Suomi maailman mediassa

Ulkoasiainministeriön kooste vuodesta 2016

Suomi on ollut enemmän esillä, minkä vuoksi myös
Suomen myönteiset piirteet ovat olleet enemmän esillä.”

Yleisarvosana maineesta

Vuonna 2016 Suomen maine mediassa
on parantunut hieman asteikolla 1–5.

Kerrottakoon tässä, että Suomen medianäkyvyys Ruotsissa näyttäisi lisääntyneen (määrällisesti) pysyvämmin
kuin viime kyselyssä luulimme.” – RUOTSI
Pohjoismaiden lisäksi Suomesta ollaan oltu keskimääräistä kiinnostuneempia
Etelä-Koreassa, Japanissa, Chilessä, Argentiinassa ja Iranissa.
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Eniten huomiota saanut aihe on
Suomen perustulokokeilu. Se on
herättänyt kiinnostusta heti
ensimmäisistä kokeilu-uutisista
lähtien, ja on poikinut yhteydenottoja
myös tavallisilta ihmisiltä, jotka ovat
toivoneet pääsevänsä Suomeen
nauttimaan perustulosta.” – BELGIA
Suomen sisäpolitiikka ml.
perustulokokeilu on puhuttanut 72:ssa
edustustojen asemamaista (N=74).

”Suomen koulutusjärjestelmän maineella ei ole rajaa Argentiinassa ja siihen liittyvät aiheet esiintyvät mediassa

hämmästyttävän usein. Kohtaamisissa tavallisten argentiinalaisten kanssa lähes poikkeuksetta vastapuoli nostaa esiin ”yhden
maailman parhaimmista koulutusjärjestelmistä”. Vuoden 2016 aikana tämä tendenssi on vain kasvanut […]” – ARGENTIINA

ihannoiva

kriittinen
Arvioi asemamaan median suhtautumista Suomen PISA-tuloksiin yleisellä tasolla

”Ainoa kriittisempi julkaisu oli Washington Postin artikkeli, jossa haastateltiin Pasi Sahlbergia. Washington Postin artikkelin otsikko oli ”Finland's

schools were once the envy of the world. Now, they're slipping”. Artikkelissa käydään läpi Suomen tulosten laskua, mutta samalla huomautetaan että
Suomi on tänäkin vuonna pärjännyt huomattavasti paremmin kuin Yhdysvallat, joka ei pääse missään kategoriassa kymmenen parhaan maan joukkoon.
Pasi Sahlberg listaa eri syitä, jotka ovat johtaneet Suomen tulosten laskuun. Samalla hän korostaa, että Suomen koulutusjärjestelmä on erittäin hyvä
ja Suomi on edelleen kiinnostava esimerkki muille maille. Sahlberg myös toteaa, että Suomi ei tule muuttamaan koulutusjärjestelmäänsä vain
saadakseen parempia PISA-tuloksia.” – YHDYSVALLAT

”Pilottien kautta äitiyspakkausta on käsitelty myös aiempaa syvällisemmin,

’tasa-arvoisen alun’ sekä universaalin ja kattavan terveydenhuollon kantilta.”
– ISO-BRITANNIA

”Korealainen taiteilija ja bloggaaja kävi

perheineen Suomessa ja julkaisi sen jälkeen
säännöllisesti Korean suurimmassa
sanomalehdessä piirroskuvia, joissa kertoi
suomalaisesta lastenkasvatuksesta.
Taiteilijan blogissa aihe synnytti paljon
keskustelua ja kysymyksiä ja suurlähetystö
vastasi aktiivisesti lukijoiden kysymyksiin
suomalaisista lapsista, kasvatuksesta ja
perhe-elämästä. Taiteilija julkaisee
alkuvuodesta 2017 kirjan kaikista Suomea
käsittelevistä kuvista ja teksteistään. Ollut
todella hyvää näkyvyyttä Suomella, taiteilija
perheineen pitää Suomea paratiisina
lapsiperheille. Suurlähetystö on saanut
kaikki tekstit etukäteen nähtäviksi ja
korjasimme muutamia asiavirheitä.“
– ETELÄ-KOREA

”The most popular topic seemed to be childcare

related matters, including neuvola, maternity
package, baby liquid milk formula, gender
equality and work-life balance. The Embassy has
been extremely active in promoting this area, by
giving lectures and interviews, helping with
maternity package exhibitions and even holding
a Japanese only press tour last June. It's said
that TV is the last media to report about recent
trends/fads, and taking this in account, having
at least three local TV companies travelling to
Finland to report about childcare is a solid sign
that the image of Finland as a childcare country
is well-established in Japan.” – JAPANI

”Suomesta matkailumaana kirjoitettiin tänä vuonna selvästi enemmän kuin viime vuonna.“
– YHDYSVALLAT

”Suomi ja erityisesti Lappi, revontulet ja joulupukki esiintyi mediassa houkuttelevana ja
eksoottisena matkakohteena […]” – SINGAPORE

”Islantilaiset jaksavat mainostaa sekä ylistää Suomea matkailumaana, vaikka Suomi

voisikin olla pahin kilpailijamaa Islannille samankaltaisten myyntivalttien, kuten joulupukin
ja revontulien, takia. Suomen Lapin rentoutumisretriitit ilman älypuhelimia huomioitiin
uutisoinnissa, kuten myös Lonely Planetin tekemä listaus ensi vuoden huippukohteista,
joissa Suomi sijoittui hyvin.” – ISLANTI

”Alibaba Groupin omistaman Alitripin uuden brändin lanseeraus Rovaniemellä ja samalla
somessa ja verkkosivuilla pyörinyt Aurora-kampanja, jossa esiteltiin sekä myytiin Suomea ja
Lappia matkailukohteena miljoonille kiinalaisille […]” – KIINA

”[…] Esimerkiksi

Vogue julkaisi matkailujutun
Helsingistä otsikolla ”Thinking of Going to Reykjavik
(Like Everyone Else)? You Should Try Helsinki
Instead”. New York Times kirjoitti laajan
matkailujutun, miten viettää 36 tuntia Helsingissä,
Boston Globe kirjoitti ylistävän arvioin A21ravintolasta […]. Metropolis Magazine listasi
Helsingin kolmanneksi parhaaksi kaupungiksi
asua […]” – YHDYSVALLAT

”Helsinki nosti profiiliaan entisestään
(esim. Löyly, Allas Sea Pool, Guggenheimkeskustelu, design, ravintolat/
ruokakulttuuri, Saara Aallon vierailu).
– ISO-BRITANNIA

”Sauna eri muodoissaan esillä. Urbaani saunominen: Löyly, Allas,
Burger Kingin fastfood-sauna. Saunapäivän viettäminen ja saunan
terveysvaikutukset.” – BELGIA

”[…]CNN teki jutun Helsingin saunoista ja lisäksi useat mediat,
kuten Fox News ja CNN, kirjoittivat Burger Kingin omasta
saunasta[…].” – YHDYSVALLAT

”Ruotsalaiset toimittajat kiinnostuivat vuonna 2016 Suomen maahanmuuttopolitiikan käytännöistä. Lähetystöön oltiin

asiasta yhteydessä ja toivottiin mm. toimittajamatkaa Suomeen aiheeseen liittyen. Tämä toteutuikin syksyllä ja toimittaja- ja
asiantuntijaryhmä tutustui mm. maahanmuuttoviraston, vastaanottokeskuksen, UM:n ja poliisin toimintaan
pääkaupunkiseudulla. Vierailua kiiteltiin ja siitä/esille tulleista asioista kirjoitettiin positiiviseen sävyyn.” – RUOTSI

”Vähemmän imartelevaa oli maahanmuuttoon liittyvä uutisointi:

”Tuhannet maahanmuuttajat jättävät vapaaehtoisesti Suomen”, uutisoi
laatulehti Der Standard ja siteerasi irakilaista paluumuuttajaa, jonka
mukaan ”Suomi on kylmä maa ja sen tunnelma vihamielinen. Täällä
sieluni kuolee”. Luonnollisesti jutut äärioikeistolaisista katupartioista
ja väkivaltaisista mielenosoituksista eivät edistä positiivista Suomikuvaa.” – ITÄVALTA

”Suomalaisten uusnatsien toiminta, Helsingin asema-

aukiolla tapahtunut pahoinpitely ja Soldiers of Odin
-järjestön aktiviteetit sekä Suomessa että Tanskassa olivat
niin ikään esillä vuonna 2016. […]. Suomessa toimivan
järjestön tavoitteena on jutun mukaan suojella kantaväestöä
turvapaikanhakijoilta. […] – TANSKA

UM:n seuraamat politiikka- ja talousaiheet
Arvioi seuraavien
sisältöjen näkyvyyttä
asemamaan mediassa.

Talous

Suomen sisäpolitiikka
Suomen taloudelliset
ulkosuhteet ko. maan kanssa

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
(Ei kyselyssä mukana 2015)

Suomen EU-politiikka
(Ei kyselyssä mukana 2016)

”Kun Suomea vuonna 2015 kuvattiin murheenlapseksi ja Pohjolan Kreikaksi, niin vuonna 2016 ongelmien vatvomisen sijaan uutisissa

kerrottiin Suomen pyrkimyksistä nousta ahdingosta. Hätä keinot keksii, kirjoitti Frankfurter Allgemeine Zeitung ja totesi, että Suomella
riittää murheita, mutta maalla on myös suunnitelmia.” – SAKSA

”Suomen Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili ensimmäistä

kertaa Uruguayssa elokuussa 2016. Maan suurimman päivälehden (El País)
toimittaja vieraili Suomessa ja mm. haastatteli Presidentti Sauli Niinistöä.
Kokosivun mittainen haastattelu julkaistiin vierailun aikana ja sai
lisäkuuluvuutta radion kautta jossa haastattelua kommentoitiin.” – URUGUAY

”Tasavallan presidentin Sauli

Niinistö valtiovierailu Viroon
toukokuussa 2016. Vierailu
kesti kaksi päivää, ja
mediahuomio kesti useita
päiviä. Kahden virolaismedian
saama ennakkohaastattelu
turvallisuuspoliittisine
kannanottoineen levisi laajalle.
Se oli tärkeää suomalaisten
kantojen asemointia. Vierailun
aikana järjestetty presidenttien
koululaistentti tuli verkkosuorana yhtä aikaa Suomen
Ylellä ja Viron ERR:ssa. Muita
reportaaseja oli useita.” – VIRO

Tasavallan presidentin perinteisellä
jouluruokien vastaanotolla kuvattu
video levisi Lennu-koiran ansiosta
maailmalla laajalti.

Lennu

Sauli Niinistö

Sipilän Yle-kohu:
”Harvinainen
sananvapauskiista
Suomessa” – RANSKA

”Frankfurter Allgemeine Zeitung 18.12. ja die Tageszeitung, kielteinen,

lehdet kirjoittavat pääministeri Sipilän ja Ylen välisestä kohusta.
Pääministerin kerrotaan painostaneen mediaa ja hänet rinnastetaan
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin. Vuoden 2017 alussa muutama
muukin lehti tarttui aiheeseen.” – SAKSA

”Vaikka pääministerin sananvapaus-asia olikin vahvasti esillä

mediassa, ei se kuitenkaan yleisellä tasolla murentanut uskoa
Suomen sananvapauden tilaan. (Voisi jopa sanoa, että kyseinen
kohu kertoi siitä, että sananvapaus lopulta Suomessa toimii.)”
– ISO-BRITANNIA

”Muutamissa jutuissa on painotettu, ettei (perustulo-)kokeilu ole
Juha Sipilä

sosialistinen idea, vaan pitkälti bisnestaustaisen pääministeri Juha
Sipilän projekti.” – TSEKKI

”Alexander Stubb on esiintynyt

UK-mediassa tiiviisti syksyn 2016 aikana.
Hän on myös aloittanut Financial Timesin
kolumnistina. Stubb on pyrkinyt
esittämään rakentavia näkemyksiä ja
vaihtoehtoja brexitin toteuttamiseksi.
Nämä näkemykset eivät ole juurikaan
saaneet vastakaikua.” – ISO-BRITANNIA

”UIkoministeri Soini esiintyi välittömästi brexit-

äänestyksen jälkeen SKY News -kanavalla. Vaikka hän
esitti näkemyksiään puoluejohtajana, ohjelmassa häntä
tituleerattiin ”Suomen varapääministerinä”. Ulkoministeri
Soinin aiemmin esittämiä lausuntoja on sittemmin poimittu
asiayhteydestä irrallisina ja niitä on haluttu käyttää
osoittamaan, että Suomi olisi myönteinen UK:n vaatimusten
suhteen. ” – ISO-BRITANNIA
Alexander Stubb

Timo Soini

”Bengt Holmströmin Nobel-palkinto […] toi

kuitenkin sellaista näkyvyyttä, jota Suomi ei
yleensä saa ja siksi sen merkitys on tärkeää
nostaa esille. Lisäksi Nobel-palkinnosta uutisoitiin
hyvin laajasti sekä valtakunnallisissa että
paikallisissa medioissa.” – RANSKA

Bengt Holmström

”Nokian toiminta jaksaa kiinnostaa tiedotusvälineitä. Siitä
uutisoidaan aina kun jotain uutta kerrottavaa löytyy. Sitä
myös analysoidaan ja Nokian tarinaa selostetaan
monisanaisesti.” – CHILE

Peter Vesterbacka

Rajeev Suri

”Selvästi peliala on edelleen ykkösaihe,
Rovion Peter Vesterbacka noteerataan
julkisuudessa.” – VIRO

”Jääkiekko on Kanadassa tärkeä positiivisen
Suomi-kuvan luoja.”
– KANADA

Mainituimmat urheilijat:
Patrik Laine
Aleksander Barkov
Kimi Räikkönen
Valtteri Bottas

Patrik Laine

”New Yorkissa suomalainen musiikki on ollut esillä mm. naisnäkökulmasta, kun Kaija Saariahon ooppera L'amour de Loin
esitettiin syksyllä Susanna Mälkin vetämänä Metropolitan oopperassa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun METissä
esitettiin naisen säveltämä ooppera sitten vuoden 1903. Samalla se oli ajankohtainen amerikkalaisen yhteiskunnan
näkökulmasta, joka käy läpi siirtolaisuuteen ja nationalismiin liittyviä kysymyksiä.” – YHDYSVALLAT

”Saara Aallon menestys X Factor-

kilpailussa nosti Suomen näkyviin uudella
tavalla ja ryhmässä, jota aiemmin on ehkä
ollut haastava tavoittaa. Suomen
maineeseen Saara-buumi ei ehkä vielä
ehtinyt vaikuttaa, mutta näkyvyyteen
ehdottomasti.” – ISO-BRITANNIA
Mainituimmat taiteilijat:
Kaija Saariaho
Esa-Pekka Salonen
Susanna Mälkki
Sofi Oksanen
Einojuhani Rautavaara
Isac Elliot
Saara Aalto

Kaija Saariaho

”Juho Kuosmasen ”Hymyilevä mies” -elokuva voitti

vuonna 2016 Cannesin filmifestivaaleilla ”Un certain
regard” -palkinnon. Elokuva sai paljon näkyvyyttä
ranskalaisissa medioissa, ja kaikissa elokuva-arvosteluissa
sitä kehuttiin vuolain sanoin.” – RANSKA

”Suomalainen klassinen musiikki oli tänäkin vuonna näkyvästi
esillä. Lehdissä kirjoitettiin erityisesti Esa-Pekka Salosesta,
Hannu Linnusta, Osmo Vänskästä, Pekka Kuusistosta sekä
Kaija Saariahon ja Susanna Mälkin Met-debyytistä.

Elokuvista Miekkailija ja Hymyilevä mies huomioitiin mm.
LA Timesissa ja Hollywood Reporterissa. Kirjallisuuden saralla
Anu Partasen kirja oli näkyvästi esillä. […]
Marimekon ja Targetin yhteismallisto sai erittäin laajaa
mediahuomiota […] Vogue kirjoitti Samujin liikkeen avaamisesta
New Yorkiin. […]
Angry Birdsistä kirjoitettiin useaan otteeseen, pääsääntöisesti
myönteiseen sävyyn.” – YHDYSVALLAT

”Valtavan mediahuomion ”aamusta iltaan” ja koko

valtakunnan laajuisesti sai Rovaniemeltä tulleen
joulupukin Suomen itsenäisyyspäivän korville
ajoittunut vierailu Zagrebiin. Edustusto teki yhteistyötä
Zagrebin kaupungin turismitoimiston kanssa, minkä
johdosta pukin näkyvyys ja suomalaisen
joulusanoman perillemeno oli taattu. Joulupukin
Kroatian vierailu oli melkoinen mediashow ja
Rovaniemen pukki oli takuuvarmasti vuoden kuvatuin
suomalaismies.” – KROATIA

”Rion olympialaisten yhteydessä toiminut Suomi-talo

sai paljon näkyvyyttä paikallisessa mediassa, kuten
maan suurimpiin sanomalehtiin kuuluvassa O Globossa.
Joulupukin mukanaolo noteerattiin erityisen laajasti.”
– BRASILIA

Suomen viralliset emojit täydentyivät

MEDIA REACH

henkilöä

”Wall Street Journal teki kansikuvajutun Suomi-emojeista ja niiden saamisesta viralliseen Unicode-järjestelmään.
Lehden jatkojutussa kerrottiin, että sauna ja villasukat otetaan mukaan järjestelmään.” – YHDYSVALLAT

Millainen kuva mediassa meistä muodostuu?
”Kroatialaisten Suomi-kuvassa ei ole tapahtunut

merkittäviä muutoksia viime vuosina. Kroatialaismediassa
suomalaiset näyttäytyvät rehellisinä, läpinäkyvinä ja
järkevinä. Uusi trendi on se, ettei suomalaisia pidetä enää
ongelmattomana ”ihannekansana”, vaan ehkä jopa
aikaisempaa parempana vertailukohteena väkilukunsa
puolesta samankokoiselle Kroatialle, koska ”onhan
Suomellakin omat ongelmansa” muun muassa talouden ja
sisäpolitiikan (maahanmuutto) saralla.” – KROATIA

”Suomalaisia ihmisinä koskevia kirjoituksia ei juuri
näy, mutta jos niitä on, sävy on yleensä myönteinen.
Poikkeuksena mainittakoon El Mundo -valtalehden
Papel-viikkoliitteessä ilmestynyt monen sivun kirjoitus
valokuvineen, joka oli otsikoitu ”Kirveet ja vodka
Suomessa” ja joka käsitteli itsemurhia, väkivaltaa ja
erityisesti perheväkivaltaa Suomessa sekä alkoholin
osuutta niihin.” – ESPANJA

”Suomalaisten turistien törttöily, huono käytös ja

tekemät rikokset (usein liittyen maahantulosäännösten
rikkomiseen) ovat olleet vuonna 2016 poikkeuksellisen
paljon esillä mediassa henkilöllisyyden ja kansallisuuden
kera. Toistaiseksi niillä ei ole ollut vaikutusta kokonaiskuvaan suomalaisista, mutta jos tämä jatkuu, vaarana on
kolhu suomalaisten hyvälle maineelle.” – INDONESIA

Valeuutisia Suomesta?
”[…] Keskustelu Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä

noudatteli pitkälti vanhaa kaavaa, jolla pyrittiin tukemaan
Venäjän kotimaisessa propagandassa esitettyä narratiivia
’lännen saartamasta Venäjästä’. Toisena tavoitteena oli
mitä ilmeisimmin halu vaikuttaa Suomen
turvallisuuspoliittisiin päätöksiin. […] Sotaharjoituksiin
Suomi oli lähtenyt lähinnä Yhdysvaltain painostuksesta.
Itse sotaharjoituksista tehdyssä raportoinnissa esiintyi
valheellisia uutisia, joissa Suomen puolustusvoimien
toimintakyky asetettiin kyseenalaiseksi. […].” – VENÄJÄ

”Toimittajien keskuudessa suomalaiset virkamiehet saavat
kiitosta siitä, että he vastaavat toimittajien kysymyksiin.”
– VENÄJÄ

Edustuston henkilöstö ja Suomeen järjestetyt mediavierailut
EDUSTUSTON HENKILÖSTÖ

MEDIAVIERAILUT

”Suomen Teheranin-suurlähettiläs on antanut ahkerasti haastatteluita

”Toimittajavierailut ovat erittäin hyödyllinen maakuvatyön väline, jonka
avulla on mahdollista laajentaa Suomi-kuvaa ja tuoda esiin Suomesta
sellaisia uusia puolia, jotka muuten jäisivät kokonaan huomiotta. Lisäksi
ne auttavat pitkäaikaisten toimittajakontaktien luomisessa.”

Iranin medialle, ja saanut paljon huomiota osakseen Teheranin lisäksi
myös matkustaessaan Iranin maakunnissa. Haastatteluiden ansiosta
Suomi-kuva on monipuolistunut huomattavasti Iranissa. Myös
suurlähettilään metron käyttö on saanut positiivista huomiota Iranissa ja
kiillottanut kuvaa Suomesta tasa-arvoisena ja ympäristötietoisena
maana.” – IRAN

”Suurlähettiläs on ollut näkyvä mediassa niin Kenian televisiossa kuin
lehdissä osana hyvä hallinto suurlähettiläsryhmän interventioita tai
bilateraalisti mm. tasa-arvoministerin kanssa uutislähetyksessä sekä
kansallisen naistenpäivän juhlapuhujana.” – KENIA

”Edustuston aktiivisen viestintästrategian ansiosta Suomi on edelleen

ollut näkyvästi esillä nigerialaisissa tiedotusvälineissä. Suurlähettiläs on
tuonut lukuisissa haastatteluissa esille Suomen ja Nigerian hyviä suhteita
ja erityisesti kauppaan liittyviä mahdollisuuksia sekä Suomen
vahvuuksia, ja yksi maan päälehdistä julkaisi laajat artikkelit Suomen
koulu- ja kirjastojärjestelmistä […].” – NIGERIA

”Katsomme media- ja vaikuttajavierailut yhdeksi arvokkaimmista
välineistä, mitä meillä on maakuvatyössä käytössä.”

”Sosiaalisen median merkitys korostuu erityisesti vaikuttajavierailujen

yhteydessä. Vieraat eivät välttämättä kirjoita yhtäkään artikkelia, mutta
saattavat twiitata kymmeniä twiittejä.”

Suomi maailman mediassa
Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mistä maailman medioissa puhutaan, kun puhutaan Suomesta.
Tarkastelussa ovat olleet kaikki mediat, erityisen tarkkaan on seurattu sanomalehtiä.
Tiedot perustuvat edustustojen arvioon ja osassa maita maksettuun mediaseurantaan. 2/3:ssa edustustoista
media-asioita hoidetaan ns. oman toimen ohella.
Kysely toteutettiin webrobol-kyselynä joulukuun 2016 – tammikuu 2017 välisenä aikana
Kyselyyn vastasi 74 Suomen 89:stä edustustosta.
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PEOPLE WITH SISU.
– ETELÄ-KOREA

Poimintoja vastauksista alueittain

Ruotsi
”Suomalainen kulttuuri on näkynyt Ruotsin mediassa tasaiseen tahtiin koko vuoden ajan. Kohokohtia ovat olleet Tom of Finland Helsingissä, Tove Jansson
Millesgårdenissa ja Ellen Thesleff Sven-Harrysin taidemuseossa. Kaikki saivat positiivista huomiota useassa mediassa. Muita mediassa näkyneitä
suomalaisnäyttelyitä ovat Eero Aarnio Designmuseossa ja Helene Schjerfbeck Turussa. Sofi Oksanen on jatkuvasti esillä ja häntä pidetään maailmantähtenä.
Varsinkin Göteborgin kirjamessujen aikaan hän sai runsasta, positiivista huomiota. Suomalaisen kulttuurin arvostetut kestotähdet Ruotsissa Kjell Westö, EsaPekka Salonen, Kenneth Kvarnström, Stina Ekblad ja Birgitta Ulfsson ovat näkyneet mediassa tasaiseen tahtiin ja alati myönteisesti. Heidät mielletään
ruotsalaismediassa usein ruotsalaisiksi. Uransa juuri lopettaneen ruotsalaisen rokkibändi Kentin jäsenten suomalaisjuuret ovat myös saaneet runsasta huomiota
ja heidän videonsa, jossa heilutetaan ylpeästi Suomen lippua, on noteerattu laajalti.” – RUOTSI
”Suomi on koko vuoden ajan ollut tasaisen vahvasti esillä Ruotsin turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. (Määrällisesti esimerkiksi turvallisuuspolitiikkaan
liittyviä Suomen mediaosumia oli vajaat 7000, politiikkaan noin 12 000, ja luvut menevät osin päällekkäin.) Mediaa on puhuttanut etenkin Suomen ja Ruotsin
erilaiset suhteet Venäjään ja maiden suhde Naton jäsenyyteen.” – RUOTSI
”Kaikkein keskeisin teema Suomen näkyvyydelle Ruotsissa on kuitenkin ollut ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö ja yhteistyön
syveneminen on kestoteema, lisäksi Suomi on vahvasti esillä maan vilkkaassa Nato-keskustelussa ja hyvin usein myös Ruotsin Venäjä-keskustelussa. Suomen
kuva luotettavana ja osaavana kumppanina Ruotsille on vuonna 2016 edelleen vahvistunut. Määrällisesti eniten negatiivista Suomeen liittyvää julkisuutta aiheutui
vuonna 2016 suurlähettiläs Jarmo Viinaseen liittyvästä kohusta. Toisaalta asian nopea käsittely ja päätöksenteko antoi osaltaan myös positiivista viestiä
Suomesta modernina ja tasa-arvoisena maana.” – RUOTSI
Aiheita, jotka on noteerattu laajemmin ja useammissa medioissa:
”Pakolaiset Suomen itärajalla & Suomen ja Venäjän neuvottelut & pakolaisvirran tyrehtyminen, Tuhannet turvapaikanhakijat jättävät Suomen, Suomi sanoo ei
pohjoismaiselle yhteisrajalle (Stubb), Ministeri Toivakkaa epäillään verosuunnittelusta, Soldiers of Odin ja Loldiers of Odin -ilmiöt, Panama-paperit ja
suomalaisten toimittajien lähteet, Narkolepsia-korvaukset, Petteri Orpo Alexander Stubbin seuraajaksi kokoomuksen johtoon ja valtionvarainministeriksi,
Kilpailukykysopimus, Hyperloop ja visio huippunopeasta maayhteydestä Suomen ja Ruotsin välille, Peli poikki-mielenosoitus Helsingissä, Nobel-palkinnonsaajien
julkistus; Holmström, Ahtisaari, vastarintaliikkeen mielenosoitus ja Jimi Karttusen kuolema, reaktiot, Ei Guggenheimille, Suomalaisten käytös puhemiehen
illallisella Tukholmassa, Pääministeri Sipilä & Terrafame, Imatran surmat, Sipilä ja Yle, kansalaispalkka-kokeilu, PS-nuorten video -kohu”. – RUOTSI

Muut Pohjoismaat
”Suomenruotsalainen Isac Elliot on supertähti Norjassa. Hän on suurten yleisötapahtumien vetonaula ja hänen konserttinsa ovat olleet loppuunmyytyjä. Elliotin
nimittäminen Suomen nuorisosuurlähettilääksi kiinnosti norjalaismediaa, nimitystilaisuus pääsi TV2:n pääuutisiin haastatteluineen. Kymmenet tuhannet nuoret
ovat seuranneet 16-vuotiasta Elliotia ympäri Norjaa järjestetyissä konserteissa. Isac Elliot on myönteinen mediahahmo ja hän kohtelee fanejaan erittäin
huomaavaisesti. Elliot on myös esiintynyt kiusaamista vastustavassa kampanjassa.” – NORJA
”Suomen perustulokokeilu oli vuoden 2016 aikana esillä useissa medioissa. Näiden juttujen sävy oli hyvin positiivinen. Perustulokokeilua pidettiin
innovatiivisena ja hyvänä ideana. Muutamassa jutussa todettiin, että tanskalaisella Alternativet-puolueella on ollut samanlaisia ideoita. Suomen kokeilua
kuvaillaan yritykseksi vastata niihin haasteisiin, joita mm. globalisaatio, Suomen teollisuuden rakenteen muutos, sekä Venäjän kriisi ovat aiheuttaneet Suomen
kansantaloudelle. Suomen taloustilannetta on jo vuosien ajan kommentoitu hyvin negatiiviseen sävyyn Tanskassa. Perustulokokeilua koskeva uutisointi on siten
tuonut positiivisia sävyjä tähän mielikuvaan.” – TANSKA
”Suomen menestys PISA-tutkimuksissa on varsin laajalti tunnettu asia Norjassa ja sitä käsitellään miltei poikkeuksetta erittäin myönteisessä sävyssä. Poliitikot,
puolueista riippumatta, ovat käyttäneet Suomea esimerkkinä siitä, millainen koululaitoksen pitäisi olla. Pääministeri Solberg on eri yhteyksissä nostanut esille
varhaisen puuttumisen ja tuen oppilaille sekä korkeatasoisen opettajakoulutuksen Suomessa.” – NORJA
”Suomen 100-vuotisjuhla sai vuoden 2015 lopussa erinomaista ennakkomainosta, kun ehdotus lahjoittaa Haltin huippu Suomelle 100-vuotislahjaksi levisi
mediassa kulovalkean tavoin. Keskustelu jatkui vilkkaana myös 2016 aikana, kannanotot olivat etupäästä myönteisiä lahjoituksen puolesta. Pääministeri Solberg
totesi lokakuussa 2016 Kåfjordin kunnanjohtajalle lähettämässä kirjeessään, että Norjan perustuslain mukaan Norja ei voi luopua maa-alueistaan, mutta Norja
keksii kyllä jokin muun sopivan lahjan Suomelle.” – NORJA

Venäjä
”Vuoden merkittävin Suomeen liittyvä media-aihe liittyi Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan. Aihe hallitsi Suomi-uutisointia etenkin alkuvuodesta, jolloin
Suomi osallistui useisiin sotaharjoituksiin Ruotsin ja Nato-maiden kanssa. Yhteistyö huipentui amerikkalaisten maa- ja ilmavoimien osallistumiseen
sotaharjoituksiin Suomen maaperällä. Kesällä otsikoissa oli myönteisessä valossa presidentti Niinistön ehdotus ”transponderien” käytöstä Itämeren alueella.
Suomen kieltäytyminen loppukesästä Venäjän kutsuun saapua kahdenvälisiin keskusteluihin Itämeren turvallisuustilanteesta ei sen sijaan herättänyt lehdistössä
merkittävää huomiota. Keskustelu Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä noudatteli pitkälti vanhaa kaavaa, jolla pyrittiin tukemaan Venäjän kotimaisessa
propagandassa esitettyä narratiivia ”lännen saartamasta Venäjästä”. Toisena tavoitteena oli mitä ilmeisimmin halu vaikuttaa Suomen turvallisuuspoliittisiin
päätöksiin. Kirjoituksissa muistutettiin usein, ettei Nato-jäsenyydellä ole Suomen poliittisen johdon eikä kansankaan tukea. Sotaharjoituksiin Suomi oli lähtenyt
lähinnä Yhdysvaltain painostuksesta. Itse sotaharjoituksista tehdyssä raportoinnissa esiintyi valheellisia uutisia, joissa Suomen puolustusvoimien toimintakyky
asetettiin kyseenalaiseksi. Nato-harjoituksiin Etelä-Suomessa ilmestyneen karhun väitettiin pelottaneen suomalaissotilaat suunniltaan. Todellisuudessa välikohtaus
tapahtui Kajaanissa. Hallituksen lehti Rossiiskaja gazeta puolestaan väitti sotaharjoitusten Suomen maaperällä rikkovan Pariisin vuoden 1947 rauhansopimusta.
Samainen lehti on tarjonnut virheellistä tulkintaansa Pariisin rauhansopimuksesta myös Suomen ja Ruotsin puolustusliittokeskusteluun sekä lännestä tehtäviin
asehankintoihin.” – VENÄJÄ
”Murmanskissa mediassa muuttui sävy hivenen negatiivisempaan suuntaan turvapaikanhakijoiden pohjoisen reitin myötä. Suomen sanottiin monissa uutisissa
"sulkeneen rajan" turvapaikanhakijoilta, vaikka se ei suoranaisesti ollut taustalla ja syitä rajalle pääsemättömyyteen oli monia.” – VENÄJÄ
”Pakolaiskysymys. Venäjän media jatkoi edellisvuoden puolella alkanutta raportointia, jossa annettiin ymmärtää Suomen olevan luhistumaisillaan Lähi-Idästä
saapuvan pakolaisvirran edessä. Maalailtiin kuvaa pakolaisten aiheuttamasta rikollisuuden aallosta ja kaaoksesta. Venäjän puolelta Suomeen saapuneista
pakolaisista raportoitiin, mutta Venäjän turvallisuusviranomaisten osallisuudesta ilmiöön vaiettiin. Presidentti Niinistön Moskovan vierailu ja rajasopimus
rahoittivat keskustelun.” – VENÄJÄ
”Slush, Flow ja Suomalaisen elokuvan viikko ovat maakuvan kannalta tärkeimpiä “vientituotteita” Pietarissa. “– VENÄJÄ
”Vielä Suomelle on julkisuudessa Pietarissa tarjontaa kovempi kysyntä. Suomea pidetään esimerkillisenä valtiona hyvinvoinnin, koulutuksen rakentamisen,
suunnittelun, terveydenhuollon suhteen. Pietarissa Suomi on esimerkki valtiosta, joka takaa kansalaisilleen hyvän arjen. Tähän kysyntään voisimme entistä
rohkeammin vastata juhlavuonna 2017.” – VENÄJÄ

Muu Eurooppa
”Pakolaistilanteen myötä suomalaisten kerrotaan suhtautuvan entistä epäluuloisemmin maahanmuuttajiin ja pakolaisiin. Monet lehdet kirjoittivat irakilaisten
turvapaikkahakijoiden poistuvan Suomesta vapaaehtoisesti, koska ilmaston lisäksi suomalaisten vastaanotto on osoittautunut kylmäksi. Muukalaisvihamieliset
järjestöt, kuten Soldiers of Odin nousivat otsikoihin, mutta myös kansan vastareaktioista ja -mielenosoituksista kerrottiin useassa mediassa.” – SAKSA
”Pohjoismaat olivat keväällä 2016 kunniavieraina Tshekin suurimmilla, vuosittain järjestettävillä kirjamessuilla (Svet knihy 2016) Prahassa. Suomesta messuille
saapuivat kirjailijat Elina Hirvonen, Katja Kettu, Johanna Sinisalo ja Antti Tuomainen. Prahan neljä pohjoismaista suurlähetystöä, yhteistyössä paikallisen
kulttuuritoimija Skandinavian talon kanssa, käynnistivät #ReadNordic -kirjallisuuskampanjan syyskuussa 2015 kasvattaakseen mielenkiintoa Pohjolan
kirjallisuuden nykytrendejä ja rikasta kirjallisuusperintöä kohtaan. Kampanja jakaantui kahdeksaan teemakuukauteen sisältäen lukuhaasteita, sosiaalisen median
kampanjan, pohjoismaisia kirjailijavieraita, elokuvanäytöksiä sekä muita kulttuuritapahtumia.” ”Joulukuussa 2016 pidetyssä tshekkiläisen ja pohjoismaalaisen
kirjallisuuden suhteita käsittelevässä konferenssissa todettiin, että Sinuhe Egyptiläinen on Tshekin kaikkien aikojen luetuin ulkomaalainen kirja.” – TSEKKI
”Suomen talouden huono tila. AAA-luottoluokituksen menetys, Suomessa on meneillään sisäinen devalvaatio, Aikaisemmin hyvin toimeen tuleva Suomi on
siirtynyt taantumaan johtavaan talouspolitiikkaan, Ay-liike ja hallitus sopivat tiukoista toimista, Irlanti ja Suomi ovat euroalueen kaksi ääripäätä, Suomi on EUalueen suuri sairas mies, Onko Suomi seuraava Kreikka?” – KREIKKA
”Pakolaispoliittisessa keskustelussa näkökulma faktapitoisen ja hieman kielteisen välillä, keskittynyt palauttamisiin ja haluun sulkea rajoja.” – BELGIA
”B92-verkkolehti uutisoi heinäkuussa Niinistön ja Putinin keskustelusta, joka käsitteli Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä, EU-pakotteita ja Niinistön ehdotusta
transpondereiden käyttämisestä lennettäessä Itämeren päällä. / Neutraali.” – SERBIA

Japani
”The Embassy of Finland in Japan is doing a lot of promotion through social media, with our twitter account having more than 129 000 followers. And now, an
interesting phenomenon is happening that sometimes, when we make tweets and put stories on facebook/website, (mainly online) media make stories out of
them.” – JAPANI
”The most popular topic seemed to be childcare related matters, including neuvola, maternity package, baby liquid milk formula, gender equality and work-life
balance. The Embassy has been extremely active in promoting this area, by giving lectures and interviews, helping with maternity package exhibitions and even
holding a Japanese only press tour last June. It's said that TV is the last media to report about recent trends/fads, and taking this in account, having at least three
local TV companies travelling to Finland to report about childcare is a solid sign that the image of Finland as a childcare country is well-established in Japan. For
example, by checking with the ”Nikkei Telecon” Service, there were 126 articles that had both the words ”Finland” and ”neuvola” included (the word ”neuvola” alone
hit 226 articles). Also, the Embassy cooperated in donating Finnish baby milk formula to the affected areas of the Kumamoto Earthquake last Spring, which
received much attention; the Japanese Government announced last October that research to allow liquid-type formula into the domestic market will be launched,
which resulted in another round of reportings about the Finnish donation (In the ”Nikkei Telecon” service, there were around 220 articles with just the keyword
”liquid milk. ” Articles with the word ”Finland” included hit over 80).” – JAPANI
”Not so much on Finland's economy itself, but there were articles on Slush which is recognized as a positive event in Japan. Slush Asia was held for the second
time last year, which had at least over 30 articles.” – JAPANI
”Much coverage on the popular topic of design and lifestyle in general. The Marimekko film ”Armi Elää! ” was on show last year, and then the Marimekko Exibition
coming from Design Museum in Helsinki was touring around Japan. In newspapers, there were 195 hits with the keyword ”marimekko” alone. There was also the
Lifestyle Finland event conducted by Finpro, introducing Finnish fashion and interior design companies in May and November which resulted in media coverage of
over 80.” – JAPANI

Kiina
”Suomi näyttäytyy Kiinassa kaukaisena ja pienenä maana, jonka maine tosin on positiivinen mutta myös ohut.” – KIINA
”Ongelmana tuntuu oleva, ettei useimpiakaan suomalaisia vientituotteita mielletä suomalaisiksi tai ne ovat teollisuuden investointituotteita, joiden näkyvyys on
rajallinen ja tunnettuus kohtalaista lähinnä alan ihmisten keskuudessa. Talviurheilu on tästä poikkeus, jonka kiinnostavuus on selvästi kasvussa ja tämä näkyy
pikkuhiljaa myös medianäkyvyydessä. Myös Suomeen kohdistuva matkailu on selvästi noussut pienimuotoiseksi hitiksi varsinkin sosiaalisen median puolella.”
– KIINA
”Kiinalaisten suurin kiinnostus PISA:a kohtaan tuntuu laantuneen, varsinkin kun Kiinan oma ranking- sijoitus tippui huomattavasti edelliskerrasta, jolloin vain
Shanghai oli mukana testeissä. Suomen koulutusjärjestelmällä on Kiinassa hyvä ja erottuva maine, jopa jonkinlainen brändi, mutta se ei enää juurikaan perustu
PISA-tuloksiin, joten uusien tuloksien julkistaminen ei juurikaan vaikuttanut Suomen näkyvyyteen tai yhteydenottojen määrään edustustoon. Sitä vastoin Kiinan
medioissa on ollut huomattavia väärinkäsityksiä koskien suomalaisen opetusjärjestelmän muutoksia, mm. ”ilmiöoppimista”, ja monet ovat käsittäneet oppiaineiden
poistuvan kokonaan suomalaiskouluista. Tätä olemme pyrkineet korjaamaan mm. Wechatissa julkaistulla artikkelillamme.” – KIINA
”Toukokuinen Moi Helsinki! tapahtumien sarja, joka näkyi sekä yleismedioissa, sosiaalisessa medioissa että ns. toimialamedioissa Pekingin alueella.” – KIINA

Muu Aasia ja Oseania
”Muumit ja Marimekko näkyvät Thaimaan mediassa ja katukuvassa yhä lisääntyvässä määrin. Tosin Muumit mielletään japanilaisiksi, eikä Marimekonkaan
alkuperä ole täysin selvä thaimaalaisille kuluttajille. Revontulien avulla olisi mahdollista houkutella Suomeen turisteja, jotka tällä hetkellä suuntaavat katsomaan
niitä Islantiin.” – THAIMAA
”EDUCATION SYSTEM - The Australian education system has suffered a slide in rankings, which has led to a plethora of articles and analyses of the Australian
education system, current deficits and options for improvement. Finland's education system ('the best education system in the world') has consequently been
referenced as a model to follow. There have been articles solely about the Finnish education system; the visit from leading educator Pasi Sahlberg was reflected in
Australian media with an interview on the ABC current affairs program Lateline, and he was quoted in various articles from highly reputable news sources. The
emphasis has been on the value Finland places on its highly educated teachers, the relaxed methods of teaching and the late school starting age. These topics
have been in discussion primarily because of Australia's current situation: low high school results required for a teaching degree, teachers are not required to have
higher education, and Tasmania was proposing a starting age of 3.5 years of age.” – AUSTRALIA
”Big demonstration in Finland for and against immigration ”Finland is about to introduce anti-immigration law” – ETELÄ-KOREA
”Sauna culture covered in Nepali media. ” – NEPALI

Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä
Afganistanissa puhutuin Suomi-aihe on ollut tiukentunut linja afganistanilaisia turvapaikanhakijoita kohtaan ja Suomen ja Afganistanin solmima, takaisinottoa
koskeva yhteisjulistus. Lisäksi ”Suomi nousi esiin Afganistanin mediassa useaan otteeseen sukupuolten tasa-arvoa ja naisten asemaa edistävänä maana.”
– AFGANISTAN

”Suomen maine on edelleen säilynyt positiivisena, mutta Suomen tunnettuus on selvästi kasvanut. Viime vuosina Suomi on tullut tunnetuksi Nokian ohella myös
laadukkaasta koulutuksesta, puhtaasta ympäristöstä sekä toimivasta yhteiskunnasta.” – IRAN
”Suomen ja Algerian ensimmäinen energiafoorumi oli vahvasti esillä niin televisiossa kuin printtisanomalehdissä. Oli sekä uutisia että haastatteluja. Foorumin
ansiosta saatiin myös suurlähettilään laajempi Suomi-haastattelu televisioon.” – ALGERIA
”The Universal Basic Income pilot received substantial attention in its different phases (when it was discussed, when the pilot actually started). The coverage was
positive and created the effect of ’out of the box’ thinking in Finland.” – ISRAEL
”Päivittäin ilmestyvä arabiankielinen sanomalehti Assabah julkaisi suurlähettiläs Jääskeläisen haastattelun, jossa aiheina Suomen menestys läpinäkyvyydessä,
tasa-arvossa ja terrorismin vastaisuudessa, sekä Suomen valtuuskunnan osallistuminen Tunisissa järjestettyyn investointikonferenssiin. Lopussa oli myös
kriittisempi kysymys Suomen aseviennistä Lähi-Idän konfliktialueille. Assabah-lehteä lukee niin sanottu suuri yleisö.” – TUNISIA
”Finland is perceived friendly, user-friendly, trustworthy, easy to manage, people speak English well, places are well marked, clean, open minded and welcoming to
tourists. Very accommodating. Beautiful, especially the nature, the spaces and the silence.” – ISRAEL
”Israeli design journalist and blogger Sigal Namir participated in the Helsinki Design Week. She wrote three excellent articles on the Finnish design climate, its
sources and resources. She stressed how Finnish design successfully combines a fine heritage, technological innovation and sustainability and thus supports a new
generation of talented designers.” – ISRAEL

Saharan eteläpuolinen Afrikka
”Edustuston aktiivisen viestintästrategian ansiosta Suomi on edelleen ollut näkyvästi esillä nigerialaisissa tiedotusvälineissä. Suurlähettiläs on tuonut lukuisissa
haastatteluissa esille Suomen ja Nigerian hyviä suhteita ja erityisesti kauppaan liittyviä mahdollisuuksia sekä Suomen vahvuuksia, ja yksi maan päälehdistä
julkaisi laajat artikkelit Suomen koulu- ja kirjastojärjestelmistä. Alkuvuodesta alivaltiosihteeri Matti Anttosen johdolla toteutettu vienninedistämisvierailu sai
tiedotusvälineissä laajaa huomiota.” – NIGERIA
”Suomen tukemassa Sambian maanviljelijöiden liitossa (Zambia National Farmers' Union) ilmeni korruptiotapaus: selvisi, että Suomen ja Ruotsin kehitysapua oli
käytetty liitossa väärin. Asiaa puitiin mediassa laajalti. Kehitysavun väärinkäyttö tuomittiin liki kaikissa asiaa koskeneissa uutisissa ja kommenteissa. Suomen (ja
Ruotsin) vakava ja kriittinen suhtautuminen korruptioon sai kiitosta.” – SAMBIA
”Edustusto näkyi positiivisesti paikallisessa mediassa huhtikuussa norsujen syöksyhampaiden polttotilaisuuden yhteydessä. Suurlähetystö luovutti Kenian
viranomaisille tuhottavaksi kaksi hallussaan ollutta vanhaa norsun syöksyhammasta, josta kirjoitettiin Star-lehdessä. Tapahtuma oli myös näkyvästi esillä
sosiaalisessa mediassa, missä Suomea hehkutettiin luonnonsuojelutyön vahvana tukijana.” – KENIA
”Suomesta kirjoitettiin kaksi energia-aiheista juttua Daily Nation ja Business Daily -lehtiin lokakuussa. Jutut olivat hyvin positiivisia, ja suitsuttivat suomalaista
osaamista energia- ja cleantech alalla.” – KENIA

Yhdysvallat ja Kanada
”Kanadassa useat eri sanomalehdet ovat kirjoittaneet perustulokokeilusta ympäri vuoden. Esimerkiksi liittovaltion hallituksen sosiaaliministeri ministeri Jean-Yves
Duclos totesi perustulon olevan tutustumisen arvoinen konsepti. Myös Quebecin ja Ontarion provinssin hallitukset ovat pitäneet perustuloa yhtenä mahdollisuutena.
Ontarion hallitus suunnittelee parhaillaan omaa perustulokokeiluaan. Perustulosta on kirjoitettu sekä kriittisesti että ylistävästi ja siltä väliltä. Näissä yhteyksissä
Suomen perustulosselvitys ja -kokeilu on lähes poikkeuksetta nostettu yhdeksi esimerkiksi. Lisäksi Suomen kokeilusta on uutisoitu myös ilman linkkiä Kanadan
politiikkaan. Yleinen suhtautuminen Suomen perustulokokeiluun on ollut neutraalia tai jopa varovaisen myönteistä.” – KANADA
”Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden huippukokous sai poikkeuksellisen paljon positiivista mediahuomiota Yhdysvalloissa. Lehdistössä kirjoitettiin Pohjoismaiden
päämiesten kunniaksi järjestetystä virallisesta illallisesta, mutta analysoitiin myös kokouksen varsinaista sisältöä. Mediassa kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen,
miten myönteisesti ja jopa ihaillen presidentti Obama suhtautuu Pohjoismaihin. Esimerkiksi Washington Post julkaisi Associated Pressin artikkelin otsikolla ”Obama to
World: Be more like the Nordics”. Kokouksesta raportoivat muun muassa Washington Post, New York Times, NBC News, ABC News, USA Today ja The Hill sekä
uutistoimistot. Lisäksi Huffington Post julkaisi ennen kokousta sekä Pohjoismaiden ulkoministereiden että Pohjoismaiden suurlähettiläiden yhteiskirjoitukset
kokouksen merkityksestä.” – YHDYSVALLAT
”Suomen koulutusjärjestelmä on edelleen Suomen paras valttikortti Yhdysvalloissa. Aiheesta kirjoitetaan jatkuvasti pieniä ja isompia juttuja ja juttujen yleissävy on
hyvin positiivinen. Useissa artikkeleissa kysytään mitä Yhdysvallat voisi oppia Suomelta. Suomen kaksi näkyvintä ”koulutuslähettilästä” Yhdysvalloissa olivat
Suomessa asuva amerikkalainen opettaja Timothy Walker ja Fulbright-stipendiaatti William Doyle. Walker kirjoitti Atlanticiin useita artikkeleita, joissa hän kuvailee
miten paljon suomalainen koulutusjärjestelmä eroaa amerikkalaisesta. Mm. Washington Post, Los Angeles Times ja USA Today julkaisivat William Doylen kirjoituksia,
joissa hän kehuu vuolaasti suomalaista koulutusjärjestelmää. Tänä vuonna amerikkalaiset inspiroituivat myös suomalaisista pitkistä välitunneista (mm. Washington
Post, USA Today, NBC News) ja huomioivat että suomalaiset käyttävät koulutukseen liittyvää tutkimusta ja tilastotietoa paremmin hyödykseen kuin amerikkalaiset.
Lisäksi Washington Postissa julkaistiin erittäin positiivinen artikkeli suomalaisten ja amerikkalaisten koululaisten tapaamisesta, jossa kerrottiin että kumpikin
osapuoli oli kateellinen toiselle tietyistä asioista.” – YHDYSVALLAT

Latinalainen Amerikka
”Kalevi Ekmanin saama koulutuspalkinto ja vierailu Meksikoon. Ekman sai Maailman kulttuurineuvoston (WCC) koulutuspalkinnon, joka on nimetty meksikolaisen
intellektuellin José Vasconcelosin (1882–1959) mukaan. Ekman kutsuttiin puhujaksi koulutusta käsittelevään tapahtumaan ja hän esitteli matkansa yhteydessä
kehittämäänsä Design Factory -konseptia useammalla eri taholla. Median kiinnostus johonkin tapahtumaan kasvaa merkittävästi, jos sillä on selkeä Meksikoyhteys. Tässä tapauksessa korkean tason koulutuspalkinto on saanut nimensä Meksikosta. Lisäksi kaikki Suomen koulutukseen liittyvä kiinnostaa erityisesti
Meksikossa.” – MEKSIKO
”Viime vuoteen verrattuna Suomen näkyvyys erityisesti TV:ssä oli selvästi suurempi.” – CHILE
”Presidentti Halonen piti puheen koskien naisten asemaa ja tasa-arvoa Yhdistyneiden Kansakuntien Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen talouskomissiossa
(ECLAC), jonka päämaja on Santiago de Chilessä. Ohjelmaan kuului myös vierailu Euroopan eteläisessä observatoriossa ESOssa, jonka jäseneksi Suomi liittyi
Halosen ensimmäisellä presidenttikaudella. Ohjelmaan sisältyy lisäksi vierailu ESOn alaisessa Paranalin observatoriossa, jota pidetään yhtenä maailman
tärkeimmistä tähtitieteellisistä observatorioista. Presidentti Halosen vierailu herätti tiedotusvälineiden mielenkiinnon erityisesti hänen vahvan panoksensa ja
asiantuntijuutensa naisten oikeuksien hyväksi. Lisäksi toimittajia kiinnosti Halosen ja Chilen presidentti Michelle Bacheletin läheiset välit ja ystävyys vuosien
takaa. Presidentti Halosta haastateltiin niin Chilen kansalliseen televisioon (TVN) kuin arvostettuun talouselämän aikakauslehti Capitaliin. Lisäksi vierailusta oli
uutisoitu lyhyesti etukäteen laajalevikkisessä ja asiantuntevassa Qué Pasa -viikkolehdessä.” – CHILE
”An article by New York University's professor Nouriel Roubini published at El Comercio (the main newspaper in the country) on January 6th, discusses ”the
distance between what Europe needs and what Europeans want... ”, and mentions the growing presence of ”Aggressively xenophobic and anti-Muslim political
parties (...) in the core of Europe, including the Netherlands, Finland and Sweden”.” – PERU
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