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MAAKUVATYÖN PÄÄMÄÄRÄ
Onnistunut maakuvatyö näkyy Suomen kiinnostavuutena
sekä erityisesti poliittisena ja taloudellisena menestyksenä.

VISIO TULEVAISUUDESTA
Maailman ongelmia ratkotaan korkealla osaamisella
ja ennakkoluulottomalla sekä tasa-arvoisella kokeilu
asenteella. Kestävä kehitys on itsestäänselvyys.

SUOMEN TAVOITE
Suomi tunnetaan siitä, että se ei pelkää oudoiltakaan
kuulostavia haasteita, vaan on parhaimmillaan silloin,
kun tilanne näyttää mahdottomalta.
Suomessa arki on maailman parasta.
Suomi on avoin, uudistuva, välittävä ja toimiva maa,
jonka kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle
kehitykselle, ennakkoluulottomuudelle ja yhdessä tekemiselle.

ARVOT JA IDENTITEETTI
Luotettava
Reliable

Omalaatuinen
heittäytyjä
Quirky

Ongelmien
Tasa-arvoinen
ratkaisija
Equal
Problem-solving

Osallistava
Inclusive

Hallituksen visio Suomi 2025, Maabrändiraportti 2010, FPB:n maakuvakatsaus 2015-2016, Finland Identity Guide 2015
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Suomen keskeiset vahvuudet (eivät vaihdu vuosittain)

TOIMIVUUS JA HYVINVOINTI
LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS
KOULUTUS JA OSAAMINEN

ASENNE

TYÖKALUT

Suomi käy kansainvälistä vuoropuhelua

Suomen maakuvatyö huomioi

ja etsii ratkaisuja yhdessä. Suomalaiset

ajankohtaiset kotimaiset ja ulkomaiset

ihmiset, yritykset ja järjestöt kertovat

ilmiöt. Löydät Suomen visuaaliseen

Suomesta mielellään kysyttäessä ja

identiteettiin liittyvät materiaalit sekä

kysymättäkin, aina suomalaisen

paljon valmiita työkaluja Suomesta

avoimella asenteella:

kertomiseen osoitteesta:

Things you should and
shouldn’t know.

toolbox.finland.fi
Suomen virallinen maakuvasivusto,
josta pääset eteenpäin:
thisisfinland.fi (finland.fi)

SUOMI FINLAND MESSAGE MAP
Finland believes in equality, democracy and taking good care
of each other. Good education is the cornerstone of our society.
These are the reasons why we are among the best countries in

Finland has one of the best
education systems in the world.
All Finns have equal opportunities
to learn and study.
Thanks to our world-class education

EDUCATION & KNOWLEDGE

solutions.

Finland is the greenest country
in the world. We have fresh air, pure
water, green forests, clean energy
and clean technology.
Our Nordic nature inspires us

NORDIC NATURE

Finland is the most functiona
country in the world.
We look for practical solutions
and deliver innovations to bothl
industries and everyday
life of people.

SOLUTION-ORIENTED

The Finnish handshake is the most reliable in the world.

both local and global challenges.

Let’s partner, learn and do business together. Our expertise is your advantage.

