Suomi maailman mediassa
Ulkoasiainministeriön kooste vuodesta 2015

Suomen yleismaine on myönteinen,
mutta Suomi on yhä vähän tunnettu.

Yleisarvosana maineesta
Vuonna 2015 Suomen
maine mediassa pysyi
keskimäärin kohtalaisen
muuttumattomana.

Vuonna 2014 ka. 3,69

Moni puheenaihe säilyi samana edellisvuoteen verrattuna,
kestohittinä suomalainen koulutus, joka kiinnostaa edelleen.

Suomalaiset yllättyisivät, jos tietäisivät miten paljon ja hyvää Ruotsissa puhutaan Suomesta. –RUOTSI
Muiden lähialueiden lisäksi varsinkin Japani ja myös Etelä-Korea ja Chile ovat keskimääräistä kiinnostuneempia ja innostuneempia Suomesta.
Yleisesti ottaen mitä kauemmas mennään, sitä ohuemmin Suomi näkyy. Pieni maa jää helposti näkymättömäksi.

81 %

maista käsiteltiin
Suomen talousasioita

Suomea käsitellään
usein osana Eurooppaa
– Euroopan vaikeudet
ovat myös Suomen
vaikeuksia.
Saa Suomi kuitenkin
omaakin huomiota.

Innovatiivisesta ja toimivasta
varoittavaksi esimerkiksi siitä,
millaiseksi ei haluta tulla.
Suomen heikko taloustilanne on saanut eniten
huomiota aiheena Singaporen medioissa. Suomi on
aiemmin nähty Singaporessa innovatiivisena ja
toimivana taloutena, mutta nyt maine on jonkin verran
muuttunut. Mediassa huomiota on herättänyt se, että
talous ei ole kasvanut moneen vuoteen, leikkauksia
tehdään mm. eläkkeistä ja lomista ja talouden
taantuma on kestänyt jo pitkään. Aihe kiinnostaa,
koska Singapore on myös pieni maa ja Suomea
käytetään varoittavana esimerkkinä siitä, millaiseksi ei
haluta tulla. Yleisarvio maineesta on kuitenkin
posiitivinen ja ihannoiva ja Suomi nähdään
Singaporessa menestyjänä. –SINGAPORE

Suomen Team Finland –
strategiassa mainittujen
alojen näkyvyys vaikuttaa
hieman heikentyneen
vuoden 2015 aikana.
Suomesta, Suomen
vahvuuksista ja haasteista
puhuttiin, mutta varsinkin
yleismedioissa vähemmän
konkreettisista toimialoista.

Keväällä 2015 Ruotsin kuningasparin
valtiovierailun yhteydessä Suomen
talouden uumoiltiin olevan aivan
hilkulla kääntyä parempaan.
Esimerkiksi Suomessa vierailulle
osallistuneet ruotsalaiset yritysjohtajat
kertoivat haluavansa investoida Suomeen,
jossa pahimman talouskurimuksen
uskottiin olevan jo ohi. –RUOTSI

Pakolaiskriisi on ollut varsinkin vuoden 2015 jälkipuoliskolla merkittävin Suomeen(kin) liittyvä media-aihe Kanadassa.
Suhteessa lähinaapureihin Ruotsiin ja Tanskaan Suomen linja ja toiminta kriisin hoidossa on nähty selkeämpänä ja suurilta osin
myönteisempänä, vrt. Ruotsin alkuaan avoimet ovet ja Tanskan jyrkän kielteinen linja. –KANADA
Kuva Suomesta
suvaitsevaisuuden
mallimaana on
saattanut heikentyä.
–PUOLA

Yhdysvalloissa seurattiin tarkasti Euroopan pakolaiskriisiä, ja myös Suomi sai tässä yhteydessä melko paljon huomiota. Näkyvin
Suomea koskeva uutinen julkaistiin Washington Postin etusivulla 26.11. Laajassa reportaasissa seurataan turvapaikanhakijoiden matkaa
Suomen rajalta Siilinjärvelle sekä Siilinjärven asukkaiden valmistautumista turvapaikanhakijoiden tuloon. Artikkelissa tuodaan esille kaikkien
osapuolten näkemyksiä ja tekstin sävy on neutraali ja asiallinen. –YHDYSVALLAT

Onko Suomen rooli pakolaiskriisin hoidossa vaikuttanut yleiskuvaan Suomesta?

Parantanut

Huonontanut
Ei ole muuttunut
Vaikka Yhdysvalloissa on seurattu Euroopan pakolaiskriisiä tarkasti ja
raportoitu myös negatiivisista ilmiöistä, kuten Olli Immosen Facebookkirjoituksesta sekä Lahden mielenosoituksesta turvapaikanhakijoita kohtaan,
yleiskuva Suomesta ei ole muuttunut. Uutiset ovat olleet neutraaleja, ja
Suomen hyvä maine erityisesti koulutuksen mallimaana kantaa
edelleen. –YHDYSVALLAT

Kuva suomalaisista on muuttunut vuoden aikana
jonkin verran, sanktio- ja pakolaispolitiikkaan liittyen
suomalaiset nähdään kansana toisaalta edelleen
suvaitsevaisina, varovaisina ja kärsivällisinä mutta
toisaalta päättäväisempinä. Suomalaiset ovat
jossain määrin muutoksessa. –UKRAINA

(Poliitikoista) eniten henkilökohtaista
huomiota saivat Sipilä, Stubb ja Soini.

Finland is the new
sick man of Europe.

Finland's millionaire
prime minister offers
his home to refugees.

-Alexander Stubb

Alexander Stubb

Juha Sipilä

Suomen uudessa hallituksessa
herätti Timo Soinin nimittäminen
ulkoministeriksi eniten huomiota.

Timo Soini

Tasavallan presidentin valtiovierailu marraskuussa poiki
runsaasti näkyvyyttä televisiossa ja sanomalehdissä.
Paikallisten media-analyytikkojen mukaan mikään muu
valtiovierailu pl. Obaman valtiovierailua ei ole saanut
yhtä paljon julkisuutta. Uutiset keskittyivät lähinnä
Suomen ja Indonesian väliseen energia-alan yhteistyöhön
ja ylipäänsä maiden kahdenvälisiin suhteisiin.
TP Niinistö antoi erillishaastattelut kahdelle televisiokanavalle: Metro-TV:lle (suurin kanava, joka kattaa
koko maan) ja CNN Indonesialle. –INDONESIA

Sauli Niinistö

Kansalaispalkka. Kelan aloittamasta perustulon suunnittelusta uutisoitiin laajasti ja positiivisesti lehdissä ja verkkomedioissa. Monissa lähteissä kuitenkin annettiin ymmärtää,
että perustulo olisi varmasti tulossa, vaikka tehtiin vasta
valmistelevaa työtä. –PUOLA

Pääkaupunki México lanseerasi vähävaraisille äideille jaettavan
suomalaisen mallin mukaisen äitiyspakkauksen. Eri medioissa
hyvin näkyvä kampanja toi yllättäen laajan huomion Suomelle, joka
mainittiin äitiyshuollon erimerkkimaana. Tämä kampanja toi ehkä kaikkein
näkyvimmin esille Suomea hyvinvointivaltiona suurelle yleisölle ja antoi
merkittävän sysäyksen positiivisen maakuvan kasvulle. –MEKSIKO

MAINITUIMMAT MUUT
SUOMALAISET KUIN POLIITIKOT:
Kimi Räikkönen
Valtteri Bottas
Jean Sibelius
Katja Kettu
Sofi Oksanen
Isac Elliot
Signmark
Jaakko Kuusisto
Teemu Selänne

Katja Kettu
Isac Elliot

Kimi Räikkönen

Jean Sibelius

Suomalaisia pidetään rehellisinä. Suomalaiset
tunnetaan urheilukansana, mutta viime aikana on
opittu tuntemaan myös suomalaiset taiteellisina
ja taitavina ihmisinä eri aloilla. –LIETTUA

Sibelius-juhlavuoteen liittyvät
tapahtumat pitivät suomalaista
kulttuuria otsikoissa vuoden
ympäri; vuoden ajalta Sibeliushakusanalla mediaosumia kertyi
toista tuhatta. –VENÄJÄ

Sibelius oli 150-juhlavuoden aikana
teemana useilla musiikkifestivaaleilla
ympäri Norjaa. NRK:n radiokanavilla
soitetaan runsaasti suomalaista
taidemusiikkia laidasta laitaan. –NORJA

HSO vieraili ja esitti Sibeliuksen koko sinfoniatuotannon kolmessa
konsertissa. Tätä pidettiin merkittävimpänä musiikkitapahtumana
maassa vuosikymmeniin. –MEKSIKO

Jean Sibelius

Juhlavuosi on näkynyt kohtalaisesti. Myös muita kuin suomalaisten aloitteesta järjestettyjä konsertteja ja tapahtumia on
Ranskassa järjestetty. Sibelius ei ole kuitenkaan ollut Pariisin
suurimpien konserttitalojen ohjelmassa, joten laajasti valtakunnallisesti näkyvyydestä ei voi puhua. Sibelius tunnetaan musiikkipiireissä, mutta hän on Ranskassa perinteisesti vähemmän
tunnettu kuin englanninkielisessä maailmassa. –RANSKA

Kirjailija Katja Kettu nousi esille huhtikuussa kaikissa
pääsanomalehdissä sekä isojen värikuvien että haastattelujen ja
Kätilö-romaania koskevien kirja-arvostelujen muodossa. Julkisuus
oli runsasta ja myönteistä. Asian saamaa julkisuutta voidaan pitää
merkittävänä jos verrataan huomion määrää vaikkapa Suomen
vuoden 2013 valtiovierailun saamaan julkisuuteen,
joka oli hyvin vähäistä. –TANSKA

Katja Kettu

Muista luovista aloista etenkin suomalaisten
kirjailijoiden ja kirja-arvostelujen näkyminen
paikallisessa mediassa on uusi ilmiö (NPR,
Publishers Weekly jne). Esimerkiksi Leena Krohnin
kootut nostettiin New Yorkerissa vuoden 2015
parhaimpien kirjojen listalle. –YHDYSVALLAT

Suomenruotsalainen teini Isac Elliot
on megaluokan tähti Norjassa. Elliotia
kutsutaan Suomen Justin Bieberiksi.
Valtakunnankanava NRK listasi hänet
kymmenen suurimman Norja-fanin
joukkoon, yhdessä Nelson Mandelan ja
Tanskan kuningattaren kanssa. –NORJA

Isac Elliot

Kulttuurista huomion ykkösenä oli
loppuvuodesta elokuva Miekkailija, joka on
suomalaisvirolainen yhteistuotanto. Virossa
se tosin mielellään nimettiin virolaiseksi,
mutta ei suomalaisia unohdettu. Samoin
nykysirkus, jonka vientihanke suuntautui
Viroon. Ylipäätään suomalainen kulttuuri
saa hyvän arvion. Kirjallisuudesta esillä oli
pääasiassa edelleen Sofi Oksanen.
Musiikissa Pertti Kurikan Nimipäivät
Euroviisuissa herätti huomiota. Innostus ei
ollut niin suurta kuin Suomessa, mutta
siinä yhteydessä todettiin että juuri Suomi
on sellainen maa, jossa kehitysvammaisetkin pääsevät näin pitkälle. Tämä johti
myös suoraan idean leviämiseen. Viron
ERR:ssa alkoi syksyllä sarja, jossa luotiin
samanlainen konsepti, kehitysvammaisten
yhtye, joka teki myös vierailun PKN:n
luokse Suomeen. Se oli hienoa sosiaalisen
konseptin vientiä.
–VIRO
PKN

Emojit olivat globaali menestys
SOME REACH
(PÄÄOSIN
TWITTER)

Yhden kuukauden
aikana (marrasjoulukuu 2015)

yli

2000
artikkelia ja
inserttiä
maailman
tärkeimmissä
medioissa
Suurin medianäkyvyys
USA, UK, Ruotsi, Saksa,
Japani, Italia, Venäjä

15

miljoonaa

MEDIA REACH

henkilöä

153,7
miljoonaa
henkilöä

Kalsarikännit valittiin Saksassa
kauneimmaksi sanaksi. Saksalaisten mielestä
sana tiivistää kokonaisen elämäntavan
huikeasti yhteen sanaan, ja sanan merkitys
tekee suomalaisista entistä sympaattisempia.

”Suomen kahdet kasvot”
Suomi tunnetaan tasa-arvoisena korkean koulutuksen ja
yhtäläisten mahdollisuuksien maana. Pakolaiskriisin ja
taloudellisten vaikeuksien myötä uutisiin ovat päässeet
myös suomalaisten suhtautuminen pakolaisiin
(suvaitsevaisuusmielenosoitukset ja toisaalta Ku Klux Klan
-hahmo), pakolaisten elinolosuhteet ja Suomen nuorisotyöttömyyden nousu. Uutisissa on huomioitu, että Suomessa
on vähän lapsia, jotka ovat köyhyyden suhteen riskiryhmässä
ja Suomen äitiyspakkauksesta on kerrottu mediassa
myönteiseen sävyyn. Myös Suomen perusturvan
harkitsemisesta on kirjoitettu. –KYPROS

Suomi maailman mediassa 2015 lyhyesti
§ Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mistä maailman medioissa puhutaan, kun puhutaan
Suomesta. Tarkastelussa 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 webrobol-kyselynä joulukuun 2015 – tammikuu 2016 välisenä aikana
§ Kyselyyn vastasi 62 Suomen 89:stä edustustosta.
SANOMALEHDET

TELEVISIO

SOSIAALINEN
MEDIA

AIKAKAUSLEHDET

RADIO

ULKOISTETTU
MEDIASEURANTA

LISÄTIETOA ALUEITTAIN

POHJOISMAAT

”Suomi on hyvin paljon esillä Ruotsin mediassa, Suomesta kerrotaan joka päivä. 2015
Suomen politiikasta julkaistiin 17 500 juttua, taloudesta 7 400 ja kulttuurista 7 000.

–RUOTSI

”Suomen 100-vuotisjuhla sai erinomaista ennakkomainosta,

kun ehdotus lahjoittaa Haltin huippu Suomelle 100vuotislahjaksi levisi mediassa kulovalkean tavoin. Eläkkeelle
jääneen maamittarin idea synnytti ihastusta ja ihmetystä myös
kansainvälisesti. –NORJA

”Useat lehdet nostivat esille heinäkuussa Happiness Research -instituutin

tekemän tutkimuksen, jonka mukaan suomalaiset ovat nyt tanskalaisia
onnellisempia. Tanskalaiset ovat perinteisesti sijoittuneet onnellisuudessa
maailman kärkeen. –TANSKA

”Suomalaista terveysteknologiaa kehuttu mm DN:ssä ja Ruotsin radiossa.
Ennustettu sille vientibuumia ja katsottu, että Ruotsin pitäisi ottaa oppia
meistä. –RUOTSI

”Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on ollut koko vuoden ajan kestoaihe,
josta on raportoitu pääosin positiivisesti. Aiheesta keskustellaan myös hyvin
vilkkaasti sosiaalisessa mediassa. –RUOTSI

eduskuntavaalit,
maahanmuutto, talous,
puolustusyhteistyö,
Sipilä, Soini, yhteiskuntasopimus,
Guggenheim, kansalaispalkka,
design, onnellisuus, NATO,
Katja Kettu, Halti.

VENÄJÄ JA ENTISET IVY-MAAT
”Suomen maine on pysynyt kutakuinkin samana, se on edelleen hyvä. Pieniä naarmuja siihen ovat aiheuttaneet huono taloustilanne ja loppuvuodesta myös
turvapaikanhakijat. Tavallisille venäläisille on tullut hieman yllätyksenä se, että Suomessakin on talouskriisi tai lama
ja esitetty arvioita Suomen mallin toimivuudesta. Lisäksi Suomen pakolaispolitiikkaa on paikoin arvioitu viestimissä liian lepsuksi.
[…] Vuoden merkittävin ilmiö on vuoden puolivälistä tasaisesti noussut uutisointi turvapaikanhakijoista. –VENÄJÄ

”Suomalaista koulujärjestelmää käsitellään positiiviseen sävyyn mediassa
liittyen Ukrainan koulutusjärjestelmän uudistamiseen. Uudistukset ovat
käynnissä ja erityisesti verkossa keskustellaan onko mahdollista tuoda
Suomen koulujärjestelmän periaatteita Ukrainaan. –UKRAINA
”Suomen vientituotteet ovat venäläismediassa yhä arvossaan. Esimerkiksi
aitojen Valion maitotuotteiden perään
haikaillaan. –VENÄJÄ

”Kesän festivaalit ja Ravintolapäivä

kiinnostavat. Yksittäisenä mainittakoon Flow-festivaali, joka on jollain
tapaa venäläisille hyvin järjestetyn festivaalin ideaali. –VENÄJÄ

”Venäjän mediassa virheellinen uutisointi ja

disinformaatio vaihteli presidentti Sauli Niinistön
puheiden vääristelystä lasten huostaanottotapauksiin
ja turvallisuuspolitiikkaan. Pravdan uutissivusto
kutsui Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä
”Venäjän vastaiseksi sotilasliitoksi”. Johan Bäckman
jatkoi disinformaation levittämistä lasten huostaanottotapauksista. Perusviestejä oli mm. se, että ”venäläistaustaisia lapsia metsästetään Suomessa, jotta heitä
voidaan myydä isolla rahalla yksityisiin lastenkoteihin”.
Pakolaisuutisoinnissa pyrittiin antamaan kuva siitä,
kuinka turvapaikanhakijoiden tulva oli ajanut EU-maa
Suomen kaaokseen. Tarinaa kertoi Venäjän media kautta
linjan pienimmistä suurimpiin. –VENÄJÄ

turvapaikanhakijat,
Sibelius, talous,

perustulo, koulutus, Nato,
Suomi-Ruotsi -puolustusyhteistyö,
Slush, sukellusvene-etsinnät,
reserviläiskirje, cleantech, Lappi,
eduskuntavaalit, joulupukki,
Sipilä, Soini,
Räikkönen.

EUROOPPA, PL. POHJOISMAAT

”Yleisesti ottaen tietynlaista hämmentyneisyyttä ja

huolestuneisuutta Suomen taloustilanteen nopeasta
heikentymisestä. Espanjan mediassa Suomen taloutta on
yleensä käsitelty esimerkillisenä, niin kuin Suomi nähdään
monessa muussakin asiassa. Toisaalta on myös näkynyt
jonkin verran uutisointia Suomesta hyvänä sijoituskohteena
ulkomaalaisille sijoittajille, esimerkkinä talouslehti
Expansión 16112015 ”Finlandia, un país clave para
los inversores extranjeros”. –ESPANJA

”[--] Maahanmuutto – Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden

tilanne sai todella paljon huomiota Latvian mediassa. Aihetta käsiteltiin
vuoden aikana runsaasti ja monipuolisesti. Uutiskynnyksen ylittivät niin
pääministerin tarjous antaa kotinsa väliaikaisesti turvapaikanhakijoiden
käyttöön kuin ilmapiirin muutos kantaväestön keskuudessa sekä
taloudelliset näkökohdat ja hakijoiden sosiaalietuudet. –LATVIA

”Koska maiden väliset suhteet ovat tiiviit kaikilla sektoreilla, ei ole
yhtä Suomi-kuvaa. Suomen ja Viron suhteet ovat niin läheiset ja
tiiviit, että virolainen media raportoi Suomesta päivittäin (paljolti
medialainoin). Suomi on Virossa suurvalta. –VIRO

”Suomalaisia kulttuurinammattilaisia pidetään Portugalissa, etenkin eri kulttuurinalojen tuntijoiden
ja ammattilaisten keskuudessa tasokkaina. Klassisen musiikin edustajat tunnetaan melko hyvin ja
nykymusiikin edustajista artistit, kuten Kimmo Pohjonen ovat Portugalissa tunnettuja. Perinteisesti
suomalaisen kulttuurin kärkeen yhdistetään arkkitehtuuri ja design. Pelialalta mainitaan lähes
poikkeuksetta Rovio ja Supercell, joita yleisesti pidetään Nokian perinnön jatkajina. –PORTUGALI

eduskuntavaalit,
muuttoliike, koulutus,
talouskriisi, miljonääriSipilä, Stubb, Soini,
kansalaispalkka, ydinvoima, opetussuunnitelma, sananvapaus, emojit, Nokia,
muoti+Marimekko, rasismi, Pekka Kuusisto,
Sofi Oksanen, Räikkönen, joulupukki+
talous+konkurssi, Lappi, Helsinki,
Hyypiä+jalkapallo, PKN, äitiyspakkaus, NATO,
reserviläiskirje,
sukellusvene.

EUROOPPA, PL. POHJOISMAAT

”Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz listasi Suomen yhtenä

niistä rikkaista maista, jotka ovat sulkemassa rajojaan ja joissa
itsekkyys menee yhteisöllisyyden edelle (muut mainitut maat tässä
yhteydessä olivat Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska). […] Yleisesti Suomen
pyrkimyksistä löytää keinoja pakolaiskriisin hallintaan välittyi mediassa
realistinen ja pragmaattinen kuva. […] Useat saksalaiset laatulehdet
kirjoittivat, että Suomi on mahdollisesti eroamassa Euroopan
valuuttaunionista ja että se asettaa koko yhteisvaluutan vakauden vaaraan.
Suomella kerrotaan menevän huonommin kuin Kreikalla, entisestä EU:n
mallioppilaasta on tullut murheen-lapsi, Pohjolan Kreikka. […]
Suomi on pragmaattinen ja innovatiivinen maa, joka uskaltaa tehdä
omia ratkaisuja, kuten kansalaispalkkakokeilu, ydinvoiman kehittäminen
ja ydinjätteen loppusijoitus. Suomi nähdään yhtenä kärkimaana
digitalisaatiossa ja hyvin valmistautuneena neljänteen teolliseen
vallankumoukseen. –SAKSA

”Suomi nähdään edelleen Britanniaa ymmärtävänä ja jossain
määrin samanmielisenä, joskin kriittisenä kumppanina. Suomen
EU-politiikan mahdollista muutosta spekuloitiin vaalien jälkeen.
Sävy pääosin positiivinen (EU:n kehittäminen ja jossain määrin myös
EU-kriittisyys nähdään Britanniassa positiivisena asiana). Muun
muassa Telegraph kirjoitti myös Väyrysen kansalaisaloitteesta
eurojäsenyyteen liittyen, melko neutraaliin sävyyn. –ISO-BRITANNIA

”Suomalainen design, muoti ja ruoka. Useita juttuja erityisesti blogeissa, alan eri julkaisuissa

ja verkkomediassa. Taustalla Pariisin suurlähetystön järjestämät mediamatkat Suomeen.
Lähestymistapa innostunut, myönteinen ja erilaisuutta etsivä. Perinteiset designklassikot Aalto,
Artek, Wirkkala jaksavat kiinnostaa Ranskassa. Samoin käytännöllinen muotoilu ja arkkitehtuuri,
jossa puu on hallitseva materiaali. Muodin osalta erityisesti Marimekon ensimmäinen muotinäytös
Pariisissa herätti paljon huomiota. […] Suomesta etsitään eksotiikkaa ja erilaisuutta. –RANSKA

eduskuntavaalit,
muuttoliike, koulutus,
talouskriisi, miljonääriSipilä, Stubb, Soini,
kansalaispalkka, ydinvoima, opetussuunnitelma, sananvapaus, emojit, Nokia,
muoti+Marimekko, rasismi, Pekka Kuusisto,
Sofi Oksanen, Räikkönen, joulupukki+
talous+konkurssi, Lappi, Helsinki, Hyypiä
+jalkapallo, PKN, äitiyspakkaus, NATO,
reserviläiskirje, sukellusvene.

POHJOIS-AMERIKKA

”Suomen mahdollinen perustulokokeilu sai melko laajaa huomiota

”(Viennin osalta) amerikkalaismedia kirjoitti ennen

kaikkea suomalaisista startupeista sekä Nokian Ozokamerasta ja Here-karttapalvelusta. Artikkeleissa
ihaltiin suomalaista startup-kulttuuria. –YHDYSVALLAT

loppuvuodesta. Aiheesta uutisoivat ainakin Los Angeles Times, Chicago
Tribune, Bloomberg, Business Insider, Washington Post, Fox News ja CNN.
Uutisten sävy oli positiivinen ja osin jopa ihaileva, kun lehdet
kirjoittivat että ”Suomi tekee kaiken paremmin kuin muut”. –YHDYSVALLAT

”(Yhdysvalloissa) monissa mielipide- ja blogikirjoituksissa pääteltiin, että Suomen
heikko taloudellinen tilanne johtuu eurosta. […] huomioitiin myös, että Suomen
tilanne johtuu osittain huonosta tuurista eli Nokian, metsäteollisuuden ja
Venäjän kaupan samanaikaisesta heikentymisestä. […] Simon Nixon oli eri
linjoilla kuin muut kolumnistit ja totesi, että Suomen heikko taloustilanne ei johdu
eurosta vaan Suomen talouden jäykistä rakenteista ja varsinkin työmarkkinoiden jäykkyydestä ja kalliista työvoimakustannuksista. –YHDYSVALLAT

”Suomi nähdään hyvin myönteisessä valossa hyvän hallinnon osalta, jopa ihannoivasti.

Suomalainen koulujärjestelmä kiinnostaa edelleen, mutta medianäkyvyys on aiemmista vuosista
hieman laskenut. […] Aivan vuoden lopussa Albertan provinssissa alettiin kokeiluna jakaa
äitiyspakkauksia vähävaraisille äideille, mikä oli huomattava Suomen maineen kannalta
positiivinen uutinen koko maassa. Printtimediassa ja sosiaalisessa mediassa erityisesti paljon
jaettu uutinen. […] Kanadassa suomalaisista huomiota eniten saivat jääkiekkoilijat, jotka
järjestään aina luovat maassa positiivista Suomi-kuvaa. –KANADA

koulutus,
jääkiekko,
eduskuntavaalit
päiväkoti, leikki, äitiyspakkaus,
euro, perustulo, Sipilä,
Guggenheim, Stubb, Soini,
Selänne, Rovio,
Supercell.

AASIA, OSEANIA, PL. KIINA

”Viittomakielisen räp-artistin, ulkoministeriön vammaiskysymysten

erityisedustaja Signmarkin vierailu Jakartaan kiinnosti kovasti
indonesialaista mediaa. Hän antoi erillishaastattelut kahdelle
televisiokanavalle: Metro-TV:lle (suurin kanava, joka kattaa koko
maan) ja Berita Satu -kanavalle. Molemmat haastattelut esitettiin
parhaaseen katseluaikaan. Sen lisäksi Signmarkista oli useita juttuja
erilaisissa sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Jutuissa
kerrottiin Signmarkin tarina, nostettiin esiin vähemmistöjen
ihmisoikeuskysymyksiä, musiikkia ja suomalaista koulutusta.
Signmark on indonesialaisille hieno esimerkki suomalaisen
koulutuksen korkeasta tasosta ja tasaveroisista
mahdollisuuksista. –INDONESIA

”Suomen erittäin hyvän maakuvan vuoksi, maatamme
pidetään ja se kuvataan muuttokohteena nuorille
korealaisille. Monet unelmoivat muutosta Suomeen tai
muihin Pohjoismaihin ja mahdollisuuksista liikkuu
myös jonkin verran vääriä tietoja. –ETELÄ-KOREA

”Slush Asia was held in Tokyo in April 2015, which caught

much attention in the media. The PR company counted 207
articles, out of which 193 were online. Some newspaper and
magazine articles also talked about the Slush event in
Helsinki in November. –JAPANI

Slush, Signmark,
Fintan, muumit,
joulupukki, äitiyspakkaus,
vähemmistöt, ihmisoikeudet, tasa-arvo,
musiikki, koulutus, Onkalo, ICT+palveluala,
Sibelius, revontulet, Ikumen, Marimekko,
Iittala, Finlayson, Ivana Helsinki,
Rajeev Suri, Räikkönen, national emojis,
perustulo, Helsinki, Sipilä, Soini, Stubb,
Paananen, Vesterbacka,
Liukas.

KIINA

Suomen maine Kiinassa on edelleen hyvä, ja osittain jopa ihannoiva.
Suomea pidetään Kiinan vanhana ystävänä.
”Suomalainen cleantech-osaaminen, joka leikkaa läpi mm. metsä- ja paperiteollisuuden,
konepajateollisuuden ja energian, on suhteellisen säännöllinen aihe kiinalaismediassa.
Loppuvuodesta tähän osaltaan vaikutti muutaman suomalaisyrityksen tulo ko.
kuluttajamarkkinalle.

”Kansainvälistä mutkat suoriksi -uutisointia Suomen perustulokokeilusta
voidaan pitää mielenkiintoisena ja merkittävänä kansainvälisenä mediailmiönä, joka epäsuorasti ulottui Hongkongiin asti. […] Kiinalaismedian
tulkinta: ”...suomalaiset laiskistuvat entisestään…”

”Hyvinvointivaltion toteutumisen osalta on pientä ”horjumista”. […]

(Kiinalaismediassa) tällä hetkellä enemmän ongelmia ja kysymyksiä
Suomen suhteen kuin vastauksia.

”Suomalainen (perus)koulutus. Näkökulmasta ”miksi se on maailman parasta / huippua”? Tämä teema
nousee esiin lähes päivittäin mediaseurannassa. Mikään muu yksittäinen teema ei yllä samaan.

”Suomi, muiden Pohjoismaiden tavoin, kiinnostaa entistä enemmän
kiinalaisia matkailijoita; matkailuun liittyviä Suomi-viittauksia on
kiinalaismediassa ainakin viikoittain.

(perus)koulutus,
Lappi,
perustulo, cleantech, Slush,
PreHelsinki, joulupukki,
design, biotalous, ICT,
matkailu.

POHJOIS-AFRIKKA JA LÄHI-ITÄ

Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä Suomen maine oli (edelleen)
positiivinen mutta ohut.
”Egypti on kiinnostunut koulutusjärjestelmänsä uudistamisesta, ja Suomi on
nostettu politiikan huipulta alkaen esimerkiksi mallimaasta. –EGYPTI

”Suomalaiset innovaatiot ja vienti sanomalehdissä, verkkojulkaisuissa,
somessa: yhteistyö koulutusalalla, Nokian ”comeback”, Finnairin verkoston ja
kaluston laajentaminen, Suomessa suunniteltu ja kehitetty Dubain
luksushotelli Burj Al Arabin uusi ”North Deck”. Suurlähettiläs kansallisen
”Cycle to Work”-päivän keulakuvana. Sävy erittäin positiivinen. –DUBAI

”Suomalainen Stina laulaa berberikielellä, joka ei ole

Algerian virallinen kieli, mutta miljoonien äidinkieli.
Hänen konserttinsa nousivat ilmiöksi kaikissa medioissa ja
Stina saavutti sosiaalisessa mediassa kymmeniä tuhansia
seuraajia. Stina päätyi muun muassa Algerian
merkittävimmän sanomalehden pilapiirrokseen. –ALGERIA

Sibelius,
Pasi Sahlberg,
Lapland,
Anttonen, North Deck, Finnair,
Nokia, nature lover, stability,
tranquility, enlightened
central government.

SAHARAN ETELÄPUOLINEN AFRIKKA

Namibia on Afrikan Suomi-fani.
”Maaliskuun alussa 2015 Suomen suurlähetystö järjesti Namibian varapääministerin ja tasa-arvoministerin kanssa
yhteistyössä Namibian pyynnöstä naisparlamentaarikoille suunnatun seminaarin, joka keskittyi uusien
edustajien (48% naisia Namibian parlamentissa) voimaannuttamiseen ja evästämiseen tulevaan
tehtäväänsä. Namibiassa vierailevat yritykset ovat saaneet mediahuomiota innovatiivisilla ratkaisuillaan ja
cleantech-tuotteillaan. –NAMIBIA

”Suurlähetystö järjesti marraskuussa 2015 terveys- ja hyvinvointiaiheisen
bisnestapahtuman. Muuttoliiketeeman jälkeen nigerialaisessa mediassa on
näkynyt toiseksi eniten laajasti katsottuna suomalainen hyvinvointiin ja
terveyteen liittyvä osaaminen. Noin 85 Suomi-viittauksesta suurlähetystön
otannassa vajaa neljännes liittyy terveysteemaan. Terveys- ja hyvinvointiteeman
ja Suomen osaamisen esille tuomiseksi on käytetty vahvasti äitiyspakkauskonseptia, joka on herättänyt Nigeriassa paljon kiinnostusta. –NIGERIA

Ahtisaari, Haavisto,
Niinistö, tasa-arvo,
voimaannuttaminen,
terveys, hyvinvointi,
äitiyspakkaus,
cleantech.

ETELÄ-AMERIKKA

Etelä-Amerikassa Suomen (hyvä) maine parani 2015.
”Suomella on erittäin hyvä maine Chilessä. Arvostus suomalaista yhteiskuntaa ja osaamista kohtaan on

suurta. Suomen taloustaantumaa käsiteltiin laajasti erityisesti Suomen vaalien analyysin
yhteydessä. Voidaan sanoa, että chileläisen median kiinnostus Suomea kohtaan johtuu
maamme pitkään jatkuneesta erityisasemasta esimerkkimaana, jota seurataan.
Poliittinen kenttä käyttää Suomen kehitystä esimerkkinä omille tarkoitusperilleen,
esim. koulutusuudistuskeskustelussa. Pasi Sahlberg vieraili alkuvuodesta Chilessä,
jolloin häntä haastateltiin lehtiin. Innovaatiot, cleantech ja digitalisaatio
nousivat esiin. Syksyä kohden etenkin Slush nostatti esiin Suomen vahvuutta
innovaation, start upien ja korkean teknologian mallimaana. Robotiikasta
perustulo, Sibelius,
puhuttiin. Suomen osallistuminen Santiagon kv. kirjamessuille loka-marraskuun
vaihteessa toi runsasta ja myönteistä julkisuutta, joka on kirkastanut
kirjallisuus, taloustaantuma,
maakuvaa Chilessä vähemmän tunnetulla saralla. –CHILE
äitiyspakkaus, start up,

koulutus,
cleantech.

”(Osittain hieman virheellinenkin) uutinen siitä, kuinka Suomeen on
tulossa/suunnitellaan peruspalkkaa, näkyi loppuvuodesta
yllättävänkin paljon Brasilian mediassa. –BRASILIA
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POHJOISMAAT 1/2
”Pragmaattisuus ja edellämainittu tuumasta toimeen -mentaliteetti laajasti tiedossa ja
tullut esiin mediassakin vuonna 2015. Esimerkkejä: koalitiohallituksen kokoamisen
nopeus ja mahdollisuus ottaa myös populisti hallitukseen, Slush-tapahtuma,
suomalainen koulujärjestelmä, Suomen armeija, yhteiskuntasopimusneuvottelut jossain
määrin myös, sote.” […] ”Kansainvälinen talouskriisi on iskenyt ankarasti pieneen,
viennistä riippuvaiseen maahan.” –RUOTSI
”Lehden kulttuurisivut käytännössä täyttäneissä Guggenheim-aiheisissa jutuissa
käsiteltiin muun muassa Helsinkiin suunnitteilla olevan museoprojektin historiaa,
Guggenheim-”konseptin” (McGuggenheim) saamaa kritiikkiä, Tanskan museokenttää
suhteessa suomalaiseen vastaavaan sekä arkkitehtikilpailun voittajiksi selviytyneitä
arkkitehtejä.” –TANSKA
”Eduskuntavaalit ja perussuomalaisen puolueen nousu hallitukseen saivat Tanskassa
kohtuullisesti huomiota jos ajatellaan, että Suomen sisäpolitiikka on muutoin hyvin
harvoin esillä tanskalaismediassa. Ennen vaaleja esillä oli etenkin Suomen Natokeskustelu sekä taloustilanne. Vaalituloksen selvittyä monissa lehdissä julkaistiin Juha
Sipilän henkilökuvia, joissa Sipilää kuvailtiin mm. ei-poliittiseksi hahmoksi, jonka tausta
voi osoittautua hyödylliseksi Suomen kriisitilanteen ratkaisemisessa.” –TANSKA
“Katja Kettu, punk-laulaja ja kirjailija, kirjoittaa uudessa kirjassaan Suomesta toisessa
maailmansodassa.” Katja Kettu esiintyi myös Weekendavisenin, Politikenin ja Berlingsken
kulttuuriliitteiden etusivulla. Julkisuuden määrää voidaan pitää huomattavana (ottaen
huomioon, että kirja ei ole ehdokkaana mihinkään kirjallisuuspalkintoon).
Musiikin saralla esille nousi Pertti Kurikan nimipäivät (useita juttuja päälehdissä ja
televisiossa sekä radiossa) sekä useat muut bändit, esimerkiksi Jaakko Eino Kalevi.”
–TANSKA

”Myönteinen kestoteema Norjan mediassa on suomalainen koulumenestys, johon
poliitikot yli puoluerajojen sekä alan ammattilaiset viittaavat eri yhteyksissä.” –NORJA
”St1:n tekemä kauppa 420 Norjan Shell-bensa-asemasta kiinnosti Norjan mediaa, jossa
heräteltiin toivoa alemmasta polttoaineen hinnasta.” Valtalehti Aftenpostenin toimittaja
Liv Berit Tessemin kahdessa jutussa suomalainen koulu sai hyvät arvosanat. Artikkeli
“Emme kouluta PISA-tutkimusta, vaan elämää varten” kertoi koululaitoksen
uudistuksista, opetussuunnitelmista ja digitalisaatiosta. Toisessa artikkelissa teemana
oli ns. drop outs, koulunkäynnin keskeyttäminen. Norjalaisista nuorista yksi kolmasosa
jättää lukiotasoisen koulun kesken. Artikkelissa kerrotaan Otavan opistosta ja siitä, miten
Suomi saa nuoret suorittamaan opintonsa päätökseen.” –NORJA
”Norjassa ei tunnisteta tavallisia suomalaistuotteita ja -brändejä, koska useat
vientiyritykset eivät markkinoi suomalaisuuttaan. Täten esimerkiksi Fiskars, Wärtsilä,
MacGregor, Kone, Caverion ovat yrityksiä muiden joukossa.” –NORJA

POHJOISMAAT 2/2
”Suomen eduskuntavaalit ja uusi hallitus. Aiheesta raportoitiin (Ruotsissa) satoja juttuja;
pääosin neutraalisti. Vaalien alla mediaa kiinnosti erityisesti pääministeri Sipilän henkilö
ja suosio sekä perussuomalaiset. Sipilästä ja Soinista henkilökuvia. Ydinviesteinä
Sipilästä liike-elämätausta, pragmaattisuus, kansansuosio. ydinviesteinä
perussuomalaisista Soinin henkilö sekä peilaus Ruotsin populistipuolueeseen
ruotsidemokraatteihin; korostettiin puolueiden taustojen eroa ja perussuomalaisten
taustaa SMP:ssä, ja toisaalta kerrottiin laveasti puolueen jäsenten, esimerkiksi Teuvo
Hakkaraisen maahanmuuttovastaisia aikaisempia kommentteja. Perussuomalaisten
vaalimenestyksen selvittyä, esiintyi joitakin “varoittavia” pääkirjoituksia, joissa vedottiin
pääministeri Sipilään, ettei puoluetta otettaisi hallitukseen mukaan. Perussuomalaisten
pääsy hallitukseen kirvoitti sittemmin myös joitakin hyvin kielteisiä ja kärjekkäitä
kirjoituksia. Vaalien yhteydessä julkaistiin myös useita artikkeleita, joissa painotettiin
perussuomalaisten eroa ruotsidemokraatteihin puolueena, jonka historia ei ole fasistinen.
Yleisesti voidaan sanoa, että kuva perussuomalaisesta puolueesta jossain määrin
monipuolistui. Yleinen arvio hallituksen muodostuttua oli, että uuden hallituksen
taipaleesta tulee kivinen ja vaikea; ei vähiten Suomen haastavan taloustilanteen vuoksi.
Hallituksen kerrottiin joutuvan tarjoamaan kansalle kipeitä leikkauksia ja nälkäkuuria.
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan on arvioitu pysyvän ennallaan myös uuden
eduskunnan ja hallituksen aikana. Loppuvuodesta noteerattiin myös mm hallituksen
“pakkolakeja” vastustavat mielenilmaukset ja hallituksen vaikeudet
yhteiskuntasopimuksen neuvottelemisessa.” –RUOTSI

”Useat erilaiset Suomeen ja turvapaikanhakijoihin liittyneet uutiset seurasivat toisiaan
Ruotsin mediassa alkusyksyn ajan. Lehdistöosumia tuhansia pelkästään syyskuussa.
Sävyt sekä kielteisiä että myönteisiä, sillä narraatiossa sekä positiivisia että negatiivisia
elementtejä; kielteisiä enemmän.” –RUOTSI
”Yhteensä suomalaisesta kulttuurista ja kulttuurihenkilöistä vuonna 2015 kirjoitettiin/
raportoitiin Ruotsissa yli 7 tuhatta artikkelia! Sibelius oli poikkeuksellisen paljon esillä
juhlavuoden takia. Iso Muumi-näyttely Tukholman Junibackenissa noteerattiin. Muuten
hyvin, hyvin laaja kirjo toimijoita. […] ”Kaksi suomalaista kirjauutuutta, Jörn Donnerin
“Sverige – resor i ett främmande land” ja Rosa Liksomin “Sånt är livet” innostivat
(ruotsalaiset) kirja-arvostelijat analysoimaan teoksia värikkäin sanakääntein lokamarraskuun vaihteessa. Varsinaisten arvostelujen lisäksi maassa tutuista kirjailijoista
tehtiin laajoja henkilökuvia. Dagens Nyheter luonnehti Liksomia luokan villeimmäksi
pohjoismaisten kirjailijoiden keskuudessa.” –RUOTSI
”Huomionarvoista, että Suomen talouden käännettä parempaan on täällä mediassa
odotettu kovasti ja jo pari kertaa näin on uumoiltu jo varovaisesti olevan tapahtumassa,
mm Ruotsin radion kirjeenvaihtajan ja Dagens Industrin toimesta.” –RUOTSI
”Valopilkkuina mainitaan Suomen health tech -sektori, jonka liikevaihto on jo
nykyisellään noin 28 miljardia kruunua, ja josta voi tulla tulevaisuuden vientimenestys.
Ruotsia kehotetaan ottamaan mallia Suomen terveysteknologiaviennistä.” –RUOTSI

VENÄJÄ
”There is negative news about immigration situation in Finland. Kazakhstani media
stresses that Finnish people are aggressive to refugees coming to Finland, Finnish
government has tightened the requirements for family reunification as it anticipates a
flood of applications from refugees.”
”On the whole, Finland is seemed to be an oasis of silence and tranquility where the
people enjoy living a full and happy life. –KAZAKSTAN

”Innovaatiot, Cleantech, digitalisaatio nousivat esiin. Syksyä kohden etenkin Slush
nostatti esiin Suomen vahvuutta innovaation, start upien ja korkean teknologian
mallimaana. Robotiikasta puhuttiin.” ” –VENÄJÄ

”Suomi ilmoitti kesä-heinäkuun vaihteessa epäävänsä EU:n pakotelistalla olleiden
venäläisparlamentaarikkojen pääsyn Helsingissä pidettyyn ETYJ -järjestön juhlaistuntoon.
Suomen valtiojohtoa arvosteltiin tiedotusvälineissä “selkärangattomuudesta” ja teon
katsottiin “vahingoittaneen maidemme välisiä suhteita”. Suomen päätöksen katsottiin
johtuneen Brysselin ja Valkoisen talon sanelupolitiikasta. ETYJ-kokous oli määrällisesti
vuoden laajin Suomea käsitellyt yksittäinen uutisaihe.” –VENÄJÄ

”Yksittäinen vahvasti esiin noussut uutinen turvapaikanhakijoista olivat nimenomaan
valitukset ruuan, majoitusolosuhteiden ja kuukausirahan suhteen sekä Suomen ja
Venäjän rajan ylittäminen polkupyörällä. Suomeen suhtaudutaan positiivisesti mutta
turvapaikanhakijoiden vaatimuksia ja Suomen pitkämielisyyttä niiden suhteen
kritisoidaan. Ylipäänsä ei ymmärretä Suomen suvaitsevaisuutta maahanmuuttajien
suhteen.” –VENÄJÄ

EUROOPPA PL. POHJOISMAAT
Pääosa uutisista on kuitenkin medialainoja, ja vieläpä useimmin iltapäivälehdistä. […]
Oli useita merkittäviä tapahtumia, johtuen Suomen merkittävyydestä Virossa. […]
Suomen talouden heikko tila tuli hyvin selväksi virolaisessa mediassa. Se saattoi
hämmentää tavallista virolaista, koska silmin nähden suomalaisten elintaso ei ole
laskenut. Syvällisiä analyysejä Suomen taloudesta ei ole ollut. Suomalainen kriittinen
keskustelukulttuuri ja sisäpoliittinen retoriikka muuttuu Virossa medialainojen kautta
Suomi-kuvaksi. […] –VIRO
”Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kohtelusta Suomessa on ollut näkyvää
uutisointia loppuvuodesta. Valokuva Ku Klux Klan -pukuisesta mielenosoittajasta ilmestyi
laajasti uutisoinnin yhteydessä, jossa yleisin otsikko oli “Rasistien hyökkäys
pakolaisbussia vastaan Suomessa”. Espanjassa käsitys suomalaisista on voittopuolisesti
myönteinen, joten tämän suuntaiset uutiset herättivät sitäkin enemmän huomiota ja
tietynlaista hämmennystä. Toisaalta myös pmi Sipilän tarjousta majoittaa
turvapaikanhakijoita uutisoitiin laajasti positiivisessa sävyssä.” –ESPANJA
”(Britti)uutisoinnissa nousi esiin tee-se-itse-miljonäärin nousu pääministeriksi.”
–ISO-BRITANNIA
”Suomi-emojit otettiin vastaan innostuneina ja ne antoivat suomalaisista positiivisen
kuvan, hieman erikoisina ja omalaatuisina. Emojit otettiin vastaan hauskana ja tehokkaana julkisuustemppuna, joka toivottavasti jätti positiivisen mielikuvan. Aihe levisi
erittäin kattavasti läpi mediakentän, muttei sittemmin ei ole noussut uudestaan esiin.”
–ISO-BRITANNIA
”Joulupukin pajaa hallinnoineen Dianordian taloudelliset vaikeudet nousivat nopeasti
otsikoihin Portugalissa. Näkökulmana oli, että Suomen talouskriisi ja taloudellinen
tilanne on on vakava, kun joulupukki on menossa konkurssiin. “Elämme vielä kesää,
mutta Joulupukki on melkein konkurssissa” ja “Joulupukki on konkurssissa ja syy on
talouskriisin” kuuluivat otsikot Portugalin mediassa.” –PORTUGALI

”Äitiyspakkauksesta on (Ranskassa) kirjoitettu sävyyn “Suomi on paras maa olla äiti”.
–RANSKA
”Elokuussa Sami Hyypiä nousi (Sveitsissä) otsikoihin, kun hänet valittiin FCZ-joukkueen
valmentajaksi, ja siitä asti hänen menestystään valmentajana on seurattu tiiviisti.
Juttujen sävy on ollut myönteinen. Helmikuussa kapellimestari Esa-Pekka Salosesta
julkaistiin useita laajoja artikkeleita, kun hän esiintyi Zürichissä. Juttujen sävy oli erittäin
myönteinen.” –SVEITSI
”Vuoden 2015 alussa Suomi mainittiin uutisissa liittyen Kreikan velanhoitoon erityisen
tiukan linjan maana.” –KYPROS
”Otsikoihin pääsivät mm. Lahden polttopullotapaus, rajatarkastusten aloittaminen
Torniossa, Sipilän päätös tarjota asuntonsa pakolaisille, tyytymättömät irakilaiset ja
pakolaismäärän arvioiden kasvaminen. 2016 puolella mukaan tulivat Odinin sotilaat ja
itärajan pakolaiset.” –PUOLA
”Sibeliuksen musiikkia on soitettu pitkin vuotta Espanjan tärkeimmissä konserttisaleissa
ja arvostelujen yhteydessä 150 juhlavuotta on erityisesti tuotu esille. Vaikka kirjoittelua
on ollut koko vuoden ajan konserttisalien ohjelmistoja myötäillen, joulukuussa
kirjoittelua oli runsaammin. El País -valtalehti omisti erittäin näkyvästi 5.12. Babeliakulttuuriliitteensä kansikuvan ja ensimmäiset neljä kokonaista sivua
suomalaissäveltäjien elämälle ja tuotannolle.” –ESPANJA
”Suomalainen lastenhoito ja äitiyspakkaus ovat saaneet laajemmin huomiota Irlannissa
ja nostettu esille myönteisenä esikuvana mediassa. Mm. Irish Independent -sanomalehti
lähetti syksyllä toimittajan Suomeen raportoimaan suomalaisesta lastenhoitojärjestelmästä.” –IRLANTI

POHJOIS-AMERIKKA 1/2
”Suomen maine Yhdysvalloissa muuttumaton 2015.”
”Esimerkiksi Huffington Post kirjoitti artikkelin Junction-hackatonista ja kehui miten
hyvää yhteistyötä suuret yritykset ja startupit tekevät. Myös Forbes kirjoitti että Suomi ja
muut Pohjoismaat ovat parhaita paikkoja perustaa startup-yritys. Supercellin Super Bowl
-mainos sai paljon positiivista huomiota.” –YHDYSVALLAT
”Mediassa on tuotu esille myös miten Nokian entiset työntekijät ovat luoneet itselleen
uusia työpaikkoja (New York Times) ja miten Radio Helsinki pelasti itsensä joukkorahoituskampanjalla (Forbes). Nämä uutiset ovat olleet selvästi positiivisia ja luoneet
kuvaa suomalaisista innovatiivisena ja ratkaisukeskeisenä kansana.” –YHDYSVALLAT
”Suomalainen koulutusjärjestelmä sai myös tänä vuonna laajaa huomiota Yhdysvaltojen
mediassa. Aihe kiinnostaa amerikkalaisia, sillä Yhdysvalloissa käydään jatkuvaa
keskustelua paikallisen koulutusjärjestelmän uudistamisesta. Vuoden näkyvimpiä uutisia
aiheesta olivat Suomessa asuvan amerikkalaisopettajan Tim Walkerin kirjoitus
suomalaisesta päiväkodista, jossa keskitytään lukemisen ja muiden akateemisten
aiheiden sijasta leikkimiseen. Valerie Strauss jatkoi samaa teemaa Washington Postissa
kertoen, että Suomessa lapset menevät kouluun vasta 7-vuotiaina. Sekä Business Insider
että Vox kirjoittivat suomalaisesta koulutusjärjestelmästä otsikolla ”miksi suomalaiset
koulut ovat parempia kuin amerikkalaiset”. Kirjoituksissa huomioitiin, että Suomessa
koululaisilla on enemmän aikaa leikkiä, kokeita on vähemmän, niin esikoulu kuin
yliopisto on ilmainen, lapsiköyhyyttä on vähemmän ja lisäksi opettajia arvostetaan.
Washington Post kirjoitti Suomen aikomuksesta siirtyä aihekokonaisuuksien oppimiseen
perinteisten aineiden sijasta. Tekstissä käsiteltiin miten tämä uudistus rinnastuu
amerikkalaiseen järjestelmään ja kerrottiin lisäksi Suomen hyvistä PISA-tuloksista ja
opettajien korkeasta koulutustasosta.” –YHDYSVALLAT

”Suomen maine Yhdysvalloissa on pääsääntöisesti positiivinen, mutta Suomi tunnetaan
melko pinnallisesti. Suomalainen koulutusjärjestelmä saa Yhdysvaltojen mediassa
säännöllisesti huomiota, mutta muut aihepiirit nousevat esille satunnaisesti. Tänä
vuonna erityisen paljon huomiota on saanut Suomen taloudellinen tilanne sekä Suomi
osana Euroopan pakolaiskriisiä. Toisaalta mm. New Yorkin mediassa myös luovien alojen
kovat suomalaisnimet ovat saaneet jonkin verran huomiota, etenkin klassisen musiikin ja
kirjallisuuden parissa.” –YHDYSVALLAT
Erityisesti suomalaiset kapellimestarit saivat paljon näkyvyyttä Yhdysvaltojen mediassa.
New York Times kirjoitti useaan otteeseen Esa-Pekka Salosesta ja lisäksi eri lehdet
kirjoittivat myös Susanna Mälkistä, Kaija Saariahosta ja Osmo Vänskästä. Paikallinen
media seurasi mielenkiinnolla Guggenheim-projektin etenemistä, aiheesta uutisoivat
ainakin New York Times ja CNN. –YHDYSVALLAT

POHJOIS-AMERIKKA 2/2
”Useissa artikkeleissa tuotiin esille, että Suomessa on vahvaa teknologiaosaamista.
Aiheisiin viitattiin esimerkiksi Washington Postin laajassa Linux-artikkelissa sekä Suomen
startup-kulttuuria käsittelevissä uutisissa. Myös Solun uusi tietokone sai näkyvyyttä
teknologiamediassa.” –YHDYSVALLAT
”Jääkiekko on Kanadassa tärkeä positiivisen Suomi-kuvan luoja. Junioreiden MM-kisat
vuodenvaihteessa oli laajasti esillä. Suomi sai kisajärjestäjänä paljon näkyvyyttä myös
varsinaisen jääkiekon ulkopuolelta mm. matkailukohteena.” –KANADA
”Ukrainan kriisin ja Venäjän voimapolitiikkaan paluun myötä kiinnostus Suomen ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa kohtaan on kasvanut. Suomen osalta on Kanadassa uutisoitu mm.
reserviläiskirjeestä, ilmatilaloukkauksista, merivoimien pudottamista syvyyspommeista
ja pohjoismaisen puolustusyhteistyön tiivistymisestä. Finlandisaatio on noussut esille
muutaman kerran, mutta sitä esitetään harvemmin ratkaisuna Ukrainan tilanteeseen kuin
vielä vuonna 2014.” ”Suomalaisista vientituotteista ei edelleenkään pahemmin uutisoida.
Päähuomion vievät ICT ja peliteollisuus, jonkin verran on huomioitu myös konepajateollisuus ja design. Innovaatiot ja ICT-teknologia esillä hyvin myönteisesti, varsinkin
Nokia on vaihteeksi saanut positiivista huomiota. Peliala on “mixed bag” – yhtäältä
Supercellin menestys, toisaalta Rovion vaikeudet. Jäänmurtajaosaaminen kiinnostaa,
suomalaisten murtajien matka Luoteisväylän läpi syksyllä 2015 noteerattiin myönteisesti.
Kone noussut esiin hyvin myönteisessä valossa, myös sijoituskohteena.” –KANADA

”Kanadassa jatkuvasti kiinnostavia Suomi-aiheita ovat koulutus, tasa-arvo,
hyvinvointiyhteiskunta, ICT (ml. peliteollisuus), innovaatiot ja design. 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. […] Keskustelu Kanadan
puutteellisesta arktisesta kapasiteetista on kiihtynyt vuonna 2015, joten varsinkin
Suomen jäänmurtajaosaaminen kiinnostaa.” –KANADA

AASIA JA OSEANIA
”In addition to Moomin, ONKALO and other energy related issues are another favourite to
the Japanese media, stories related to the final waste disposal site come once in a while
since Japan can’t find a solution to the problem and they always look to Finland.”
–JAPANI
”The media often writes and reports about Finns’ similarities with the Japanese such as
being shy and reserved, loving nature and functional design, etc. Finnish men being
‘ikumen’ (men actively taking care of kids) and women active in society (gender equality,
good work-life-balance).” –JAPANI
”Extremely good. Finland is known in Japan with all the positive elements such as
neuvola, gender equality, start-ups, good functional design, Sibelius, Santa Claus,
Moomin, xylitol, the Northern Lights. There is almost no negative aspect in the image of
Finland in Japan.” –JAPANI
”Fintan, the Embassy’s twitter character, is still very popular with over 125,500 followers,
and what he says in twitter are often covered mainly by Japanese online media.” –JAPANI
”The Embassy started a big promotion of childcare related matters (namely neuvola and
the maternity package), and the media caught on, especially since the Japanese
municipalities now have budget to go forward with the idea. All media were interested,
except radio.” –JAPANI

”Suomi on edelleen ihannoitu ja benchmarkattu maa Etelä-Koreassa. Erityisen
kiiltokuvamainen kuva on koskien maatamme koulutuksen paratiisina ja hyvän hallinnon
mallimaana. Suomen Start-up pöhinä ja Korean vallassa olevan hallituksen luovan
talouden strategia ovat kohdanneet ja nostaneet post-Nokia Suomen tälläkin saralla
korealaisten tietoisuuteen.” –ETELÄ-KOREA
”Post-Nokia-Suomen tarina ei lähde korealaisten tajunnasta millään. Vuonna 2015 nähtiin
vain positiivisia artikkeleita siitä miten Suomessa on onnistuttu yhdistämään ICT ja
palveluala.” –ETELÄ-KOREA
”Nokian tarina kiinnostaa Koreassa edelleen. Koska Nokian tuhkista noussut start-uppöhinä osuu yksiin Korean luovan talouden retoriikan kanssa, se saa paljon huomiota.
Suomen talouden kovat ajat on raportoitu ja se miten hallituksemme maata yrittää suosta
nostaa. Erityisen kiinnostuksen kohteena on ollut työlainsäädännöllinen keskustelu sillä
tämä kohtaa jälleen kotimaisen keskustelun Koreassa.” –ETELÄ-KOREA
”Pääministeri Sipilän ilmoitus asuntonsa antamisesta pakolaisten käyttöön osui tarinana
jatkumoon hukkuneen pakolaislapsen kuvan jälkeen ja sai paljon julkisuutta Koreassa.
Sen katsottiin edustavan korealaisille johtajille epätyypillistä humaania epäitsekkyyttä.”
–ETELÄ-KOREA

POHJOIS-AFRIKKA JA LÄHI-ITÄ
”It is interesting to note that Finnish culture weather music, education or architecture
were always described also through the underlying values of quality, trust, equality,
professionalism. Other topics like tourism, are reported, overtly or covertly, with similar
underlying values. This connects the other areas to the civilized culture of Finland.”
–ISRAEL

SAHARAN ETELÄPUOLINEN AFRIKKA

”Sibelius-juhlavuosi näkyi erinomaisella tavalla Gautengissa (Johannesburgin ja Pretorian
alue) toimivan Classic-radioaseman kautta, sillä Sibelius-viikoille Lahdesta kutsuttiin
sieltä yksi toimittaja. Hän teki juttuja vierailustaan (muustakin kuin musiikista, esim.
jätteidenkäsittelystä!) ja soitti viikkojen ajan runsaasti Sibeliusta. Sen jälkeen
toimittajaan on säilynyt hyvä kontakti - edustusto toimitti hänelle suomalaista
joulumusiikkia sisältäviä CD:tä, joita ko. toimittaja arpoi päivittäin palkinnoiksi
”Kuva on säilynyt positiivisena, mutta näkyvyys on viime vuoteen verrattuna runsaampaa aamushowssaan ja kertoi samalla suomalaisista jouluperinteistä. Tämä on erinomainen
sekä runsaan korkean tason vierailuvaihdon että edustuston oman aktiivisuuden ansiosta. musiikkitoimittajakontakti edustustolle.” –ETELÄ-AFRIKKA
Suomalaiset nähdään luotettavina, ratkaisukeskeisinä, innovatiivisina ja hyvin
koulutettuina. Suomi nähdään hyvänä kumppanina.” –ARABIEMIRAATIT
”Economic stories often start with Nokia’s problems, but continue with exploring how
”from its ashes” is emerging now something new and interesting.” –ISRAEL
”Yhteistyö klassisen musiikin alueella muodostaa keskeisimmän osan Egyptin ja Suomen
välisestä kulttuuriyhteistyöstä. Suomi-Egypti Musiikkisilta on tuonut yhdeksän vuoden
ajan suomalaiset ja egyptiläiset muusikot yhteen, ja saa joka vuosi positiivista huomiota.
Tänä vuonna Sibelius-juhlavuosi on entisestään vahvistanut suomalaisen klassisen
musiikin käsittelyä mediassa.” –EGYPTI
”The Finn who got most hits in media was Pasi Sahlberg, thanks to his visit. Other Finns
who were mentioned in the Israeli media in 2015 include, among others, Prime Minister
Sipilä (offer to house refugees), President Ahtisaari (comments on Syria), Jari Aarnio’s
criminal investigation, Eric Seufert from Rovio (though he is actually American),
Ambassador Leena-Kaisa Mikkola (speech in women managers’ conference).” –ISRAEL

ETELÄ-AMERIKKA
”Vuonna 2015 (Meksikossa) hyvin runsasta huomiota sai suomalainen klassinen musiikki
Sibelius 150-vuoden ansiosta ja äitiyspakkaus nousi yllättäen hyvinkin laajasti
otsikoihin.” –MEKSIKO
”Suomalaisia design-tuotteita lähes viikoittain alan lehtien sivuilla (Santiagossa liike,
jossa myydään pohjoismaista muotoilua).” –CHILE
”Suomalaisesta koulutuksesta kirjoitetaan todella paljon, yksi paljon kiinnostanut aihe oli
“miksi Suomi aikoo muuttaa maailman parasta koulutusjärjestelmää”. Vastareaktiona on
esiintynyt jonkin verran juttuja siitä, miksi on turha verrata pientä Suomea ja Argentiinaa
keskenään tai tavoitella Suomen kaltaista järjestelmää.” –ARGENTIINA
”A concert by Pekka Kuusisto with Bremen Camera Orchestra got a wide coverage. They
were much impressed by his capacity to act as conductor and simultaneously play the
violin.” -PERU
”Kahdet kasvot = yhtäältä maailmankuulu koulutusjärjestelmä ja toisaalta 3 vuotta
jatkunut talouslama” (Chile, El Mercurio), ”Suomen ihmeen loppu?” (La Tercera) –CHILE

