Suomi maailman
mediassa
Ulkoministeriön havaintoja
vuodesta 2020
Koronan vuoksi mediaan on levinnyt
uudenlaista tietoa suomalaisista
innovoivana kansana. – YHDYSVALLAT

Ulkoministeriön havaintoja
Suomesta 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 havaintoihin. Suurimmassa osassa edustustoista
media-asioita hoidetaan ns. oman toimen ohella, kokopäivätoimisia viestintä- ja
maakuvatyötä tekeviä virkamiehiä on kaikissa vastanneissa edustustoissa yhteensä 38.
Edustustot vastasivat Webropol-kyselyyn joulukuusta 2020 tammikuuhun 2021.
Kyselyyn vastasi 78 Suomen 89:stä edustustosta.

Edustustojen näkemys medioiden suhtautumisesta
Suomea kohtaan

Edustustot arvioivat asemamaiden
median suhtautumista Suomeen
kriittisestä (1) ihannoivaan (5).
Vuonna 2020 kokonaistulos oli
keskiarvoltaan 4,25.

Nousua edellisen vuoden arvioihin
oli 0,2 pistettä.
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Näkyvimmät teemat

Koronapandemian tehokas ja innovatiivinen hoito sai
myönteistä huomiota
Koronapandemian myötä ruotsalaisten katseet
ovat kääntyneet entistä enemmän Suomeen ja sen
yhteiskuntajärjestelmään. [...] Nyt nähtiin, että Suomen
hallitus ja yhteiskunta ovat selvinneet koronan
stressitestistä hyvin: kansalaiset ovat olleet suojassa,
yhteiskunnan lait ja prosessit toimineet. – RUOTSI

Suomen koronatoimenpiteet saivat keväästä lähtien
huomiota, alkaen huoltovarmuusvarastoista ja jatkui
myöhemmin syksyllä pohdintana Suomen onnistuneesta
strategiasta hillitä pandemian toista aaltoa, etenkin kun
Suomen strategia oli hyvin poikkeva Ruotsista. – PORTUGALI

Suomen huoltovarmuuden korkea taso ja tehokkaat
koronatoimet herättivät myönteistä huomiota Korean
mediassa. Suomi on yksi harvoja Euroopan maita ja
myös ainut Pohjoismaa, josta on uutisoitu positiiviseen
sävyyn korona-aikana. – ETELÄ-KOREA

Suomen toimia koronavirusta vastaan on pidetty ihailtavina
ja samanaikaisesti huomiota on herättänyt tartuntalukujen
pysymien alhaisina sekä kansalaisten rajoitusten
noudattamiskuri. – BELGIA

Koronan vuoksi mediaan on levinnyt uudenlaista
tietoa suomalaisista innovoivana kansana, erityisesti
esimerkiksi koronakoirat ovat tuoneet paljon
positiivista näkyvyyttä. – YHDYSVALLAT

Koronauutisioinnissa Suomi nousi esiin erittäin positiivisessa
valossa. – ARABIEMIRAATIT

Kriittisemmät korona-aiheiset kommentit liittyivät
tiukkoihin matkustusrajoituksiin
Negatiivisella puolella esillä ovat olleet rajaliikenteen
rajoitukset ja niiden mahdollinen negatiivinen
vaikutus Pohjoismaiden suhteisiin. – RUOTSI

Suomen koronatoimien tiukennuksista ja
löysennyksistä oli mainintoja koronauutisten
yhteydessä. Rovaniemen matkailun nähtiin
kärsineen matkustusrajoituksista. – KREIKKA

Suomenlahden matkustajaliikenteen rajoitukset olivat
ykkösuutisaiheita maaliskuussa (poikkeustila,
liikenteen katkaiseminen), toukokuussa (rajoitusten
lieventäminen) ja syyskuussa (rajoitusten
palauttaminen). Erityisen tiiviisti Virossa on seurattu
työmatkaliikenteen tilannetta, mutta toisaalta korona
myös kriisiytti Virolle tärkeän matkailun, joka
perustuu pitkälti suomalaisten turismiin. Suomea
koskevia koronauutisia julkaistiin päivittäin. – VIRO

Kesällä uutisoitiin Suomen tiukista matkustusrajoituksista, kausityöläisten saantiongelmista,
matkustajien testauksen aloituksesta ja ensin siitä, ettei
maskipakkoa vielä ollut pohjoismaissa, sitten annetusta
maskisuosituksesta. – SVEITSI
Koronavuoden aikana Suomi on saanut paljon
negatiivista huomiota rajojen sulun ja viisumeiden
vuoksi (myönnettyjen viisumien voimassaoloa ei
jatkettu tai rahoja palautettu käyttämättömistä
viisumeista, ja viisuminmyöntö keskeytettiin muille
kuin erityisryhmille). – VENÄJÄ

Helsinki-Vantaan lentokentän koronakoirat herättivät
runsaasti myönteistä huomiota
Koronakoirat Helsinki-Vantaan lentokentällä nousi
suurimpana yksittäisenä ilmiönä/uutisena Saksassa
laajasti esiin niin maan ykkösmedioissa kuin
pienemmissä medioissa: artikkeleita ja tv-uutisia oli
useita kymmeniä, sosiaalisen median nostoista
puhumattakaan. Juttujen sävy oli positiivinen, ja asia
tuntui herättävän paljon ilahtuneita ja myönteisiä
tunteita. – SAKSA
Koronakoirat keräsivät huomiota lähes kaikissa
suurissa medioissa Yhdysvalloissa. – YHDYSVALLAT
Lentokentän koronakoirista uutisoitiin myös useammassa
yhteydessä. – SVEITSI

Helsinki-Vantaan lentokentällä toimivat koronakoirat
saivat huomattavaa mediahuomiota Islannissa
syyskuun lopulla. Joitain päiviä ensimmäisen
uutisoinnin jälkeen Islannissa mm. haastateltiin
koirakouluttajaa, joka piti koronakoirien käyttöönottoa
Islannissa mahdollisena muutamassa kuukaudessa, jos
asiasta päätettäisiin. – ISLANTI
Helsinki-Vantaan koronakoirat nousivat otsikoihin
myös Kolumbiassa. – KOLUMBIA
Helsingin lentokentän koronakoirat saivat
sympatiapisteitä viestien samalla suomalaisten
tilannetajusta, hallinnon keveydestä ja yleisestä
kekseliäisyydestä. – KROATIA

Naisten johtama hallitus keräsi positiivista
mediahuomiota
Pääministeri Marin ja naisjohtoinen hallitus oli vielä
alkuvuodesta uutisissa uutuuttaan ja myöhemmin
mainintana koronauutisoinnin yhteydessä. – SERBIA
Sanna Marin ja Suomen naisvetoinen hallitus ovat
saaneet osakseen ihailua Kolumbiassa. – KOLUMBIA
Tämä positiivinen uutisointi hallitusviisikosta jatkui
läpi vuoden. Sen myötä on nähtiin monia positiivisia
uutisia suomalaisesta sukupuolten tasa-arvosta,
nuorista politiikassa, koulutuksesta, terveestä ja
toimivasta poliittisesta järjestelmästä, tehokkaasta
johtajuudesta pandemian aikana jne. – JAPANI

Italian medioissa huomioitiin Suomen hallituksen
5 puolueenjohtajan esiintymiset koronakriisin
tiedotustilaisuuksien aikana. Medioissa huomioitiin
myös että naisten johtamissa maissa koronakriisin
hoito oli sujunut paremmin, tässä mainittiin myös
Suomi ja Sanna Marin. – ITALIA

Sanna Marin jatkoi nousuaan Suomen keulakuvana
Pääministeri Marin on selvästi näkyvin yksittäinen
suomalainen Intian mediassa. Hänen
julkisuuskuvansa on hyvin myönteinen, myös
koronapandemian hoidon osalta. – INTIA
Sanna Marin nousi uutisiin niin koronakriisiä hyvin
hoitavana johtajana kuin paljastavan bleiserinsä
vuoksi. [...] Suomi saa nuorten naistensa vuoksi paljon
positiivista huomiota. Nuori, sateenkaari-perheen
kasvatti Marin on täysin erilainen johtaja kuin Itävallan
nuori liittokansleri Kurz. – ITÄVALTA
Edellisvuoden tapaan pääministeri Sanna Marin ja
hänen hallituksensa saivat myönteistä mediahuomiota
Indonesiassa. Medioissa kiinnitettiin huomiota Marinin
perhetaustaan, esiintymiseen suomalaisessa
muotilehdessä sekä pääsystä BBC:n sadan
vaikutusvaltaisimman naisen listalle. – INDONESIA

Sanna Marin, pääministeri, joka johtaa onnistuneesti
koalitiohallitusta, jossa kaikki puoluejohtajat naisia. [...]
valittu naisten joukkoon, jotka ovat muuttaneet maailmaa
vuonna 2020. Uutisoinnissa tuodaan esiin Marinin
poikkeuksellinen henkilöhistoria, hänen onnistumisensa
koroviruspandemian hallinnassa, sekä kykynsä saada
kaikki toimijat yhteisen päämäärän taakse. – MEKSIKO

Tšekkiläisissä ja slovakialaisissa medioissa näkyvin
suomalainen on ehdottomasti pääministeri Sanna Marin.
Mediassa ollaan kiinnostuneita paitsi hänen työstään myös
hänen henkilökohtaisesta elämästään. Paljon huomiota
ovat saaneet Marinin häät, virheellinen uutinen
nelipäiväisestä työviikosta, Girls Takeover -tempaus, jossa
nuori Aava Murto otti Marinin paikan päiväksi, Marinin
koronatilanteen hoito sekä hänestä puvuntakissa otettu
kaunis kuva. – TSEKKI

Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvosta
Jutuissa korostui erityisesti Suomen tasaarvoisuus ja yhteiskunnan tarjoamat yhtäläiset
mahdollisuudet kaikille. ’Suomi on maa, jossa
kaikista lapsista voi tulla jotain’, Jyllands-Postensanomalehti siteerasi pääministeriä. – TANSKA

Suomen tasa-arvoisesta vanhempainvapaasta
oli juttu kenialaisessa lehdessä, jossa kuvataan
Suomea tasa-arvoisena ja perheystävällisenä
maana. – KENIA

Yhteiskunnallinen tasa-arvo mainitaan usein
koulutusjärjestelmän yhteydessä, mutta
huomiota on saanut myös Suomen
sosiaalijärjestelmä, johon liittyen on tarkasteltu
äitien ja isien vanhempainvapaata, miesten ja
naisten välistä tasa-arvoa sekä kodittomuuden
hoitoa. – TSEKKI
Suomalainen hyvin toimiva ja tasa-arvoinen
koulutusjärjestelmä sekä opetuksen korkea taso
ovat myös usein esillä. – MALESIA

Yhdenvertaisuutta edistävä HÄN-kampanja erottui
positiivisesti
Vuonna 2020 esillä oli lisäksi muun muassa suurlähetystön Hän-kampanja.
Kun ranskalainen talouslehti listasi naistenpäivän kunniaksi tasa-arvoa edistäviä
aloitteita, Hän-kampanja oli listan kärjessä. – RANSKA
Tasa-arvo nousi yhdeksi Suomen maakuvan näkyvimmäksi aiheiksi
vuonna 2020. Suurlähetystö toteutti loka-marraskuussa Hän-tasaarvokampanjan, minkä osana Delhin Khan Market -ostosalueelle
toteutettiin Hän-aiheinen seinämaalaus. Tempaus sai runsaasti
mediahuomiota, ml. Intian tärkeimmissä englanninkielisissä lehdissä,
nostaen Suomen profiilia tasa-arvon edelläkävijänä. – INTIA
Hän-palkinnon jakaminen edustuston pitkäaikaiselle
yhteistyökumppanille […] huomioitiin muutamassa lehdessä
positiivisessa valossa. Tasa-arvoa korostava kunniamaininta toi
positiivisella tavalla esiin Suomelle tärkeitä arvoja vahvistaen samalla
siteitä paikallisiin toimijoihin. – KANADA

Suomalaisesta koulusta otetaan mallia monissa maissa
Suomella on vahva maine koulutuksen mallimaana
Itävallassa. – ITÄVALTA
Suomen koulutusosaaminen ja KiVa-koulu saavat
edelleen huomiota Espanjassa myönteisessä valossa,
etenkin espanjalaisten koulujen/kuntien otettua KiVan
käyttöön. Suomen korona-ajan suhteellisen onnistunut
etäopetus, opettajien osaaminen ja digitalisaatio,
kuvattiin myönteisesti. – ESPANJA
Suomi esitettiin saksalaisessa mediassa myös
etäopetuksen mallimaana mm. otsikoin ’Mitä Saksa voi
oppia Suomelta’. Etäopetukseen siirtymisen kuvattin
sujuneen nopeasti ja sujuvasti, jokaisella koululaisella on
etäopetukseen tarvittava laite (voi myös lainata
koululta), päivittäisiä videokokouksia ja opetusta. Ero
Saksan tilanteeseen on merkittävä: Suomessa puhutaan
etäopetuksesta, Saksassa kotikoulusta, jossa opetus
pitkälti vanhempien vastuulla. – SAKSA

Suomi kolmatta kertaa kertaa maailman onnellisin maa
– taustasyyt kiinnostavat
Suomen nousu kolmannen kerran YK:n onnellisuusraportin
kärkeen antoi paljon jutunaihetta medialle: mikä on
suomalaisten onnellisuuden resepti? – SAKSA
Suomen sijoittuminen ’maailman onnellisimmaksi maaksi’
jo kolmannen kerran peräkkäin YK:n onnellisuusraportissa
loi Suomelle vahvaa nostetta. – JAPANI
Kolmannen kerran peräkkäin onnellisimmaksi kansaksi
rankattu Suomi on tunnettu onnistuneesta työn ja vapaaajan yhteensovittamisesta, luottamukseen perustuvasta
yhteiskunnasta, luotettavasta ja laajasta sosiaaliturvasta,
vähäisestä korruptiosta, toimivasta demokratiasta ja
valtion laitoksista. – SINGAPORE

Digitalisaatio ja teknologia nousevat esiin
vientiuutisissa
Suomen vientivahvuuksista nousivat 2020 esiin digitalisaatio, joka näkyi erityisesti
etäopetukseen liittyvässä uutisoinnissa: Suomi näyttäytyy digitalisaation edelläkävijänä.
Myös terveysteknologian alalla Suomi kuvattiin edelläkävijänä. – SAKSA
Suomalaisia tuotteita ja palveluita pidetään maailman parhaimmistoon kuuluvina.
Kaikkia suomalaisen asiantuntijuuden aloja ei tuoda esiin paikallisissa medioissa, mutta
kun suomalaiset tuotteet tai teknologiat mainitaan, niistä puhutaan aina ylistävään sävyyn,
erityisesti kun kyseessä on viestintäteknologia, koulutus tai sisätilojen puhtaus. – SAUDI-ARABIA
Yksittäisistä yrityksistä Nokia saa ylivoimaisesti eniten näkyvyyttä. Mobiiliverkon
rakentaminen kuuhun oli brändin kannalta arvokas voitto. – INTIA

Panostus osaajahoukutteluun tuotti lisää näkyvyyttä
Osaajien houkuttelun tiimoilta voi todeta, että [...] keskittyy Suomen tarjoamiin
opiskelumahdollisuuksiin. Suomen tunnettuus asumis- ja opiskeluympäristönä on kehittynyt
positiiviseen suuntaan viime vuosina mutta näkyvyyttä on haasteellista saada niin kauan, kun
Suomella tai suomalaisilla korkeakouluilla ei ole tarjota stipendejä, joilla voi kattaa ainakin
osittain myös asumis- ja muita elinkuluja. – ARGENTIINA
Sanomalehti Aftenposten julkaisi joulun aikaan artikkelin Helsinki Business Hubin osaajahoukutteluprojektista otsikolla: ”Yli 5000 on hakenut saadakseen olla suomalainen 90 päivän ajan”. – NORJA

Team Finland -toimijoiden omalla proaktiivisuudella on medianäkyvyyden saamisessa Intiassa
suuri merkitys. Hyvänä esimerkkinä tästä on Talent Boost -ohjelman alla toteutettu Future is Made
in Finland -webinaarisarja, joka nosti Suomen profiilia osaajien houkuttelussa syksyllä 2020. – INTIA

Koronapandemian takia matkailun näkyvyys väheni
Edellisiin vuosiin verrattuna aihetta ei käsitelty lähes
ollenkaan, koska pandemiarajoitukset estivät matkailun
Suomeen. Joulun aikaan julkaistiin artikkeleita
joulupukista ja Lapin matkailukohteista. – PUOLA

Sävy oli myönteinen ja aluksi ihmisiä kannustettiin
näkemään Suomen Lappi turvallisena matkakohteena.
Myöhemmin artikkeleissa analysoitiin koronan
mahdollisesti aiheuttamaa haittaa Joulupukin Pajakylän
toiminnalle. Joulupukin Zoom-puhelupalvelu mainittiin
lukuisia kertoja. Revontulet mainittiin myös useita kertoja
eri yhteyksissä ja julkaisuissa. – ISO-BRITANNIA
Suomen maine investointikohteena ja osaajien sijoittautumispaikkana on hyvä, joskin näkyvyydeltään ja tunnettuvuudeltaan
Suomi ei tässä kontekstissa yllä samalle tasolle monien muiden
valtioiden [...] kanssa. Venäläismediassa on esiintynyt jonkin
verran myönteisiä materiaaleja, joissa on kerrottu venäläisyritysten sijoittautumisesta tai etabloitumisesta Suomeen. – VENÄJÄ

Suomi on näkynyt matkailuteeman osalta
matkailurajoitusten takia ja näiden artikkelien sävy on
ollut neutraali/kielteinen. Kuitenkin Suomen mielikuva
matkakohteena, varsinkin Lapin, on säilynyt hyvänä
belgialaisten mielessä. Matkat Lappiin olisivat
kiinnostaneet belgialaisia tänäkin talvena. – BELGIA
BiH:n mediassa vuoden merkittävin Suomeen liittyvä
media-aihe oli pohjoismaalainen/suomalainen
elämäntyyli saunoineen ja luontosuhteineen. Hyvin
yleisiä olivat nimenomaan matkailuun liittyvät
verkkoartikkelit, joissa herätettiin lukijoiden
matkustushaluja ainakin mielikuvituksen tasolla
kuvailemalla kaikkia niitä kokemuksia, joita Suomen
vierailulta voi saada Lapin revontulista aina Helsingin
kauppahallikäyntiin. – BOSNIA JA HERTSEGOVINA

Helsinki – maailman paras kaupunki perheille
Helsinki on ollut vaivihkaa esillä ainakin kansainvälisistä
listauksista uutisoidessa. Esimerkiksi tammikuussa Morgunbladid
uutisoi Movingan tekemästä listauksesta, jossa Helsinki valittiin
maailman parhaaksi kaupungiksi perheellisille. – ISLANTI
Kesäinen Helsinki on risteilyjen pysähdyspaikka ja
artikkelit Helsingistä matkailukohteena ovat
lisääntyneet jonkin verran. – MEKSIKO
Helsinki mainitaan usein jutuissa, jotka listaavat
’Euroopan parhaita minilomia’. Myös juttutyyppiä,
jossa luetellaan vaikkapa ’Helsingin parhaat
baarit’, ’Helsingin parhaat hotellit’ tai ’Mitä tehdä
Helsingissä’, julkaistaan aika ajoin. – ISO-BRITANNIA

Suomalainen saunakulttuuri pääsi Unescon
aineettomaan perintöluetteloon
Kiinalaisissa medioissa raportoitiin, kuinka Unesco
huomioi suomalaista saunakulttuuria. – KIINA
Sauna mainitaan usein vietnamilaisissa medioissa
ja siitä on tullut parhaiten tunnistettu elementti
suomalaisessa kulttuurissa. – VIETNAM
Sauna oli loppuvuodesta mielessä monilla. Unescon
aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon päässyt
suomalainen saunaperinne synnytti paikallismediaan
monia juttuja. Tamperelaisen Rajaportin saunan
arkistokuvia hyödynnettiin Euronewsin uutisia
myöten. – RANSKA

Suomalaiset maailmalla

Joulupukki ilahdutti loppuvuoden uutisoinnissa
Koronakriisin myötä matkailu-uutiset keskittyivät
kotimaan matkailuun. Se, että joulupukki pääsee
jouluna kriisistä huolimatta jakamaan lahjoja,
kerrottiin kuitenkin kevennyksenä useassa
mediassa. – ITÄVALTA

Joulupukki ja Lappi saivat etenkin loppuvuodesta
suuresti huomiota, ja ’Dos en la carretera’ matkailuohjelma Joulupukin kylästä esitettiin
jouluaattona Telemadrid-kanavalla heti kuninkaan
puheen jälkeen paraatiaikaan. – ESPANJA

ETV teki myös marraskuussa uutisjutun
Rovaniemen matkailun nykytilanteesta – iloisena
yllätyksenä uutisen lopussa selvisi, että
joulupukki osaa oikeasti puhua viroa. – VIRO

Joulupukki on selkeästi kotoisin Suomesta. – INTIA

Luovat alat olivat laajasti esillä
Kapellimestari Klaus Mäkelän debyytti
Amsterdamissa 25.9. ja paluu johtamaan
Concertgebouw'n joulumatinea sairastuneen
Fabio Luisin sijaan saivat erinomaiset
arvostelut mediassa. ’Nuori suomalainen johti
kuin hän ei olisi koskaan muuta tehnytkään.
Mikä lahjakkuus!’ (Trouw). [...] ’Missä hän
debytoikaan, tapahtuu aina sama: orkesterin
jäsenet katsovat toisiinsa yllättyneinä ja
johtaja saa kuulla: tuokaa se poika takaisin
ja äkkiä!’ (De Volkskrant). – ALANKOMAAT
Vuoden ylivoimaisesti eniten näkyvyyttä saanut
Suomeen liittynyt kulttuuritapaus oli Oulun
laulavan poliisin Petrus Schroderuksen
laulaman Rakasta elämää -kappaleen video,
joka sai Venäjällä runsaasti myönteistä
näkyvyyttä aina valtakunnallisia
televisiokanavia myöden. – VENÄJÄ

Mainituimmat taiteilijat:
Tove Jansson
Klaus Mäkelä
Aki Kaurismäki
Jean Sibelius
Alvar Aalto
Karita Mattila
Kaija Saariaho
Esa-Pekka Salonen
Sofi Oksanen
Santtu-Matias Rouvali
Samu Haber
Jörn Donner

Santtu-Matias Rouvalin debyytti
Amsterdamissa vuoden alussa
otettiin innolla vastaan.
’Omapäinen, jolla tekniikka ja
visio: hänet näemme vielä
uudelleen.’ (De Volkskrant).
Rouvalin ja Göteborgin
sinfoniaorkesterin tekemä
Sibeliuksen toisen sinfonian
levytys (Alpha) sai De
Volkskrantilta täydet pisteet.
– ALANKOMAAT

Jörn Donnerin poismenon
uutisoivat periaatteessa kaikki
Ruotsin mediat. – RUOTSI

Tunnettujen suomalaisten urheilijoiden joukko moninaistuu
Urheilun saralla Valtteri Bottas ja Suomen jalkapallomaajoukkue
ovat olleet Bulgarian medioissa eniten mainitut suomalaiset
urheilijat. – BULGARIA
Urheilu-uutisissa näkyivät Saksassa pelaavat jalkapalloilijat
Joel Pohjanpalo ja Lukas Hradecky sekä formulakuskit
Valtteri Bottas ja Kimi Räikkönen. – SAKSA
Urheilupuolella Teemu Pukki, Valtteri Bottas ja Kimi Räikkönen
saavat näkyvyyttä viikoittain. – ISO-BRITANNIA
Suomi oli esillä jalkapallon EM-kisoja koskevissa jutuissa
Tanskan tulevana pelikumppanina. Huuhkajien kapteeni Tim
Sparvista julkaistiin monia juttuja ja henkilökuvia hänen
siirryttyään kesällä Kreikkaan tanskalaisesta Midtjyllandseurasta, jossa hän pelasi menestyksekkäästi useita vuosia
voittaen seuransa riveissä Tanskan mestaruuden useita
kertoja. – TANSKA

Mainituimmat urheilijat:
Valtteri Bottas
Kimi Räikkönen
Teemu Pukki
Tim Sparv
Jari-Matti Latvala
Lukas Hradecky
Joel Pohjanpalo
Marraskuun puolivälin tienoilla Suomen
jalkapallomaajoukkueen 2-0-voitto Ranskasta näiden
kotikentällä huomioitiin näkyvästi. Asiasta kirjoittivat
myönteisesti Morgunbladid ja Visir. Morgunbladid
uutisoi Suomen ’voittaneen maailmanmestarit’ ja
luonnehti voittoa ’uskomattomaksi.’ – ISLANTI

Millainen kuva suomalaisista muodostuu mediassa?
Edustustojen havaintoja
Sanna Marinin ja muiden naispoliitikkojen myötä kuva
hiljaisesta suomalaismiehestä, liekö Kimi Räikkönen
tässä suurimpana mielikuvan aiheuttajana, on
muuttanut kuvaa suomalaisista Kolumbiassa. – KOLUMBIA
Suomalaiset nähdään edistyksellisinä, tyytyväisinä ja
huumorintajuisina. Suomen koronapandemian hoito on
edistänyt maan mainetta hyvänä maailmankansalaisena ja
ihmisoikeuksien kunnioittajana. Suomalaisten on kuvattu
pysyvän rauhallisina paineen alla ja asettavan heikoimpien
terveyden etusijalle pandemian hoidossa. – KANADA
Yleensä turkkilaiset ajattelevat suomalaisten olevan
onnellisia, luontoa kunnioittavia, koulutettuja ja hyvin
tietoisia ihmisoikeuksista, yhteiskunnallisesta tasa-arvosta
ja kansalaisoikeuksista. – TURKKI

Suomalaisia pidetään sympaattisina, joskus hieman
outoinakin ihan positiivisessa mielessä. ’Finnen, die
spinnen’, suomalaiset ovat ihan hulluja, on aika usein
toistuva otsikko. Suomalaiset uivat avannossa, saunovat,
kuuntelevat heavy metalia, keksivät hassuja kilpailuja ja
tykkäävät luonnosta. Suomalaiset ovat rehellisiä ja suoria.
Toisaalta klisee suomalaisista kansana, joka ei puhu eikä
pukahda, on yllättävän vahva. – ITÄVALTA
Koronavirustilanteen verrattain hyvän menestyksen myötä
käsitys suomalaisten lainkuuliaisuudesta on mahdollisesti
vahvistunut entisestään. – UKRAINA
Grillaamista rakastavat australialaiset innostuivat
tiedosta, että suomalaisista kirjastoista voi nyt lainata
myös grillejä. – AUSTRALIA

Poimintoja vastauksista alueittain

Pohjoismaat

Ruotsi
” Suomi on näkynyt Ruotsissa paljon koronakriisin yhteydessä, koska maan media on verrannut Ruotsin tautitilannetta
ja kriisinhoitoa Suomeen usein. Yleinen sävy mediassa on, että Suomen nähdään onnistuneen huomattavasti paremmin
kriisin hoidossa: Suomi oli valmistautunut ja otti heti virusuhan vakavasti, sulkien yhteiskunnan keväällä. Negatiivista
huomiota, joskin aika vähäisessä mittakaavassa verrattuna positiiviseen, on tullut joidenkin suomalaisten
negatiivisesta suhtautumisesta ruotsalaisiin, jotka ovat matkustaneet Suomeen pandemian aikana, sekä rajasulkujen
vaikutuksista maiden välisiin suhteisiin erityisesti pohjoisessa.” – RUOTSI
” Touko-kesäkuussa useat mediat raportoivat toistuvasti siitä, että ruotsalaisia turisteja ei päästetä Suomeen
koronarajoitusten takia, vaikka Suomi avaakin rajansa monille muille maille. Asiasta raportoitiin pääosin
neutraaliin sävyyn, mutta jutuissa nostettiin esiin myös ruotsalaisministerien pettymys Suomen linjauksiin, ja
otsikot olivat joskus raflaavia: ’Suomi pitää yhä ruotsalaiset ulkopuolella’ tai ’Ruotsalaiset yhä porttikiellossa
Suomessa’.” – RUOTSI
” Vaikka Sanna Marinista tuli pääministeri jo vuoden 2019 joulukuussa, on pääministeriys ja Marin henkilönä
kiinnostanut mediaa kovasti myös koko vuonna 2020. Tammikuussa Marin myös vieraili Tukholmassa, tavaten
pääministeri Löfvenin. Lokakuussa otsikoihin nousi myös kohu Marinin jakkukuvasta muotilehti Trendissä. Sävy
on ollut myönteinen; Marin nähdään rohkeana lasikattojen rikkojana.” – RUOTSI
” Valtiojohdosta positiivista huomiota on saanut roppakaupalla pääministeri Marin, kun taas ulkoministeri
Haavistoon ja entiseen valtiovarainministeri Katri Kumuniin littyvät skandaalit ovat tuoneet negatiivisempaa
mediahuomiota.” – RUOTSI

Ruotsi
” Syventyvä puolustusyhteistyö Ruotsin ja Suomen välillä [...] on otsikoissa säännöllisesti sekä lehdistössä että
muissa medioissa, ja sävy on joko neutraali tai positiivinen. Ruotsin kasvattaessa panostuksiaan puolustukseen
puolustusasiat ovat ylipäätään huomion kohteena usein, ja Suomi nousee näissä yhteyksissä esiin.” – RUOTSI

” Koronapandemian myötä ruotsalaisten katseet ovat kääntyneet entistä enemmän Suomeen ja sen
yhteiskuntajärjestelmään. Kiinnostusta on ollut jo aiemmin YK:n onnellisuustutkimusten myötä. Nyt nähtiin,
että Suomen hallitus ja yhteiskunta ovat selvinneet koronan stressitestistä hyvin: kansalaiset ovat olleet
suojassa, yhteiskunnan lait ja prosessit toimineet.” – RUOTSI

Muut Pohjoismaat
” Vuoden mediailmiö oli edustuston arvion mukaan PMI Sanna Marinin asu Trendi-lehden valokuvassa lokakuun
puolivälissä. Kuvasta uutisoitiin paljon tuoreeltaan, jonka jälkeen huomattavaa mediahuomiota sai kuvan jälkipuinti.
Uutisointi oli sävyltään neutraalia: siinä huomioitiin Marinin saaneen valokuvasta kritiikkiä, mutta useiden henkilöiden myös
astuneen puolustamaan pääministeriä. Monet islantilaisetkin asettuivat puolustamaan pääministeriä näkyvästi, esimerkiksi
Islannin Nuorten Progressiivien Liitto latasi instagram-tililleen valokuvan, jossa yhteensä 30 liiton jäsentä, miehiä ja naisia,
pukeutui Marinin Trendi-valokuvaa myötäillen ja leimasivat kuvan ’#ImwithSanna’-hashtagilla.
Samalla tavalla Marinia asettui puolustamaan Instagramissa myös Islannin sosiaalidemokraattien varapuheenjohtaja
Heiða Björg Hilmisdóttir.” – ISLANTI
” Myös Tanskassa noteerattiin laajasti suurta kansainvälistä huomiota saanut toteamus siitä, kuinka hyvin naisjohtoiset
valtiot ovat pärjänneet taistelussa koronavirusta vastaan. Jutuissa viitattiin myös Suomeen ja mainittiin pääministeri Sanna
Marinin naispuoluejohtajista koostuva hallitus. Berlingske-sanomalehti 16.4.2020: ’Naisjohtoiset maat, kuten pääministeri
Mette Frederiksenin johtama Tanska ja pääministeri Sanna Marinin johtama Suomi, jonka hallitus koostuu naisjohtoisten
puolueiden muodostamasta koalitiosta, ovat tehneet merkittävän hyvää työtä koronaviruksen seisauttamiseksi’.” – TANSKA
” Pääministeri Sanna Mariniin ja hänen hallitukseensa liittyvät aiheet olivat vuoden mediailmiö Tanskassa. Vuoden aikana
esille nousi monia erilaisia aiheita pääministerin henkilökuvista syksyllä kohua herättäneeseen Trendi-lehden kansikuvaan,
josta kertoneen jutun yhteydessä pääministeriltä julkaistiin mm. seuraava sitaatti: ’Olen erittäin ylpeä Suomesta. Täällä
köyhänkin perheen lapsi voi kouluttautua ja saavuttaa elämässään itselleen asettamiaan tavoitteita. Kaupan kassasta voi
jopa tulla pääministeri’. Juttujen sävy oli erittäin suotuisa ja Suomi esittäytyi positiivisessa valossa, raikkaana ja modernina
maana.” – TANSKA

Muut Pohjoismaat
” Yleistasolla Suomen koronan vastaisista toimista ja rajoituksista on uutisoitu laajasti. Huomio keskittyi erityisesti
huoltovarmuuteen kevään uutisoinnissa. Helsingin ja Uudenmaan eristäminen kiinnosti myös. Mm. Aftenpostensanomalehti vieraili Tornionjokilaaksossa, ja uutisoi suljetusta rajasta kahdessa useamman sivun artikkelissa painetussa
lehdessä sekä verkkojulkaisussa. Myös Norjan yleisradio raportoi suoraan paikan päältä Suomen tilanteesta rajojen
auettua loppukeväästä sekä radiossa että tv:n uutislähetyksissä.” – NORJA
” Julkisuushuomiota sai viime vuoden tapaan Oslon filharmonian taiteellisena johtajana kaudella 2020–21 aloittanut
nuori suomalainen kapellimestari Klaus Mäkelä. Mäkelästä on tehty useita näkyviä henkilöhaastatteluja sekä televisiossa
että lehdissä. Mäkelän ensimmäinen virallinen konsertti taiteellisena johtajana sai paljon huomiota ja huikeat arvostelut.
– NORJA

Baltian maat ja Venäjä

Baltian maat
” Merkittävin Suomeen liittyvä media-aihe olivat Suomenlahden matkustajaliikenteen rajoitustoimet. Niistä uutisoitiin
kaikissa medioissa runsaasti maaliskuussa, kun Suomi julisti poikkeustilan ja pendelöinti lakkasi. Paljon näkyvyyttä
Suomi sai myös toukokuussa, kun Viron työmatkaliikenne palautettiin, sekä syyskuussa, kun Suomi uudestaan asetti
rajoituksia Virosta saapujille. Keväällä uutisointi Suomen toimista ei ollut pelkästään tiedottavaa, vaan julkisuudessa
käytiin tiivistä keskustelua työmatkaliikenteen kieltämisestä ja sen vaikutuksista Suomessa työssä käyvien virolaisten
perhe-elämään ja hyvinvointiin. Samoin toukokuussa otsikoihin nousi se, ettei Suomi lähtenyt mukaan ns. Baltian
matkustuskuplaan.” – VIRO
” Suomea pidetään yleisesti Virossa hyvin kiinnostavana lähialuematkailukohteena. Eksoottinen, pohjoinen Lappi
kiinnostaa, mutta yhtä hyvin myös suurkaupunki Helsinki ja kaunis järvi-Suomi. Vuonna 2020 matkailuaiheita oli
todennäköisesti normaalia vähemmän, mutta erityisesti kesällä tarjolla ollut Ahvenanmaan risteilymatkailu kiinnosti
virolaisia. ETV:n matkailusarjassa ns. koronan jälkeisessä Euroopassa Suomella oli oma jakso ja ohjelman sävy oli
erittäin myönteinen.” – VIRO
” Suomessa luotu Tekoälyn perusteet -kurssi käännettiin vuonna 2020 latviaksi ja se julkaistiin toukokuun 6. päivänä.
Kurssista keskusteltiin laajasti sosiaalisessa mediassa, radiossa, aikakauslehdissä ja verkkouutisissa.” – LATVIA

” Toinen latvialaisissa joukkotiedotusvälineissä huomioitu aihe oli Latvian ja Suomen yhteistyö kuusipyörävetoisten
kuljetuspanssariajoneuvojen kehittämiseksi.” – LATVIA

Baltian maat
” Suomi esitettään Liettuan mediassa usein kriiseihin erittäin hyvin valmistautuneena maana, jolla on hyvä
valmiusonrganisaatio ja huoltovarmuus. Suomi nostetaan esimerkkinä maasta, joka on selvinnyt kriisistä hyvin.” – LIETTUA
” Suomen puhdasta luontoa ja ympäristöystävällisyyttä ihaillaan Liettuassa. Liettualaiset ovat jo ymmärtäneet, että Suomeen
mennään nauttimaan nimenomaan kauniin luonnon suomista mahdollisuuksista. Myös museoiden nykyaikaisuus mainitaan
usein. Kiinnitetään huomiota siihen, että museot usein ovat interaktiivisia, siellä esineitä saa koskea ja kokeilla.” – LIETTUA

Venäjä
” Koska Suomi on yksi venäläisten suosikkimatkakohteista, maiden väliset matkustusrajoitukset, viisumien myötä ja muut
matkailuun liittyvät uutiset saivat eniten koronatilanteeseen liittynyttä näkyvyyttä venäläismedian Suomi-uutisissa. Jonkin
verran on uutisoitu myös Suomen koronatilanteesta ja -toimista, mutta selvästi edellä mainittuja aiheita vähemmän.” – VENÄJÄ

” Suomen näkyvyys venäläismediassa on toissa vuoteen verrattuna pienentynyt erityisesti matkailu-uutisoinnin,
urheilutapahtumien ja korkean tason vierailujen vähennyttyä. Mediaseurannan tilastojen mukaan Venäjän suurimmissa
medioissa julkaistiin viime vuonna noin neljännes vähemmän Suomea käsitelleitä juttuja vuoteen 2019 verrattuna.” – VENÄJÄ
” Mediaseurannan mukaan Venäjän suurimmissa medioissa eniten näkyvyyttä saanut yksittäinen uutistapaus oli ex-diplomaatti
Jukka Seppisen kirjassaan esittämät spekulaatiot siitä, että Mihail Gorbatšov olisi harkinnut Karjalan palauttamista Suomelle.
Tapaus sai näkyvyyttä lähes kaikissa suurimmissa medioissa ja sitä kommentoivat mm. ulkoministeriön tiedottaja Maria
Zaharova sekä ex-presidentti Mihail Gorbatšov.” – VENÄJÄ
” Mediaa on kiinnostanut se, kuinka Suomessa yrityksiä on tuettu korona-aikana. Tämä liittynee siihen, että Pietarissa
yritysten saamat tuet on laajasti koettu riittämättömiksi, ja naapurimaan kokemukset ja toimet samasta asiasta ovat
kiinnostaneet.” – VENÄJÄ
” Karjalan tasavalta ja Suomen itärajan maakunnat allekirjoittivat kolmivuotisen rajanylittävän matkailun kehittämisstrategian.
Tavoitteena on houkutella alueella kansainvälistä matkailua teemalla ’Kaksi maata, yksi Karjala’.” – VENÄJÄ

Venäjä
” Suomen sijoittuminen YK:n onnellisuusvertailussa noteerattiin venäläismediassa tänäkin vuonna. Aiheesta poiki pitkin vuotta
myös analyyttisiä materiaaleja.” – VENÄJÄ
” Suomi esitetään usein esimerkkinä hyvästä ja toimivasta yhteiskuntajärjestelmästä, kun paikallisia väärinkäytöksiä paljastuu.
Oppositiojohtaja Navalnyin tiimin video on yksi esimerkki. Toinen esimerkki oli nuorille suunnatun Vesuri-elokuvan lavasteisiin
rakennetun vankileirimuseon saama julkinen rahoitus. Uutisissa esiteltiin kuvia suomalaisista kouluista ja toivottiin, että rahat
olisi sijoitettu suomalaisen koulun rakentamiseen.” – VENÄJÄ

Muu Eurooppa

Muu Eurooppa
” EU:n elpymispakettiin liittyen Suomi nousi lukuisiin uutisiin maininnan tasolla, ’säästäväisen/nuukan nelikon’ leiriin
liittyvänä. [...] Handelsblatt uutisoi Suomen olleen tyytyväinen lopputulokseen, ja vaikka Suomi ei ollutkaan osa nelikkoa,
Suomi oli vahvasti nelikon kantojen takana. Handelsblatt kuvasi pääministeri Marinin näyttäneen huippukokouksessa uuden
puolen, kun hän siirtyi nelikon leiriin.” – 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
” Suomalaisten elämäntapa, luonnon läheisyys, kestävän kehityksen periaatteet sekä rauhallinen elämänrytmi nousivat
monen julkaisun pääaiheeksi kiitos YK:n maailman onnellisin maa -raportin sekä Visit Finlandin erittäin menestyksekkään
Rent a Finn -onlinekampanjan.” – ESPANJA
” Suomalainen musiikki on se luovan alan osa-alue, joka mainitaan useimmin, sillä Isossa-Britanniassa asuu ja vierailee
lukuisia suomalaisia kapellimestareita ja artisteja. Sibeliusta soitetaan päivittäin klassisen musiikin radiokanavilla, mutta
myös nykymusiikin sävellykset saavat ajoittain tilaa.” – ISO-BRITANNIA
” Suomalaiset pitävät luonnostaan keskieurooppalaista enemmän etäisyyttä, eivätkä ole kovin sosiaalisia. ’Tykkäämme olla
yksin’, vastasi eräs suomalaisista haastatelluista tv:n pääuutislähetyksessä (mikä herätti mediassa kyllä huvittuneita
kommentteja ’pohjoisista erakoista’).” – ITÄVALTA

Muu Eurooppa
” Turkin medioissa on lukuisia kertoja kehuttu Sanna Marinin hallitusta pandemian menestyksekkäästä hoidosta.
Sözcü-sanomalehden [..] mukaan Suomessa on tehty oikea-aikaisia ja tehokkaita päätöksiä koronaviruksen
leviämisen ehkäisemiseksi.” – TURKKI
” Valtioneuvoston lapsille järjestämä koronainfo sai paljon huomiota sosialisessa mediassa. Eniten huomiota
kiinnitettiin naisministereihin (ja ministereiden rentoihin, värikkäisiin pukuihin).” – UNKARI
” Talousuutisissa Euroopan toiseksi nopeimmin kasvava yritys, Wolt-ruokalähetyspalvelu, sai palstatilaa
kotiinkuljetusten kasvaessa koronan takia räjähdysmäisesti.” – KROATIA
” Suomen hyvä maine Bulgarian medioissa säilyi erityisesti maan sijoittuessa kärkeen erilaisissa mittauksissa
(onnellisin kansa, elämänlaatu, korruptio, lehdistönvapaus, ilmanlaatu jne.).” – BULGARIA

Aasia ja Oseania

Japani
” Liikkuminen palveluna (MaaS) on edelleen suuri kiinnostuksen kohde, varsinkin kun japanilaiset yritykset investoivat
MaaS Globaliin ja Japanissa on meneillään liikkumista palveluna kehittäviä hankkeita. Liiketoimintapuolella
suomalainen ruokalähettiyritys Wolt laajensi toimintaansa japanilaisiin kaupunkeihin, myös Tokioon vuoden
loppupuolella. Ruokalähettipalvelut kasvavat alana, sillä yhä useampi ihminen työskentelee näin korona-aikana kotona.
Medioissa suomalainen Wolt nähdään hyvänä, reiluna ja työntekijäystävällisenä vaihtoehtona vaikkapa Uber Eats palvelulle. ” – JAPANI
” Muutamissa artikkeleissa huomioitiin Suomen huoltovarmuus, valmiusvarastot ja väestönsuojat. Suurlähetystön
ministerineuvosta haastateltiin aiheeseen liittyen heinäkuussa Pohjoismaiden koronatilanteesta kertovaan artikkeliin [...]
’Suomessa rohkeita koronatoimenpiteitä on toteuttanut maan tähän asti nuorin pääministeri – 34-vuotias nainen – Sanna
Marin, jonka toimiin 80 prosenttia suomalaisista on tyytyväisiä. Ympäri maailman kadehdittiin Suomen kasvomaskien,
lääketieteellisten varusteiden ja suojavarusteiden suuria varastoja, joiden kokoamiskäytäntö aloitettiin kylmän sodan
aikana. Suomi avasi salaiset varastonsa ja pystyi näin reagoimaan pandemiaan. Suomi, joka oli pitkään sekä Venäjän että
Ruotsin vallan alla ja koki Neuvostoliiton valloitusyrityksen toisen maailmansodan aikaan, on nyt huoltovarmuuden
mallioppilas.’ Ministerineuvos Miia Lahti Tokion-suurlähetystöstä kommentoi asiaa: ’Nämä kokemukset ovat osoittaneet
huoltovarmuuden tärkeyden. Valmistaudumme tällä hetkellä toiseen aaltoon’.” – JAPANI

Japani
” Kun Suomi sijoittui maailman onnellisimmaksi maaksi kolmatta vuotta peräkkäin, lehdistötiedotteessa neuvottiin
’miten rauhoitat mielesi kuin suomalainen (koronan aikana): viisi asiaa, jotka voit tehdä kotona ollaksesi onnellinen.’
Moni tarttui tähän juttuun, sillä aihe oli ajankohtainen Japaniin julistetun hätätilan vuoksi.” – JAPANI

” Mölkky-pelin tunnettuus nousi kohisten vuonna 2020. Eräs koomikko aloitti pelin pelaamisen vuonna 2019 ja alkoi
sitten suositella sitä julkkisystävilleen ja esitteli peliä myös eri medioissa (verkossa, televisiossa ja radiossa). Nyt
Mölkystä on tehty jopa oma televisio-ohjelmansa tokiolaisen televisioyhtiön kanavalla, ja monet tavalliset ihmiset ympäri
maata nauttivat pelistä paikallisissa puistoissa. Asahi Shimbun -lehti julkaisi joulukuussa artikkelin otsikolla ’Turvavälit
pysyvät Mölkkyä pelatessa: suosio jatkaa kasvuaan, ja Japanissa järjestetään ensimmäisen kansallinen kilpailu’. (Peliä
esiteltiin täydellisenä korona-ajan pelinä, jossa turvavälit on helppo pitää.).” – JAPANI

Kiina
” Yleisesti Suomen maine on edelleen Kiinassa hyvä ja äänensävyt ovat positiivisia, kun Suomi huomioidaan kiinalaisissa
medioissa. Suomen kommentit Hongkongin heikentyneestä autonomiatilanteesta (esimerkiksi Suomen ja Hongkongin välisen
luovutussopimuksen keskeyttäminen) toivat kuitenkin esiin myös negatiivisia ääniä.” – KIINA

” [...] Suomesta on uutisoitu satunnaisesti. Esimerkkeinä Suomen ensimmäinen koronavirustartunta, joka todettiin Lapissa
vierailleelta kiinalaisturistilla, presidentti Martti Ahtisaaren koronatartunta sekä ’hämäräperäisen’ suomalaisen liikenaisen
Kiinasta ostetuista huonolaatuisista ja ylihintaisista kasvomaskeista noussut kohu.” – KIINA
” Vuonna 2020 juhlistettiin Kiinan ja Suomen diplomaattisten suhteiden 70-vuotista taivalta. [...] Vuoden aikana järjestettiin
useita juhlateemaan liittyviä tapahtumia ja aktiviteetteja, kuten haastatteluja (erityyppisissä medioissa) ja julkaistiin
tilaisuuksiin liittyviä mediatiedotteita. Sävy oli yleisesti ottaen positiivinen. Suomen edustustojen julkaisema juhlavuoden
videokampanja saavutti yli 1,2 miljoonaa katsontakertaa kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa.” – KIINA
” Suomalaisten taiteilijoiden Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen Shanghai Minsheng Art Museumissa järjestetty näyttely
Flow with Matter oli esillä puoli vuotta (toukokuun 31. päivästä marraskuun loppuun) ja keräsi laajaa mediahuomiota yhtenä
harvoista suurista kansainvälisistä taidenäyttelyistä Kiinassa vuonna 2020.” – KIINA

” Kimi Räikkönen, joka on luultavasti edelleen tunnetuin suomalainen Kiinassa, kuvastaa tyypillisiä suomalaisiin liitettyjä
piirteitä, kun taas pääministeri Sanna Marin on luonut uutta kuvaa suomalaisista. Marin on ollut mediassa näkyvin hahmo
Suomen hallituksesta, ja kuvat Suomen hallituksen naisviisikosta ovat kiertäneet laajalti kiinalaisessa sosiaalisessa
mediassa.” – KIINA

Kiina
” Kun Suomi oli ilmoittanut Hongkongin kanssa solmitun luovutussopimuksen keskeytyksestä, asiasta uutisoitiin
seuraavalla viikolla yli sata kertaa.” – KIINA
” Talent Boost -ohjelma: Kaksi nuorta investointipankkiiria ansaitsivat yritysideallaan Startup-yrittäjän
oleskeluluvan Suomeen.” – KIINA

Muu Aasia ja Oseania
” Suomalainen koulutus puhuttelee edelleen Intiassa. Medianäkyvyyttä tulee tasaisesti läpi vuoden, mutta yksi piikki
nähtiin Suomen sijoituttua jälleen kärkeen World Happiness Report -tutkimuksessa maaliskuussa 2020. Yksittäisenä
tärkeimpänä tekijänä suomalaisten onnellisuudessa nostettiin korkeatasoinen (perus)koulutus ja erityisesti opettajien
ja opettajankoulutuksen erinomaisuus.” – INTIA
” Vuonna 2017 tosi-tv-ohjelma ’Welcome! First Time in Korea?’:n kautta sometähdeksi noussut jyväskyläläinen
Vilppu Leppänen ilmoitti kesällä menneensä naimisiin korealaisen naisen kanssa. Vilpun hääuutinen ja sitä kautta
konkretisoitunut suhde Koreaan olikin yksi päivän luetuimmista viihdeuutisista. [...] Vilpun ja Seonjeongin
karanteenikokemukset, appivanhempien ensikohtaaminen, ja korealaisen ruoan nauttiminen rikkoivat ohjelman
katsojalukuennätykset tältä vuodelta. Vilppuun yhdistetään vahvasti maanläheisyys, huomaavaisuus ja aitous, ja hänen
välittämänsä Suomi-kuva on ollut merkittävä positiivinen tuki maakuvatyölle Koreassa.” – ETELÄ-KOREA
” Suomen teknologinen osaaminen ja innovaatiot ovat nousseet esiin säännöllisesti ja positiiviseen sävyyn.
Erityisesti Nokia on saanut runsaasti huomiota 5G-teknologian palveluntarjoajana.” – MALESIA
” Medioissa nousi erityisesti esille Suomen onnistuminen koronapandemian hoidossa. Maininnan saivat esimerkiksi
Koronavilkku-sovellus ja virtuaalivapun järjestäminen. Uutiset Helsinki-Vantaan koronakoirista levisivät useassa
mediassa.” – INDONESIA
” Nanoform ilmoitti sen nanoteknologian biologisen sovelluksen käyttöönotosta, jolla voi olla käänteentekevä
merkitys [...].” – SINGAPORE

Muu Aasia ja Oseania
” Suurimman mediahuomion vuonna 2020 sai 90-Day Finn -kampanja. Kampanjassa markkinoitiin 90 päivän
maahanmuuttopakettia Suomeen koko perheelle. Hakemusprosessista uutisoitiin laajalti australialaisissa sanomalehdissä
sekä television iltauutisissa.” – AUSTRALIA

” Kuten aiempinakin vuosina, jääkiekon ympärillä nähtiin erittäin positiivista uutisointia ja useita juttuja. Paikallisessa Barysjääkiekkojoukkueessa pelaa suomalaisia pelaajia, joilla on yleensä johtorooli joukkueessa. Lisäksi osa nuorista paikallisista
lahjakkuuksista on lähtemässä Suomeen opiskelemaan ja pelaamaan jääkiekkoa.” – KAZAKSTAN
” Suomen liittyminen kesällä YK:n Aral-järven ympäristökatastrofin sosiaalisia seurauksia lievittävään Uzbekistanin presidentin
aloitteesta perustettuun United Nation Multi-Partner Trust Fund for Aral Sea in Uzbekistan -rahastoon 1 miljoonan euron
lahjoituksella sai myönteistä huomiota useissa verkkomedioissa.” – KIERTÄVÄ SUURLÄHETTILÄS KESKI-AASIASSA

Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä

Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä
” Suomalaisia pidetään hyvinvointivaltion kansalaisina, jotka asuvat maassa, jossa maailman parhaimpiin kuuluva
koulutustaso, ja jossa asiat yleensä toimivat.” – TUNISIA
” Maaliskuussa järjestetty Nordic Noir -elokuvatapahtuma oli osa Pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä [...].
Lauri Nurksen elokuva Tappajan näköinen mies sai kaksi näytöstä Kairon keskustan Cimatheque-elokuvateatterissa.
Tapahtumasta raportoitiin positiiviseen sävyyn ja se toi suomalaista elokuvaa taas uudestaan egyptiläisten
tietoisuuteen.” – EGYPTI
” Monissa jutuissa kerrottiin Suomen ja Marokon yhteistyöstä erityisesti talouden alalla.” – MAROKKO
” Suomen huoltovarmuusvarastot kuuluvat maailman parhaisiin, ja suomalaisten asiantuntijoiden mukaan Suomen
varmuusvarastot varmistavat, että Suomi on valmistautunut hätätilanteisiin tai sotaan lähes tilanteessa kuin
tilanteessa.” – SAUDI-ARABIA
” Suomen passi on yksi vahvimpia maailmassa, ja suomalaiset saavat matkustaa useimpiin maihin ilman viisumia. [...]
Suomi on maapallon puhtain ja vihrein maa. Se sijoittuu ensimmäiseksi 180 maan joukossa.” – IRAN
” Suomen miljoonan euron tuki Libanonin Punaiselle Ristille Covid-19 -pandemiaan vastaamiseksi sai huomiota
useissa paikallisissa sanomalehdissä ja oli usean nettilehden etusivulla.” – LIBANON

Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä
” Suomen ja Israelin 70-vuotisten diplomaattisuhteiden juhlavuoden kunniaksi toimme revontulet Rovaniemeltä
Tel Aviviin yhden illan ajaksi marraskuussa, videoinstallaationa. Revontulet loimusivat Habima teatterin suurella
ulkoseinällä ja näkyivät kauas. Tapahtuma huomioitiin samana päivänä radiossa ja suorassa TVuutislähetyksessä.” – ISRAEL
” EU-diplomaattien valtuuskunta 18 EU-maasta matkusti Gazaan koronaepidemian aikaan. He tapasivat
Palestiinan kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin edustajia sekä kansainvälisiä järjestöjä. Valtuuskunta
osoitti näin tukeaan gazalaisille, jotka ovat kärsineet suluista. – PALESTIINA

Muu Afrikka

Muu Afrikka
” Yhteistyökampanjalla She Forum Africa -järjestön kanssa tuettiin vähävaraisten tyttöjen koulutusta Nigeriassa. Kampanja
alkoi kansainvälisenä tyttöjen päivänä lokakuussa ja kulminoitui Suomen itsenäisyyspäivään. Kampanjan tavoitteena oli
lisätä tietoisuutta tyttöjen mahdollisuuksista koulutukseen ja tyttöjen oikeuksista. [...] Kampanjasta uutisoitiin radiossa,
lehdistössä ja verkkomedioissa sekä Afrikan suurimmalla televisiokanavalla.” – NIGERIA
” Suomen perustulokokeilun tulokset osoittavat, että perustulosta on hyötyä mielenterveydelle, taloudelliselle
autonomialle sekä hyvinvoinnille yleisesti. Tämän vuoksi perustulosta nähdään olevan hyötyä pandemiaan
reagoitaessa.” – TANSANIA
” Suomen kehitysyhteistyö vesi-, sanitaatio-, ja hygieniasektorilla keräsi positiivista huomiota etiopialaisessa
mediassa läpi vuoden.” – ETIOPIA
” Sanna Marin nuorena naispääministerinä on ollut esillä positiivisessa valossa. Edustusto on myös onnistunut
vahvistamaan Suomen kuvaa tasa-arvon ajajana TV-esiintymisien kautta.” – KENIA
” Sambian pk-sektorin tukihankkeen virallinen lanseeraus marraskuussa 2020 sai huomiota useammassa sanomalehdessä
paikallisen kauppa- ja teollisuusministerin osallistuessa tilaisuuteen.” – SAMBIA
” Urheilu-uutisissa mainintoja Suomen jalkapallomaajoukkuemenestyksestä ja afrikkalaisista seurapelaajista.
Ralliurheilusta muutama maininta Suomessa pidetyistä kilpailuista.” – ETELÄ-AFRIKKA

Muu Afrikka
” Vuonna 2020 Suomi ja Namibia juhlistivat 150 vuotta yhteistä historiaa, jonka tiimoilta mediassa näkyi
positiivissävytteisiä uutisia.” – NAMIBIA
” EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen sanoi, että Euroopan unioni tukee
Mosambikin hallitusta sen kiireellisimpien taloudellisten tarpeiden täyttämisessä pandemian aikana.” – MOSAMBIK

Yhdysvallat ja Kanada

Yhdysvallat
” CNN: Dogs can be trained to detect Covid-19 by sniffing human sweat, study suggests (tavoitti 270 miljoonaa
ihmistä).” – YHDYSVALLAT
” Naisjohtajuuden merkitys koronan hallitsemisessa levisi laajalle, missä yhteydessä myös Suomi mainittiin:
What Do Countries With The Best Coronavirus Responses Have In Common? Women Leaders (Forbes,), How a Millennial
Prime Minister Is Leading Finland Through Crisis (Vogue).” – YHDYSVALLAT
” Vaalikamppailut nostivat esiin myös pohjoismaiset hyvinvointimallit ja niiden toimivuuden. Sanna Marinin
haastattelu Washington Postissa noteerattiin laajalti: - Bernie Sanders is a fan of the ’Nordic model.’ Finland’s leader
says it’s the American Dream.” – YHDYSVALLAT

” Pääministeri Sanna Marin kiinnostaa Yhdysvalloissa laajalti paitsi ajatuksiensa, myös henkilökohtaisen
elämänsä puolesta. Esimerkkejä näkyvistä jutuista: Finland’s Sanna Marin, the World’s Youngest Female Head of
Government, Wants Equality, Not Celebrity (The Time), The rapid rise of Sanna Marin, the 34-year-old Finnish
woman who is the youngest serving world leader (Business Insider), Finnish prime minister marries longtime
partner (CBS, People, Bloomberg), Finland PM's photoshoot sparks sexism debate (CNN).” – YHDYSVALLAT
” Pandemian myötä suomalainen terveysteknologia on ollut vahvasti esillä, mistä erityisesti kiitos Oura Ringille.
Oura Ring on osallistunut Yhdysvaltain COVID-taistoon vahvasti (mm. sopimus NBA:n kanssa), mitä olemme myös
huomioineet omassa viestinnässämme.” – YHDYSVALLAT

Kanada
” Suomi mainittiin esimerkkinä maasta, jossa hallitus on tarttunut toimeen ja pitänyt tartuntamäärät kurissa, etenkin
verrattuna naapurimaahan Ruotsiin. Usein viitattiin huomioon, että naisten johtamissa maissa pandemia on hoidettu
paremmin kuin muualla.” – KANADA

” Netflixin ruokamatkailusarja Restaurants on the Edge – kanadalaisen tuotantoyhtiön sarja, jossa yhdessä jaksossa
vieraillaan Turussa ravintola Ruissalon Mainingissa – on herättänyt jonkin verran kiinnostusta suomalaiseen ruokaan.
Netflixin draamasarjat Deadwind (Karppi) ja etenkin Bordertown (Sorjonen) ovat tuoneet kiinnostusta Suomen matkailuun,
etenkin Saimaan alueelle.” – KANADA
” Urheilun saralta kymmenet suomalaiset jääkiekkoilijat ovat lähes viikottain esillä, etenkin Puljujärvi, Kotkaniemi, Laine
ja Lehtonen.” – KANADA

Latinalainen Amerikka

Latinalainen Amerikka
” Suomen maine Meksikossa onnistujana on vahvistunut. Suomi mainitaan maana, joka on onnistunut hyvin
koronavirus-pandemian hoidossa ja Suomea käytetään enenevissä määrin esimerkkimaana kun puhutaan
hyvinvointiyhteiskunnasta, koulutuksesta, korruptoitumattomuudesta, tasa-arvosta, naisten ja lasten asemasta,
terveydenhoidosta, luottamuksesta päättäjiin ja hyvästä hallinnosta. Pääministeri Marin on saanut erityisen paljon
myönteistä näkyvyyttä.” – MEKSIKO
” Suomi mainittu useaan otteeseen hyvänä ja onnistuneena esimerkkinä koronakriisin hoidossa Ruotsiin
verrattuna (Ruotsin strategiasta uutisoitu laajasti kriittiseen sävyyn).” – ARGENTIINA
” Suomen hyvä koronavirushallinta, naisvetoinen hallitus ja Sanna Marin ovat tehneet vaikutuksen kolumbialaisiin.
Suomalaisia poliitikkoja ei ole juurikaan mainittu ennen Marinia kolumbialaisessa mediassa.” – KOLUMBIA
” Argentiinan Netflixistä nähtävä Sorjonen-sarja on saanut yllättävän paljon näkyvyyttä ja siitä on pidetty.”
– KOLUMBIA

” Suomalaisella Heavy Metal -musiikilla on vankka kannatus Chilessä. Maan muotoilualan toimijat ja asiantuntijat
arvostavat suuresti suomalaista muotoilua. Chilen tärkeimmissä design- ja arkkitehtuurijulkaisuissa suomalainen
osaaminen on arvossaan.” – CHILE

Latinalainen Amerikka
” Tositapahtumiin perustuva fiktiivinen televisiosarja ’Heroes Invisibles’ liittyen suurlähettiläs Tapani Brotheruksen
ja hänen kollegoidensa toimiin Suomen Santiago de Chilen suurlähetystössä vuoden 1973 sotilasvallankaappauksen
vuoksi vaarassa olleiden auttamiseksi sai suurta näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja herätti vilkasta keskustelua
sosiaalisessa mediassa. Nämä Chilen lähihistorian tapahtumat jakavat edelleenkin kansaa ja herättävät voimakkaita
tunteita. Näkyvyys oli kuitenkin pääasiassa positiivista.” – CHILE
” Mediassa kerrottiin tutkimuksista ja innovaatioista, kuten Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, VTT:n ja Helsingin
yliopiston äärimmäisen pienten ilmassa leijuvien aerosolihiukkasten leviämisestä tekemä tutkimus.” – PERU
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