Brezhnev- ja Clinton-Jeltsin-tapaamisiin. Artikkelissa tuotiin esiin Suomen asemaa idän ja lännen välissä sekä dialogin
mahdollistajana.” – NORJA

Baltian maat
” Suomi 100 -juhlavuonna Suomi sai valtavasti positiivista huomiota. Oli selvää, että määrä ei voinut olla yhtä suuri vuonna 2018, mutta laatu pysyi
ennallaan, positiivisena. Pääsyy oli se, että Suomi ja suomalaiset juhlistivat runsaasti 100-vuotiasta Viroa. Se oli virolaisille tärkeää ja huomattiin
mediassa.” – VIRO
” Loppuvuodesta nousi keskusteluun monissa medioissa suomalaisten vähentynyt matkailu Viroon. Osittain keskustelua kiihdytti se, että Viron
hotelli- ja ravintola-alan lobby käytti sitä hyväkseen vaatiakseen alkoholiverojen alennusta. Mutta keskustelu eteni myös analysoivammaksi, jossa
pohdittiin palvelutason laatua. Sävy oli neutraali, mutta positiivista oli aiheen nousu ylipäätään teemaksi, koska tähän asti suomalaisten matkailua
on pidetty itsestäänselvyytenä.” – VIRO
” Suomi-Latvia 100. Suurlähetystö lahjoitti latvialaisille Louhimiehen "Tuntematon sotilas” -elokuvan esityksen Latvian TV:ssä satavuotisjuhlan
kunniaksi viikon sisällä Latvian itsenäisyyspäivästä, joka oli 18.11.” – LATVIA
” Suomen korkea peruskouluopetustaso saa jatkuvasti huomiota Liettuassa. Vuonna 2018 Liettuassa järjestettiin kampanja ” Opettaja Liettualle”, jonka
puitteissa joukko liettualaisopettajia kävi Suomen eri kouluissa ja tutustui Suomen peruskouluihin, ilmaiseen kouluruokailuun, kirjastojärjestelmään
jne. Uutisportaali Delfin toimittaja seurasi opettajia koko matkan ajan ja kirjoitti opettajien kokemuksista. Kirjoitettujen artikkeleiden sävy oli
tiedottava ja enimmäkseen hyvin positiivinen.” – LIETTUA

Venäjä
” Poliittisesti Suomi on asemoitunut venäläismediassa EU-maiden keskikastiin: Se nähdään yhteisessä rintamassa seisovaksi länsimaaksi, joka on
kuitenkin valmis ylläpitämään dialogia Venäjän kanssa ja auttamaan ratkaisujen etsimisessä tulehtuneisiin kv-poliittisiin kysymyksiin. Länsimaista
Suomea käsitellään selvästi myönteisemmin kuin esimerkiksi Yhdysvaltoja tai Iso-Britanniaa, muttei toisaalta aivan niin likeisesti kuin joitain
lähimmiksi kumppaneiksi tulkittuja tai esitettyjä valtioita.” – VENÄJÄ
” Arktisen Neuvoston puheenjohtajuus on saanut näkyvyyttä venäläismediassa, mutta pääosin kuluneen vuoden loppupuolella, kun alettiin spekuloida
mahdollisuudesta järjestää Arktisen Neuvoston huipputapaaminen Suomessa. Tapaamisen suurin kiinnostuksen aihe on ollut presidenttien Trump ja
Putin mahdollinen kahdenkeskinen tapaaminen. Tasavallan presidentti Niinistön Arktisten alueiden ekologiaan liittyvät lausunnot ovat saaneet
kohtalaisesti näkyvyyttä venäläismediassa.” – VENÄJÄ
” Venäläismediassa maahanmuutto Suomeen on kuvattu voittopuolisesti negatiivisten esimerkkitapausten kautta. Se kuvataan hallitsemattomana ja
sen lieveilmiöitä korostetaan. Maahanmuuton nähdään rapauttavan Suomen perinteisiä arvoja. Lapsioikeusasioissa ja erityisesti venäläistaustaisten
lapsiperheiden aseman käsittelyssä on tapahtunut edistystä, mutta yhä edelleen mediaan tulee lähinnä yhdestä lähteestä yksittäisiä tapauksia, joiden
käsittely on yksipuolista, liioittelevaa ja suomen viranomaisia syyttelevää.” – VENÄJÄ
” Murmanskin alueen merkittävin Suomeen liittyvä media-aihe oli toimipisteen huhtikuussa järjestämät Suomi-päivät ja Arktinen yhteistyö – ympäristö
ja kestävä kehitys seminaaripäivät. Suomi-päivät saivat laajasti mediahuomiota sekä Murmanskin paikallismediassa, että federaatiotasolla. Näkyvyyttä
saivat erityisesti itse seminaaripäivät, valtuuskuntatapaaminen kuvernöörin kanssa ja kulttuuriohjelma. Uutisissa nostettiin esiin mm. Suomen ja
Murmanskin alueen jatkuva yhteistyö, talousnäkymät, ympäristökysymykset, kaivosalan tilanne ja musta hiili. Uutisoinnissa huomioitiin lisäksi
toimipisteen järjestämä laaja kulttuuriohjelma kaupunkilaisille osana Suomi-päiviä.” – VENÄJÄ
” Pietarissa sai laajaa näkyvyyttä Suomen Innovaatiofoorumin yhteydessä järjestämä kiertotalous- ja jäteaiheinen paneelikeskustelu. Aiheesta
otsikoitiin useissa medioissa sillä kärjellä, että Pietari voisi ottaa Suomen jätehuollosta mallia.” – VENÄJÄ

Muu Eurooppa
” Lappi ja talvimatkailu piti pintansa näkyvänä aiheena mediassa. Alkuvuodesta uutiset olivat Lappia ihailevia ja sitä kutsuttiin talven ihmemaaksi.
Revontulet, joulupukki, hiihtäminen, porot ja Game of Thrones -lumihotelli olivat matkauutisoinnin keskiössä. Loppuvuodesta Lapin lumettomuus sai
aikaan laajaa huomiota. Turistit olivat pettyneitä poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin.” – ISO-BRITANNIA
” Suomen ja Portugalin välisen verosopimuksen irtisanominen näkyi laajalti portugalilaisessa mediassa, kuten siitä oli kirjoiteltu jo aikaisempina
vuosina ja siitä uutisoivat kymmenet eri mediat. Uutisointi oli pääasiallisesti sisällöltään hyvin neutraalisti tilanteen faktat läpikäyvää uutisointia.
[...] Tilannetta kuvattiin Suomen ”uhkavaatimuksena” ja kärsimättömyyden osoituksena päätöksenteon hitauteen, mutta toisaalta uutisissa
korostui myös Suomen halu ”reilun veropolitiikan” toteutumiseen. Pääasiallisesti uutisoinnissa ei syyllistetty Suomea, vaan ennemminkin
ihmeteltiin syitä Portugalin viivyttelyyn ja vuoden 2018 lopulla syitä siihen, miksi Portugali ei ratifioinut vuonna 2016 allekirjoitettua uutta
sopimusta määräaikaan mennessä.” – PORTUGALI
” Patrian vanhoihin korruptioepäilyihin liittyvät jutut ovat lopultakin poistuneet Kroatian mediasta, joten negatiivisia Suomea koskevia teemoja ei ollut
vuonna 2018 lainkaan.” – KROATIA
” Suomen sijoittuminen ensimmäiseksi maailmanlaajuisessa YK:n onnellisuusvertailussa noteerattiin laajasti ranskalaismedioissa. Monet päivä- ja
aikakauslehdet sekä televisiokanavat raportoivat aiheesta, osa tietotoimistojen juttujen pohjalta, mutta monet myös omien paikan päällä tehtyjen
reportaasien kautta. Jutuissa pohdittiin suomalaisten onnellisuuden taustalla olevia asioita, suomalaisen yhteiskunnan menestystekijöitä sekä
eroavaisuuksia Ranskaan verrattuna.” – RANSKA
” Saksan liittopresidentti Steinmeierin valtiovierailu Suomeen 17.-19.9.2018 sai tavallista enemmän huomiota Saksan medioissa. Steinmeierin
Suomen vierailu nousi esiin viikon ajan laajasti eri medioissa Saksassa. Kärkiteemoina nousivat erityisesti Saksan ja Suomen yhteiset huolet
demokratian, turvallisuuden ja Euroopan yhtenäisyyden tulevaisuudesta sekä maiden läheiset välit ja toimiva yhteistyö. Suomen vahvuuksista
keskityttiin oppimiseen ja kouluihin sekä digitalisaatioon.” – SAKSA
” Generally, themes related to Finnish welfare system, society, equality and school system, received the largest coverage. It is had to select one
particular topic from among them but overall, it can be said that Finnish society is of interest in Serbia, be it the President sitting on a staircase
during the book fair, the experiment of basic income, or the new curriculum at Finnish schools.” – SERBIA

Japani
” We have been enjoying a good media coverage on Finland in the years past, but there was yet another great leap in volume. The number of articles
(newspapers, magazines, online) and TV broadcasts the Finnish Embassy in Tokyo was involved in making was 1116 in 2018, whereas the number
was 675 the year before (the year before that, in 2016, was around 350). The tone of the media coverage about Finland remains very positive.”
– JAPANI

” 2018 can be described as the "sauna year" in Japan. There is a clear "sauna boom" in Japan, and the Embassy's Press Section receives media
inquiries almost daily, asking if they can visit and report on the Embassy sauna (which is unfortunately under renovation). Visit Finland started the
sauna campaign targeting Japanese tourists in September 2018, and there were many sauna and ofuro (Japanese bath) combined events happening
last year. A book titled "Finland, the country of public sauna" came out at the end of last year, which is receiving much attention. By searching for
"sauna" related articles [...] there were 1473 articles, the most number of hits for a particular topic related to Finland.” – JAPANI
” There were many Moomin related topics in 2018. The year began with Japan's university entrance exam having a question about "Where is Moomin
Valley located?” and the Embassy twitter account "Fintan" responded by saying "it's in everyone's heart who love the stories." This became a sensation
and the phones kept ringing for one whole week from media asking for interviews. [...] This "issue" came to an end when Foreign Minister Soini visited
Tokyo in February 2018, and was asked by one journalist the same question in a press conference. Minister Soini commented that "Moomin is in
everyone's heart" and the Japanese Foreign Minister Kono also referred to this in the bilateral press conference; the Japanese media finally reported
that now the "problem is solved” [...] Another big Moomin topic was "Metsä" recreational park and commercial facility being built in Hanno City,
Saitama Prefecture featuring Nordic lifestyle. In 2019 they will open a connected ”Moomin Valley Park" which will be the world's first Moomin
entertainment park outside of Finland.” – JAPANI
” MaaS was a new subject that was popular in the Japanese media, actually receiving [...] 2nd most number of hits in relation to Finland, next to sauna.
[...] MaaS is a hot topic especially in the Japanese automobile industry, big companies such as Toyota coming out with MaaS strategies.” – JAPANI

Kiina
” Suomen näkyvyys arktisena maana ilmeni jonkin verran kiinalaismedioiden Suomea koskevissa artikkeleissa, mutta kuitenkin hyvin maltillisesti.
Kiinaa Suomen Arktisen Neuvoston puheenjohtajuus kiinnosti sen takia, että Kiina on neuvoston tarkkailijamaa ja hyvin kiinnostunut arktisten alueiden
ml. koillisväylän hyödyntämisestä sekä ulkomaankaupassaan että tietoliikenneyhteyksissään. Myös mahdollinen Jäämerenradan rakentaminen on
Kiinaa kiinnostava teema.” – KIINA
” Tammikuussa 2018 kaksi pandaa siirtyivät Kiinan Sichuanista Ähtärin eläintarhaan Suomeen, mikä herätti laajalti kiinnostusta Kiinan medioissa.
Ähtärissä elävät pandat ovat maailman pohjoisimmat ja nimetty myös "lumipandoiksi". Kiinassa mediahuomio oli lähes poikkeuksetta positiivista ja
tapahtuma nähtiin merkkinä maiden välisistä hyvistä suhteista. Pandojen tulo Suomeen huomioitiin laajalti myös suomalaisissa medioissa ja
vastaanotto oli Kiinaan verrattuna selvästi enemmän kaksijakoinen, toisaalta oltiin iloisia pandojen saapumisesta, mutta toisaalta varoiteltiin Kiinan
ns. panda-diplomatian vaaroista.” – KIINA
” Shanghaissa marraskuussa järjestettyihin China International Import Expo (CIIE) -tuontimessuihin osallistui Suomesta yhteensä liki 100 yritystä ja
tapahtuman yhteyteen liittyi myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen vierailu. Messut avasi presidentti Xi Jinping ja niihin
osallistui arviolta 2800 yritystä yhteensä 130 maasta, joten mediahuomio oli valtava. Suomi sai oman osansa huomiosta, ja haastatteluja antoivat mm.
ministeri Virolainen, suurlähettiläs sekä pääkonsuli mm. CCTV4-kanavalle ja People's Daily -lehdelle.” – KIINA
” Suomalaiset nähdään luotettavina, työteliäinä, rehellisinä ja melko hiljaisina Kiinassa. Tähän ei juurikaan ole tullut muutosta viime vuosien aikana ja
Jingfen-ilmiö lähinnä lisäsi stereotypioita suomalaisista harmittomina, sympaattisina ja ujoina ihmisinä. Suomalaisten ja kiinalaisten hyviä välejä
korostetaan usein, niin maa- kuin ihmistasolla.” – KIINA
” Suomen hyvä maine vaikuttaa pysyneen ennallaan. Suuri osa uutisoinnista on positiivista, keskittyen etenkin matkailuun, talveen ja erinäisiin
yhteiskunnan hyvinvointiin liittyviin elementteihin (onnellisuus, koulutus, varhaiskasvatus jne.).” – HONG KONG

Muu Aasia ja Oseania
” Vuoden merkittävin Suomeen liittyvä media-aihe Intiassa oli ehdottomasti Suomen profiili nousevana ja trendikkäänä matkailukohteena.
Vientiponnistelujen ja kohdennettujen Suomen vierailujen (matkatoimistot ja toimittajat) myötä Suomi ja erityisesti Lappi näkyivät lifestyle-lehdissä
(tuoreimpana esimerkkinä mm. Intian Vogue) sekä laajalevikkisimpien englanninkielisten sanomalehtien matkailu- ja feature-artikkeleissa. Suomi
myös palkittiin useammassa kansallisessa matkailualan palkintogaalassa, mikä niin ikään toi medianäkyvyyttä.” – INTIA
” Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen vieraili Jakartassa lokakuussa 2018 yhdessä bisnesdelegaation kanssa. Virolaisen
tapaamiset Indonesian ministereiden kanssa sekä keskustelut Suomen ja Indonesian välisen kaupallistaloudellisen yhteisten kehittämisestä sujuivat
hyvin ja nousivat usean uutisen aiheeksi. Vierailu korosti potentiaalia yhteistyön kasvattamiselle ja konkreettista osaamista, jota Suomella on tarjota
Indonesialle etenkin energiantuotannon ja vihreän talouden ratkaisuissa.” – INDONESIA
” Yleisellä tasolla eniten medianäkyvyyttä Suomi sai koulutus-teeman osalta. Malesian historian ensimmäisen hallituskoalitiovaihdoksen myötä
opetusministeriksi nousi Maszlee Malik, joka on osoittanut suurta kiinnostusta Suomen koulutusjärjestelmää kohtaan, ja haluaa tuoda siitä piirteitä
Malesiaan. Tämä kiinnostus on levinnyt median ja kansan pariin ja tuntuu myös ruokkivan osavaltiotason kiinnostusta (esimerkiksi Borneon
saarella sijaitsevan Sarawakin osoittama kiinnostus Suomen koulutussysteemiä kohtaan).” – MALESIA
” Finland’s reputation to be a little crazy from time to time has only grown with the return of the Finnish Crazy Games down under. Australians share
our wild sense of humour and are always keen to learn more about us zany Finns. Finland has received the reputation of being the happiest and safest
place in the earth, a title that has echoed throughout media coverage this year as Australians plan their trips abroad.”
– AUSTRALIA

” Vuoden 2017 Suomi 100 ja suomalaiset julkkikset Koreassa toivat Suomea korealaisten tietoisuuteen. Vuonna 2017 luotu hyvä maine on jatkunut
vuoteen 2018 ja poikinut paljon positiivista huomiota eri medioissa. Suomalaisia on ollut erityisen paljon korealaisissa tosi-tv -ohjelmissa ja Suomea
ihaillaan mediassa vieläkin hyvinvointivaltiona ja suomalaisesta koulutuksesta puhutaan paljon.” – ETELÄ-KOREA
” 100 v-juhlavuosi toi Suomelle normaalia enemmän positiivista näkyvyyttä eri tapahtumien kautta. Kiinnostus Suomeen on kuitenkin jatkunut juhlavuoden
jälkeenkin, ja Suomen maine on pysynyt hyvänä. 100 v-juhlavuotena mediassa oli esillä Suomen tarina, mutta viime vuonna uutisoitiin enemmän
suomalaisesta koulutuksesta ja matkailusta.” – ETELÄ-KAUKASIA

Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä
” Suomen päätös osallistua Dubain maailmannäyttelyyn sai yllättävän runsaasti näkyvyyttä. Uutisissa korostettiin Suomen teemoja: kestävä kehitys,
innovaatiot ja luonto, jotka teemat muutoinkin Suomesta ovat UAE:ssa esillä.” – ARABIEMIIRIKUNTIEN LIITTO
” Finland has the best education system in the world. In Finnish schools, teachers prepare children for life more than any other country. Teachers know
each and every student and their personality. The annual school hours in Finland is 608, however it exceeds 1275 hours in Iran. Finland was also
mentioned as the best country to continue graduation and post graduation due to the quality and free education system. The country’s admission system
is easy for Iranian students.” – IRAN
” Suomalaisen korkean teknologian siirto Algeriaan: Black Donutsin sopimus algerialaisen IRIS-konsernin kanssa henkilöautojen renkaiden
valmistamisesta Sétifin kaupungissa. Algeriassa on useita autojenkokokoonpanotehtaita ja pyrkimys kotimaisuusasteen nostamiseen on suuri. Tämä on
hyvä uutinen. Suomi näyttäytyy profiilinsa mukaisesti korkean teknologian maana.” – SAUDI-ARABIA
” Morocco takes Finland as an idol in different sectors particularly in environment, health and education. Those themes were covered in different media
support. The most significant theme was the environmental sector where the Finnish companies showed a significant expertise. And this especially after
the visit of the Minister Kimmo Tiilikainen with an important business delegation.” – MAROKKO
” Finland has for years been described in highly positive terms in the Israeli press. The change is that there are more varied subjects reported on.
Previously the main topic was education, in 2018 there was also articles on e.g. sustainable circular economy and Finland's approach to sustainable
environment.” – ISRAEL
” Suomalaisia tunnetaan ihmisinä ja kansana melko huonosti, joten ei oikein tiedetä minkälainen kuva libanonilaisilla on. Sen sijaan suomalainen
koulutusjärjestelmä on viime vuosina tullut tunnetuksi täälläkin, joten sen myötä kuva suomalaisista saattaa muuttua myönteisempään suuntaan, jos
suomalaisia identifioidaan koulutusjärjestelmän myötä.” – LIBANON
” A special commissioned musical composition, Salute to Finland, was played at Cairo Opera House in June. [...] it was composed in celebrating 100
years of Finnish independence and bilateral relations with Egypt. The event was original and well covered in the press.” – EGYPTI

Saharan eteläpuolinen Afrikka
” Tuoreita suomalaisten yliopistojen terveystieteiden tutkimustuloksia esiteltiin näkyvästi eri medioissa esimerkiksi ravitsemuksen ja unitutkimuksen
saralla. Suomalainen tiede ja tutkimus esiteltiin vakuuttavina auktoriteetteina. Myös Helsingin yliopiston ilmainen tekoälykurssi sai jonkin verran
huomiota. Hauskana yksityiskohtana mainittakoon, että Helsingin yliopiston rengastama lintu tavoitettiin Nigeriassa Jigawan osavaltiossa, mikä
noteerattiin myös nigerialaisessa mediassa.” – NIGERIA
” Yksittäisistä ilmiöistä eniten mediaosumia kohdistui Suomesta Namibiaan suuntautuneisiin korkean tason vierailuihin. Eduskunnan puhemies
Maria Lohela vieraili Namibiassa 23.–28.1.2018. [...] Elinkeinoministeri Mika Lintilä teki puolestaan Team Finland -matkan Windhoekiin 28.–
30.10.2018 yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Kyseessä oli ensimmäinen Suomesta Namibiaan suuntautunut
ministerivierailu kuuteen vuoteen. Mukana oli suuri, yli 30 hengen yritysvaltuuskunta, joka koostui energia-, cleantech-, kaivos-, koulutus- ja
tietotekniikka-alojen yrityksistä sekä tutkimuslaitosten edustajista. Maakuvatyön näkökulmasta molemmat vierailut olivat todella onnistuneita.
Suomi sai paljon positiivista julkisuutta, kun Namibian kaikki päämediat raportoivat vierailuista useaan otteeseen.” – NAMIBIA
” Vuoden merkittävin Suomeen liittyvä media-aihe oli yleisurheilun alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut Tampereella 07/2018. Kenia
nousi kisoissa mitalitilaston ykköseksi, ja kilpailut olivat näyttävästi esillä kaikissa päämedioissa. Suomi ja Tampere eivät kuitenkaan nousseet
uutisissa erikseen esille.” – KENIA
” Kalle Könkkölän poismeno huomioitiin myös, koska Könkkölän panos Etiopian vammaisyhteisön kehittämisessä oli perustavanlaatuinen.”
– ETIOPIA

” Median suhtautuminen Suomeen on pysynyt suunnilleen samana. Suomeen suhtaudutaan nimenomaisesti avunantajamaana pitkästä
kehitysyhteistyösuhteesta johtuen ja kuva on positiivinen.” – SAMBIA
” Toiseksi suosituin tai luetuin aihe liittyi presidentti Niinistöön. Presidentinvaalit vuoden 2018 alussa, presidentti Trumpin haravointi kommentti sekä
rouva Jenni Haukion itsenäisyyspäivien asun materiaali saivat huomiota Etelä-Afrikan mediassa.” – ETELÄ-AFRIKKA

Yhdysvallat ja Kanada
” Sananvapausasia nousi esiin Trump-Putin-tapaamisen yhteydessä, Helsingin Sanomien voimallisen kampanjan myötä. Kampanja näkyi myös
amerikkalaisessa mediassa ja eritoten sosiaalisessa mediassa. Uutisointi oli pääasiallisesti myönteistä.” – YHDYSVALLAT
” Haravointiuutisointi nosti [...] esiin myös Suomen maantieteellisen sijainnin, luonnon erityislaatuisuuden sekä suomalaisen metsänhoidon
osaamisen. Esimerkiksi nouseva yhdysvaltalainen nettimedia Axios kertoi artikkelissaan ”Finland's wildfire management has nothing to do with forest
"raking" (19.11.) mm. Suomen maaperän olevan routainen (permafrost) Washington Post taas kirjoitti artikkelissaan “Why Finland is so good at
handling forest fires. Hint: It’s not because of raking.” (19.11.), että Suomella on yksi maailman menestyksekkäimmistä strategioista vastustaa
metsäpaloja.” – YHDYSVALLAT
” [...] kuvassa on tapahtunut suuri muutos haravointikeskustelun myötä. Suomalaiset nähdään varmasti aikaisempaa humoristisempina ihmisinä,
kiitos lukuisten sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden, kuvien ja vitsien myötä.” – YHDYSVALLAT
” Yhdysvalloissa erinomaiset urheilijamme pitävät huolen, että Suomi näkyy tällä puolella tiedotusvälineissä. Erityismaininnat menevät Chicago
Bullsin Lauri Markkaselle ja Connecticut Whalen pelaajalle Meeri Räisäselle, joka siirtyi ensimmäisenä suomalaisena naisena NHWL-pelaajaksi juuri
2018.” – YHDYSVALLAT
” Suomesta uutisoidaan neutraalisti tai myönteisesti, aiheesta hieman riippuen. Jos silkasta mediahuomion määrästä puhutaan, on kuitenkin yksi
aihe ylitse muiden: jääkiekko. Myös ylivoimaisesti tunnetuimmat suomalaiset ovat jääkiekkoilijoita. Jääkiekon arvo myönteisen maakuvan
luomisessa on erittäin suuri Kanadassa, eikä sen tärkeyttä maitamme yhdistävänä tekijänä kannata aliarvioida.” – KANADA
” Suomi nähdään hyvin myönteisessä valossa hyvän hallinnon osalta, jopa ihannoivasti. Suomalainen tasa-arvoisena nähty koulujärjestelmä kiinnostaa
edelleen ja suomalaisten osaamistasoa pidetään korkeana. Suomi sijoittuu useissa vertailuissa kärkijoukkoon, mikä tuo positiivista huomiota (esim.
onnellisuus, elämänlaatu, korruptio), vaikka sijoittumisen syitä ei sen tarkemmin uutisessa perattaisi.” – KANADA

Latinalainen Amerikka
” Suurlähetystö järjesti tasa-arvo -teemaisen vierailun, johon osallistui asiantuntijana kansanedustaja Heli Järvinen. Vierailun päätilaisuus oli
yhdessä UN Womenin kanssa Meksikon edustajainhuoneen ja senaatin jäsenille suunnattuun seminaariin koskien sukupuolinäkökulmien ja
sukupuolivaikutusten huomioimisesta lainvalmistelutyössä. Tilaisuus sai suurta näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. [...] Suomi nostettiin esille
tasa-arvon edelläkävijänä ja kirjoituksista välittyi suuri kiinnostus ja valmius yhteistyöhön Suomen kanssa tasa-arvoasioissa, ml. tasaarvolainsäädäntö, koulutus ja maksuton kouluruokailu sekä päivähoitojärjestelmä.” – MEKSIKO
” Maailman suurimpiin mediataloihin kuuluvan Globon tv-ryhmä vieraili Suomessa syksyllä 2018. Vierailun tuloksena yksi maan tärkeimmistä
ajankohtaisohjelmista esitti noin 45 minuutin reportaasin Suomesta parhaaseen katseluaikaan. Pelkästään Brasilian 15 suurimmalla metropolialueella
Globo Reporterin Suomi-ohjelmaa katsottiin 20,6 % kotitalouksista, ja ohjelman näki n. 11,7 miljoonaa henkeä.” – BRASILIA
” Suomen hyvä maine Chilessä on järkkymätön. Viime vuoden tendenssi näkyvyyden kasvusta ja monipuolistumisesta on jatkunut. Suurlähettilään
maakuntavierailut ovat lisänneet voimakkaasti Suomen näkyvyyttä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Vierailujen yhteydessä julkaistut artikkelit ja
suurlähettilään haastattelut ovat tuoneet paljon myönteistä näkyvyyttä. [...] Suomesta on tullut monessa suhteessa referenssi erityisesti mitä tulee
Pohjoismaihin ja myös EU:hun. Kasvanut ja monipuolistunut medianäkyvyys on tulosta suurlähetystön ja Business Finland Chilen maakuvatyöstä ja
vientiponnisteluista.” – CHILE
” This year we sent Vania Massias, one of the best dancers in the world, on a visit to Finland, where she was able to get in touch with the Finnish
educational and art system, to learn about its development, success and to propose possible supports.” – PERU
” Ulkoministeri Timo Soinin maaliskuinen vierailu herätti myönteistä keskustelua Suomen sekä laajemmin EU:n ja Argentiinan sekä Mercosurin välisestä
yhteistyöstä. Keskustelua käytiin myös koulutuksellisesta yhteistyöstä Argentiinan koulutusministeri Alejandro Finocchiaron kanssa.
Ulkoministeri Soinin vierailu huomioitiin päälehtien La Nacionin ja Clarinin haastatteluissa, joissa katettiin useampia teemoja.” – ARGENTIINA
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