
Suomi maailman
mediassa

Ulkoministeriön havaintoja
vuodesta 2022

Mediassa kuvailtiin ihailevin äänensävyin Suomen 
puolustuskykyä, varautumista, huoltovarmuutta, 
realistista suhtautumista Venäjään ja kylmäpäistä 
toimintaa hankalassa tilanteessa. – RUOTSI



Ulkoministeriön havaintoja Suomesta 
maailman mediassa

Koosteen tavoitteena oli selvittää, mistä maailman medioissa puhutaan, kun 

puhutaan Suomesta. Tarkastelussa ovat olleet kaikki mediat, erityisen tarkkaan 

on seurattu digitaalisia uutismedioita.

Katsaus koostuu määrällisestä ja laadullisesta analyysistä. Määrällinen osuus 

perustuu mediaseurantaohjelmistolla koottuun globaaliin, monikieliseen aineistoon. 

Aineiston keräsi Meltwater.

Laadullinen analyysi pohjautuu edustustojen havaintoihin. Suurimmassa osassa 

edustustoista media-asioita hoidetaan oman toimen ohella. Kokopäivätoimisia 

viestintä- ja maakuvatyötä tekeviä virkamiehiä on noin viidesosassa edustustoista.

Edustustot vastasivat kyselyyn joulukuusta 2022 tammikuuhun 2023. Kyselyyn 

vastasi 68 Suomen 89:stä edustustosta. Analyysin toteutti Meedius International.



Suomen 
medianäkyvyys: 
avainluvut



Yli 600 000* Suomi-osumaa kv-mediassa

*N=601 607. Haku on rajattu kansainvälisiin toimitetun median artikkeleihin, joissa ”Suomi” tai ”suomalainen” mainitaan otsikkotasolla. 
Haku kattaa yli 60 eri kieltä. Aineisto on kerätty Meltwaterin ohjelmistolla, joka monitoroi yli 260 000 globaalia toimituksellista medialähdettä. 



Näkyvyyden vaihtelu alueittain ja viikoittain



Nato-jäsenyyteen ja turvallisuuteen liittyvät 
kysymykset näkyivät uutismediassa eniten

Grafiikka kuvastaa näkyvyyden potentiaalista tavoittavuutta tarkastelujaksolla ja artikkeleiden saamaan reaktiomäärään sosiaalisessa mediassa.

Venäjä uhkaa Suomea ja 
Ruotsia ”vakavilla 

seurauksilla”, jos maat
liittyvät Natoon. 

Miesten 15 kilometrin 
olympiahiihtoon liittyvät 

uutiset keräävät myös 
sosiaalisen median reaktioita.

Pääministeri Sanna 
Marin: ”Suomi päättää 

Nato-jäsenyydestä 
viikkojen sisällä”.

Suomi ja Ruotsi hakevat Nato-jäsenyyttä. Venäjä 
katkaisee kaasuntoimituksen Suomeen. Turkin 

vaatimukset Nato-jäsenyydelle nousevat otsikoihin.

Naton Madridin 
huippukokous. Turkin 
vaatimukset Suomelle 
ja Ruotsille uutisoinnin 

keskiössä.

Sanna Marinin juhlakohusta uutisoidaan 
globaalisti ja uutiset keräävät paljon 

reaktioita sosiaalisessa mediassa.

Suomi ja Kanada kohtaavat nuorten 
jääkiekon MM-finaalissa. 

Netflix kertoo 
aikeistaan avata 

pelistudion 
Suomeen.

Naton pääsihteeri 
kehottaa Turkkia 

ratifioimaan Suomen 
ja Ruotsin Nato-

jäsenyyden

PMI Marin vierailee 
Uudessa-Seelannissa 

ja varoittaa 
Euroopan olevan 
liian riippuvainen 
autoritäärisistä 

maista.



Näkyvyyden maajakauma

Vuoteen 2021 verrattuna 
näkyvyys kolminkertaistui 
kaikilla alueilla.



Eniten mainintoja keränneet suomalaiset

• Lista esittää suuruusjärjestyksessä 
eniten mainintoja kansainvälisessä 
uutismediassa saaneet suomalaiset. 
Hakuun on listattu lähes 180 
suomalaista.

• Urheilijat keräsivät ylivoimaisesti 
eniten mainintoja mediassa. 

• Sanna Marinin, Sauli Niinistön ja 
Pekka Haaviston näkyvyys kasvoi 

viime vuoteen verrattuna merkittävästi 
kansainvälisen tilanteen vuoksi.



Uutisnostoja kansainvälisestä uutismediasta

NBC News, Kesäkuu 29.2022
Potentiaalinen tavoittavuus: 41 milj.

Social Echo: 4 033
Linkki artikkeliin

Sveriges Television, Toukokuu 27.2022
Potentiaalinen tavoittavuus: 4,3 milj.

Social Echo: 8 910
Linkki artikkeliin

Le Monde, Elokuu 26.2022
Potentiaalinen tavoittavuus: 17,6 milj.

Social Echo: 3 403
Linkki artikkeliin

https://www.nbcnews.com/news/world/nato-invites-finland-sweden-join-putin-threat-ukraine-biden-troops-rcna35851
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/folj-med-ner-i-finlands-modernaste-mega-skyddsrum-hogsta-niva-av-skydd
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/26/sanna-marin-la-jeune-premiere-ministre-finlandaise-victime-de-sa-modernite_6139057_3210.html


Uutisnostoja kansainvälisestä uutismediasta

The New York Times, Helmikuu 20.2022
Potentiaalinen tavoittavuus: 119 milj.

Social Echo: 19 603
Linkki artikkeliin

USA Today, Helmikuu 13.2022
Potentiaalinen tavoittavuus: 55 milj.

Social Echo: 26 095
Linkki artikkeliin

BBC News Mundo, Heinäkuu 6.2022
Potentiaalinen tavoittavuus: 205 000

Social Echo: 32 227
Linkki artikkeliin

https://www.nytimes.com/2022/02/19/sports/olympics/finland-russia-mens-hockey.html
https://eu.usatoday.com/story/sports/olympics/beijing/2022/02/13/cross-country-skier-shows-sportsmanship-waiting-last-place-finisher/6774807001/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-62052428
https://www.bbc.com/mundo/noticias-62052428


Näkyvyyden teemoja 2022



Edustustojen 
poimintoja 
Suomen 
näkyvyydestä



Edustustojen arvio merkittävimmistä Suomeen 
liittyvistä aiheista ja ilmiöistä eri medioissa

Ylivoimaisesti merkittävin medianäkyvyys 

liittyi Suomen Nato-jäsenhakemukseen ja 

muuttuneeseen turvallisuuspoliittiseen 

tilanteeseen.

Naton lisäksi Sanna Marin oli lähes yhtä 

näkyvästi esillä eri maiden medioissa. 

Aikaisempien vuosien tapaan merkittävää 

näkyvyyttä Suomi sai Maailman 

onnellisuusraportin kärjessä. Lisäksi näkyvyyttä 

saivat suomalainen koulutusjärjestelmä, luonto 

ja kestävän kehityksen aiheet sekä yksilö- ja 

joukkueurheilijat.



Venäjän laajamittainen hyökkäyssota Ukrainassa 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen vaikutukset 

niin Suomen kuin Euroopan turvallisuuspolitiikkaan 

huomioitiin laajalti ulkomailla. 

Suomen asema Venäjän naapurivaltiona, 

kahdenvälisen suhteen muutos sekä presidentin 

ja pääministerin kannanotot sodasta nousivat 

otsikoihin. 

Lehdistössä puhuttiin mm. pakotteista, Suomen 

pitkästä rajasta Venäjän kanssa sekä rajaliikenteen 

dramaattisesta supistumisesta matkustusrajoitusten 

ja raideyhteyksien vähenemisen myötä.

Lisäksi energiapolitiikkaan liittyvät kysymykset 

nousivat esiin.

” Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti 

valtavan kiinnostuksen Suomen näkemyksiin. 

– MEKSIKO

” Sodan edetessä esiin nostettuja teemoja 

olivat Suomen ja Venäjän suhde ja 

lähihistoria: talvisota, suomettuminen ja 

Suomen ”historiallinen puolueettomuus”.

– ESPANJA

” Hyökkäyssodan seurauksena asetetut 

pakotteet Venäjälle sekä venäläisiin 

kohdistetut viisumi- ja matkustusrajoitukset 

ovat olleet medioiden suuria kiinnostuksen 

kohteita. – VENÄJÄ (PIE)



Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemus 

Vuoden merkittävimpiä uutisia oli Suomen 

ja Ruotsin yhteinen päätös jättää Nato-

jäsenhakemus. Kansainvälinen uutisointi oli 

pääosin neutraalia ja perustui kansainvälisten 

uutistoimistojen raportointiin. 

Suomen varautuminen ja puolustuskyky 

noteerattiin useiden maiden medioissa.

Eurooppalaisessa mediassa uutisointi oli 

runsasta ja sävyltään positiivista. Selkeimmin

kielteinen uutisointi keskittyi Venäjän ja Kiinan 

medioihin. Venäjän mediassa uutisointi oli 

osittain toteavaa, mutta Nato-jäsenyys 

kehystettiin negatiivisesti. Kiinassa arveltiin 

Suomen ja Ruotsin tulevan Nato-jäsenyyden 

vaarantavan Euroopan turvallisuuden.

” Naton yhteydessä Suomi kuvattiin hyvin 

valmistautuneena maana, joka kehittää 

puolutuskykyään jatkuvasti. Mediassa korostettiin, 

että Suomen läsnäolo Natossa vahvistaisi liittoumaa. 

– PUOLA

” Sitkeä ja vaikeasti käsiteltävä teema mediassa 

oli Suomen kategorisoiminen neutraaliksi maaksi 

sotilaallisesti sitoutumattoman maan sijaan. 

– ISO-BRITANNIA

” Siteeraukset ovat olleet sävyltään 

kokonaisuudessaan toteavia ja neutraaleja. Täytyy 

kuitenkin ottaa huomioon se, että useat venäläiset 

saattavat kokea esimerkiksi pelkoa Suomen Nato-

prosessista, joten he saattavat tulkita neutraalinkin 

sanoman negatiiviseksi.– VENÄJÄ (MOS)



Sanna Marin sai positiivista julkisuutta medioissa

Pääministeri Sanna Marin oli näkyvin 

suomalainen poliitikko kansainvälisessa 

mediassa erityisesti Nato-jäsenhakemukseen 

liittyen. Pääministerin vierailut Japaniin, 

Intiaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin saivat 

paljon huomiota paikallisissa medioissa.

Marinin naisvaltaisen hallituksen ansiosta 

Suomi sai laajalti positiivista julkisuutta. 

Pääministeriä käsittelevissä uutisissa Suomea 

kuvailtiin tasa-arvoisena ja kehittyneenä 

maana. 

Pääministerin juhlakohu keräsi maailmalla 

sympatiaa ja ihailua sekä osittain myös

ihmettelyä sukupuolittuneesta poliittisesta 

kulttuurista.

” Sukupuolten tasa-arvo on suosittu teema 

Japanissa. Pääministeri Marin ja hänen naisvaltainen 

hallituksensa kuvataan maailmanlaajuisena 

symbolina sukupuolten tasa-arvosta. – JAPANI

” Julkisessa keskustelussa tuotiin esiin PMI Marinin

henkilökuvaa ja poikkeuksellisuutta yhtenä maailman 

nuorimmista pääministereistä, sekä saavutuksia 

pandemian ja kevään 2022 vaikean ulkopoliittisen 

tilanteen aikana. – PORTUGALI

” Radiossa ja televisiossa keskusteltiin pääministeri 

Mariniin liittyneestä tanssikohusta, enimmäkseen 

melko myönteisessä sävyssä. Monen mukaan 

Suomessa asiat ovat selvästi hyvin, kun tästä 

on noussut tällainen kohu. – TUNISIA



Suomalaiset 

urheilusankarit ovat 

virolaisille puoliksi omia, 

joten 2022 fanitettiin 

erityisesti jääkiekkoa, 

hiihtoa, autourheilua ja 

yleisurheilua, joissa 

Suomelle tuli menestystä

– VIRO



Suomalaisten huippu-urheilijoiden joukossa 
uusia nimiä

Koripalloilija Lauri Markkasen urakehitys NBA:ssa 

sekä ralliautoilija Kalle Rovanperän historiallinen 

maailmanmestaruuden voitto kaikkien aikojen 

nuorimpana kuljettajana saivat mukavasti 

näkyvyyttä.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen saavuttama 

kultamitali Pekingin olympialaisista ja jääkiekon 

maailmanmestaruuskisoissa sekä hiihtomenestys 

herätti laajalti kiinnostusta. Suomi oli esillä 

perinteiseen tapaan myös Formula 1:n yhteydessä. 

Suomalainen pihapeli mölkky on tekemässä 

valloitusta Japanissa. Mölkyn Japanin 

mestaruuskisoihin osallistui yli 300 joukkuetta. 

” Kalle Rovanperää juhlittiin mediassa 

nuorimpana rallin maailmanmestarina.

– JAPANI

” Lauri Markkasen nousujohteinen ura 

sai urheilumedioissa runsaasti huomiota. 

– YHDYSVALLAT (NYC)

” Iivo Niskasen ele Pekingin 

olympialaissa odottaa viimeisenä 

maaliin tullutta Carlos Quintanaa sai 

erityistä ihailua kolumbialaisilta.

– KOLUMBIA



Maailman onnellisimman maan resepti

Suomi listattiin viidettä kertaa maailman 

onnellisimmaksi maaksi. Aihe on vuosittain 

näkyvästi esillä maailman medioissa. 

Suomalaisia kuvataan tyytyväisinä 

kansalaisina, jotka luottavat instituutioihin

ja yhteiskunnan toimivuuteen. Suomalaisten 

hyvinvointiin vaikuttaa positiivisesti vahva 

luontosuhde.

Medioissa analysoitiin, mistä Suomen 

menestys Maailman onnellisuusraportissa 

johtuu. Onnellisen yhteiskunnan 

rakennusaineista keskusteltiin paljon 

erityisesti siellä, missä juuri näistä on pulaa.

” Eniten lukijoita saanut uutinen koski Suomen 

vanhempainvapaan uudistusta jota esiteltiin 

varsin positiivisessa valossa. – BELGIA

” Selonteko syistä, jotka tekevät Suomen 

asukkaista maailman onnellisimpia, avaa 

erinomaisen mahdollisuuden kertoa Suomen 

hyvinvointivaltion toteutumisesta, tasa-arvosta, 

luottamuksesta viranomaisiin ja kanssaihmisiin, 

sananvapaudesta, yhteiskunnan toimivuudesta, 

jne. Chilessä nämä asiat ja niihin liittyvät 

epäkohdat ovat ajankohtaisia ja siten herättävät 

kiinnostusta. – CHILE



Suomalainen kulttuuri vahvasti ja palkitusti esillä

Hytti nro 6 -elokuvan suosio jatkui maailmalla, 

varsinkin Yhdysvalloissa ja Ranskassa, missä 

myös suomalaiset kapellimestarit olivat laajalti 

esillä, Klaus Mäkelä etunenässä. Suomalaisesta 

kuvataiteesta ja kirjallisuudesta puhuttiin myös 

maailmalla. Esimerkiksi Sanna Kanniston ja Eina 

Brotheruksen valokuvataide sai kiitosta.

Italiassa suomalaiset taiteilijat saivat laajaa 

huomiota Venetsian Biennaalista Roomassa 

järjestettävään Pohjoismaiseen kulttuurikauteen 

ja Sibelius-festivaaliin Liguriassa. 

Metallimusiikilla on vankka fanikunta erityisesti 

Etelä-Amerikassa. Suomalainen muotoilu esiintyi 

positiivisessa valossa, kuten myös perinteisesti 

ulkomailla tunnettu Muumi-kuvasto.

” Kulttuurisista ilmiöistä Muumit 

nostettiin esimerkkinä resilienssistä ja 

yhteenkuuluvuudesta sota-aikoina ja 

kriisien keskellä. – ESPANJA

” Kulttuurissa eniten palstatilaa sai 

Netflixin suomalaiset sarjat, Tove Jansson 

ja metallimusiikki. – MEKSIKO

” 22-vuotias kapellimestari Tarmo 

Peltokoski nimitettiin Toulousen Orchestre

National du Capitolen musiikilliseksi 

johtajaksi. Suomalais-kapellimestareista 

mediassa näkyivät niin ikään esimerkiksi 

Klaus Mäkelä ja Hannu Lintu. – RANSKA



Matkailualan lehdissä 

kirjoitetaan sauna-

kulttuurista. Saunomisen 

hyödyistä ja suosiosta 

suomalaisessa kulttuurissa 

kirjoitetaan positiiviseen 

sävyyn. – INTIA



Luonto, sauna ja joulupukki matkailun 
kestosuosikkeja 

Suomalaisille tutut asiat kuten puhdas 

luonto, sauna, joulupukki, Lappi, Suomen 

MM-ralli, mökkeily ja revontulet kiehtovat 

maailmalla. 

Matkailussa Helsinki ja Lappi saivat 

rinnalleen uusia valtteja. Tampere ja 

Turun saaristo laajensivat suomalaisten 

matkailukohteiden kirjoa maailman 

medioissa. 

Jokamiehenoikeus oli kiehtova 

pohjoismainen erikoisuus.

” Suomen taitoa käyttää joulupukkia 

markkinoinnissaan kehuttiin sekä haastateltiin 

tyytyväisiä turisteja ja itse joulupukkiakin. – RUOTSI

” Japanissa nautitaan tällä hetkellä saunan suosion 

”kolmatta aaltoa”, jossa ihmiset hemmottelevat 

itseään saunomalla. Japanin kielessä tätä merkitsee 

sana ”sakatsu”, joka tarkoittaa ”aktiivista 

saunomista. – JAPANI

” Brittiläiset matkailualan lehdet ovat löytämässä 

Suomen kesän, saariston ja kaupungeista Helsingin 

ja Tampereen. Aiemmin matkailuaiheiden keskiössä 

ovat olleet joulu ja Lappi – toki niistä kirjoitetaan 

edelleenkin runsaasti. – ISO-BRITANNIA



Mediassa oli monia artikkeleita 

siitä, miksi suomalainen koulutus-

järjestelmä on yksi maailman 

parhaista. Syitä ovat lyhyemmät 

koulupäivät, ammattitaitoiset 

opettajat, ilmaiset kouluateriat, 

ilmaiset ja kaikkien saatavilla 

olevat työskentelyvälineet, 

kilpailun sijasta yhteistyö, koti-

tehtävien pienempi määrä ja 
rennompi ilmapiiri koulupäivän 

aikana. – IRAN



Suomi koulutuksen ja medialukutaidon mallimaana

Koulutus on yksi tärkeimpiä maakuvateemoja 

Suomelle. Suomalaista koulutusjärjestelmää 

pidettiin maailmalla malliesimerkkinä, ja sen 

katsottiin muun muassa asettavan lasten ja 

opetushenkilökunnan hyvinvoinnin etusijalle. 

Vuonna 2022 suomalaisten medialukutaito ja 

sen keskeinen asema opetussuunnitelmissa 

sai laajaa näkyvyyttä. Digitalisaatio ja 

elämänmittainen oppiminen olivat myös 

näkyviä koulutusaiheita. 

” Suomalaista koulujärjestelmää pidetään 

Australiassa malliesimerkkinä. Suomen ja Australian 

koulujärjestelmiä vertaillaan useissa artikkeleissa.

– AUSTRALIA

” Suomalaisten medialukutaitoa korostettiin 

voimakkaasti Venäjän mediapropagandan vastaisena 

keinona. – UNKARI

” Useissa uutisartikkeleissa 2022 kuvailivat sitä, 

mikä on suomalaisen koulutuksen salaisuus aina 

päiväkodista yliopistoon saakka. Suomen PISA-

sijoituksen lasku ei ole vaikuttanut yleiseen 

mielipiteeseen tai median kiinnostukseen. – KIINA



Suomi kiertotalouden kärkimaiden joukossa

Suomi sai paljon positiivista näkyvyyttä 

kestävän kehityksen, puhtaan energian 

sekä varsinkin kiertotalouden kärkimaana. 

Kiertotalouden alalta kiinnostusta 

herättivät erityisesti muovin käytön 

vähentämisen ja pakkausmateriaalien

innovaatiot. Huomiota saivat jonkin verran 

myös kiertotalouden start-upit, kun Solar 

Foods, Rens ja Sulapac. 

Energia-aiheista kiinnostivat esimerkiksi 

hiekka-akku ja ydinjätteen loppu-

sijoituksen ratkaisut. Olkiluoto 3:n 

viivästymiset sekä tuulivoimahankkeet 

saivat näkyvyyttä energiakriisin vuoksi.

” Hyvin positiivista julkisuutta on Suomi saanut 

luonnon suojelusta, kiertotaloudesta sekä 

ilmastonratkaisuista. – KREIKKA

” Japanissa Suomea pidetään edistyneenä maana 

kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttajana. 

Suomi oli jälleen vuonna 2022 kärkimaana Kestävän 

kehityksen raportissa. – JAPANI

” Yksi vuoden keskeisimmistä uutisaiheista oli 

energiakriisi. Mielenkiintoa herättivät mm. eri maiden 

keinot vaikeasta tilanteesta selviytymiseen. 

Suomalaisten kerrottiin pyrkivän vedenkäytön ja 

lämmityksen vähentämiseen sekä saunomiskertojen 

karsimiseen. Ydinvoiman suurvallassa seurattiin 

tiiviisti myös Olkiluoto 3:n edistymistä. – RANSKA



Sisältöpoimintoja 
alueittain



Pohjoismaat 
ja Baltia



Pohjoismaat ja Baltia – Nato & energiapolitiikka

Medianäkyvyys Pohjoismaissa oli runsasta 

ja myönteistä. Näkyvin teema oli 

turvallisuuspolitiikka sekä Suomen ja Ruotsin 

Nato-jäsenhakemus. Useissa medioissa 

käsiteltiin Suomen puolustuskykyä, joka herätti 

ihailua. Medioissa käsiteltiin myös Suomen 

rajasäädöksiä suhteessa Venäjään.

Energiapolitiikka oli myös esillä Venäjän 

hyökkäyssodan ja sähkön hinnan kallistumisen 

takia. Olkiluoto 3:n voimalan käyttöönoton 

myöhästyminen ja tekniset ongelmat olivat 

esillä eri maiden lehdistössä. Virossa Suomi 

mainitaan lähes aina ydinvoimaa tai 

tuulivoimaa käsittelevien artikkelien 

yhteydessä. 

” Suomi esitetään varautumisen mestarina ja meillä 

on Natoa vahvistavat asevoimat. Olemme uusiutuvassa 

energiassa pitkällä. – VIRO

” Mediassa julkaistiin lukuisia juttuja Suomen 

kansallisesta puolustuksesta ja puolustustahdosta. 

Berlingske-lehden jutussa todettiin, että Tanskan 

puolustus kalpenee muiden Pohjoismaiden rinnalla. 

”Tanskalla on reservissä n. 3 400 sotilasta, Suomella 

lähes 900 000.” – TANSKA

” Suomi oli koko ajan prosessissa Ruotsia askeleen 

edellä. Kiinnostus kulminoitui, kun yhteinen hakemus 

Ruotsin kanssa jätettiin toukokuussa. Expressen 

julkaisi pääkirjoituksensa sekä ruotsiksi että suomeksi, 

otsikkona ”Kiitos Nato-avusta – isoveli Suomi!” – RUOTSI



Pohjoismaat ja Baltia – Päivänpolitiikka

Maantieteellisen läheisyyden takia 

Pohjoismaissa ja Baltiassa seurataan 

tiiviisti suomalaista päivänpolitiikkaa. 

Siihen liittyviä teemoja olivat mm. Päivi 

Räsäsen oikeudenkäynti, päivitetty raiskaus-

lainsäädäntö sekä puolustusministeri Antti 

Kaikkosen isyysloma. 

Ministerien ja presidentti Niinistön vierailut 

noteerattiin paikallisissa medioissa. Myös 

pääministeri Marinin juhlakohu oli esillä 

pääosin positiivisessa sävyssä.

” Monessa mediassa huomioitiin muutos Suomen 

aborttilainsäädäntöön, jonka todetaan olleen yksi 

Euroopan tiukimmista – ”ei enää Pohjoismaiden 

Puola”, totesi yksi haastatelluista. – RUOTSI

” Kansanedustaja Päivi Räsäsen sananvapaus-

oikeudenkäynti huomiotiin laajasti kristillisissä 

julkaisuissa ja siitä julkaistiin useita kymmeniä 

artikkeleita. – NORJA

” Suomalaisia henkilöitä esiintyy Viron mediassa joka 

päivä. Erityisesti valtiojohtomme, PMI Marin, TP Niinistö 

ja UMI Haavisto. PMIn osalta kertyi paljon muutakin 

huomiota; vapaa-ajanvietto ja vaatetus olivat tapetilla, 

mutta myös vahva rooli kansainvälisenä johtajana. – VIRO



Muu Eurooppa



Muu Eurooppa – Suomen turvallisuuspolitiikka

Medianäkyvyys Euroopassa oli runsasta ja 

myönteistä. Huomiota kiinnitettiin Suomen 

erityiseen geopoliittiseen asemaan, mitä 

käsiteltiin Nato-jäsenhakemuksen uutisoinnin 

yhteydessä. 

Sotilaallinen liittoutuminen nähtiin merkittävänä 

mutta ymmärrettävänä muutoksena 

eurooppalaisessa turvallisuuspolitiikassa.

Turkissa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemus

oli yksi ulkopolitiikan pääuutisaiheista. 

Pääasiallisesti uutisointi oli neutraalia tai 

myönteistä, mutta Turkin Nato-jäsenyyttä 

koskeviin vaatimuksiin liittyen uutisointi 

oli kielteisempää.

” Suomen päätös hakea Nato-jäsenyyttä 

ymmärrettiin. Samalla Itävalta havahtui 

toteamaan, että sen oma verrokkiryhmä 

pienenee radikaalisti, jos/kun Suomi ja Ruotsi 

liittyvät puolustusliittoon. – ITÄVALTA

” Yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisen 

yhteydessä Suomi mainittiin yhdessä Ruotsin 

kanssa Turkin hallituksen terroristien 

luovuttamista koskeviin vaatimuksiin liittyen, 

mutta Ruotsia pehmeämpään sävyyn 

turkkilaisten virkamiesten lausuntojen 

mukaisesti. – TURKKI



Muu Eurooppa – Tasa-arvo, kiertotalous 
& kestävä kehitys

Suomi näyttäytyy Euroopassa tasa-arvoisena

ja kehittyneenä maana, jossa keskitytään 

kestävän kehityksen tavoitteisiin, uusiutuvaan 

energiaan ja kiertotalouteen.

Tasa-arvoisuutta korosti naisministereiden 

edustus hallituksessa, mitä mm. Ranskassa 

ja Italiassa nostettiin ihaillen otsikoihin. 

Pääministeri Manirin juhlakohu synnytti 

paljon myönteistä julkisuutta sekä 

keskustelua sopivuuden raameista ja 

perinteisistä arvoista Keski-Euroopassa.

” Kun Ranska alkoi jakaa ”bébé boxia”, 

inspiraation iloittiin tulleen Suomesta. 

– RANSKA

” Suomalainen tasa-arvo on yksi Saksassa 

säännöllisesti kiinnostavista uutisaiheista: 

Suomea katsotaan usein Saksassa ihaillen 

tasa-arvon mallimaana, josta Saksa voi oppia. 

– SAKSA

” Portugalissa lähes 64 % jätteestä päätyy 

vielä kaatopaikoille, minkä vuoksi toimittaja 

piti Suomea kestävän kehityksen mallimaana ja 

kuvaili sen olevan Portugalia kestävän kehityksen 

kulttuurissa kaksi sukupolvea edellä.

– PORTUGALI



Venäjä



Venäjä – Matkustusrajoitteet & Nato-jäsenhakemus

Medianäkyvyys oli suhteessa muuhun uutisointiin 

määrältään kohtuullista ja pääosin neutraalia tai 

kielteistä. Ylivoimaisesti näkyvin teema oli Venäjän 

hyökkäyssota Ukrainaan ja sen seuraukset.

Hyökkäyssodan lisäksi Venäjällä esiintyi myös 

jonkin verran keskustelua viisumi- ja 

matkustusrajoituksista. Suurlähetystöjen, 

konsulaattien ja ulkoministeriön yhdessä 

kirjoittamat tiedotteet saivat pienestä määrästään 

huolimatta paljon näkyvyyttä ja niihin viitattiin 

venäläismediassa pääosin neutraalisti. Osassa 

uutisointia Suomea ei kuitenkaan esitetty 

itsenäisenä toimijana Nato-jäsenyysprosessissa 

vaan länsimaiden ja erityisesti Yhdysvaltojen 

vaikuttamisen kohteena. 

” Suurin osa Venäjällä viime vuoden aikana 

Suomeen liittyvistä uutisista koskee ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutos 

ja Nato-prosessia. Hieman kuitenkin ehkä myös 

yllättäen uutisointi Suomen Nato-prosessista 

on ollut kokonaisuudessaan neutraalia ja toteavaa.

– VENÄJÄ (MOS)

” Suomen Nato-prosessi on pääasiassa 

pyritty esittämään Venäjän mediassa niin, 

että taustalla on amerikkalaisten vuosia 

jatkunut Suomen maanittelu, jossa Suomea ei 

esitetä itsenäisenä tai aktiivisena toimijana 

Natoon hakeutumisessa. – VENÄJÄ (MOS)



Aasia ja Oseania



Aasia ja Oseania – Nato & ministerivierailut 

Nato-jäsenhakemus oli Suomeen liittyen 

politiikan ykkösuutinen alueella. 

Pääministeri Sanna Marinin vierailut mm. 

Intiassa, Japanissa, Australiassa ja Uudessa 

Seelannissa saivat paljon huomiota.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda 

Ardenin ja Sanna Marinin yhteinen 

tiedotustilaisuus noteerattiin medioissa.

” Suomen ja Ruotsin yhteinen strategia 

jäsenyyden saamiseksi on ollut esillä useasti. 

Turkin vastahakoinen suhtautuminen Suomen 

natojäsenyyteen on monesti huomioitu uutisten 

yhteydessä, mutta Suomi on esitetty aina 

neutraalina tai hyväntahtoisena osapuolena. 

– SINGAPORE

” Suomi-uutisoinnin volyymi kasvoi 

huomattavasti Malesian mediassa vuonna 

2022, johtuen Venäjän hyökkäyssodasta ja 

Suomen Nato-prosessista. Kasvu ei kuitenkaan 

näyttäydy erityisen merkittävänä Suomen 

maakuvan kannalta, vaan uutisointi on ollut 

pääsääntöisesti [...] lyhyttä ja neutraalin 

toteavaa. – ETELÄ-KOREA



Aasia ja Oseania – Koulutusjärjestelmä 
& puhdas luonto

Suomalainen koulutusjärjestelmä 

oli etenkin Aasiassa mediassa esillä. 

Kiinnostusta ei ole vähentänyt Suomen PISA-

tuloksien lasku. Koululaisten ja oppilaiden 

hyvinvointiin liittyvät teemat nousivat esiin 

ja esimerkiksi Vietnamissa kiinnitettiin 

huomiota suomalaiskoululaisten 

stressittömämpiin koulupäiviin. 

Puhdas luonto matkailuvalttina kiehtoi 

manner-Aasian medioita. 

Puolustusministeri Antti Kaikkosen 

vanhempainvapaa sai huomiota Japanissa 

positiivisessa hengessä.

” Koulutus pitää pintansa Suomen maakuvan 

kannalta keskeisimpänä aiheena Malesian 

mediassa. – MALESIA

” Valtaosa Suomea koskevista uutisista 

liittyvät matkailuun ja matkustussuosituksiin. 

Tänä vuonna Suomi oli esillä myös hyvän 

ilmanlaadun ansiosta. – INDONESIA

” Ministeri Kaikkonen sai paljon positiivista 

huomiota japanilaisessa mediassa jäätyään 

pidemmälle vanhempainvapaalle. Eräässä 

artikkelissa todettiin, että ”Suomen puolustus-

ministeri jää vanhempainvapaalle vaikka maa

on hakemassa Nato-jäsenyyttä”. – JAPANI



Pohjoinen 
Afrikka 
ja Lähi-itä



Pohjoinen Afrikka ja Lähi-itä – Turvallisuuspolitiikka 

Suomesta uutisoitiin alueella yleisesti 

ottaen melko vähän, mutta myönteisesti. 

Suomen Nato-jäsenhakemus oli eniten 

uutisoitu aihe alueella. 

Aiheeseen liittyviä teemoja olivat Turkin kanta 

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemuksiin, 

pohjoismainen turvallisuusyhteistyö ja 

Suomen puolustuskyky. 

Jonkin verran esillä olivat energiapoliittiset 

kysymykset ja hyökkäyssodan vaikutukset 

siihen. Medioissa vallitsi käsitys siitä, että 

Suomi on riippuvainen Venäjän energiassa.

” Tärkeimmät Suomea koskevat uutiset 

liittyivät muutokseen Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikassa. Suomen vahvuudesta 

ja valmiudesta uutisoitiin eri artikkeleissa. 

Suomen yhteiskunnan vakaus liittyen sisäiseen 

turvallisuuteen ja väestönsuojeluun 

korostuivat. – IRAN

” Nato-jäsenyyshakemus nousi uutisotsikoihin 

Arabiemiirikunnissa vuoden 2022 aikana 

säännöllisesti. Erityisen kattavia uutisia siitä, 

sekä Suomen varautumisesta, julkaistiin 

Arabiemiirikuntien johtavassa ja Abu Dhabin 

hallitsijaperhettä lähellä olevassa The National 

-julkaisussa. – UAE



Pohjoinen Afrikka ja Lähi-itä –
Koulutusjärjestelmä & innovaatiot

Suomalaisen koulutusjärjestelmän

menestyksen syiksi esitettiin lyhyet 

koulupäivät, opettajien korkea koulutus, 

ilmainen kouluruoka ja tasa-arvoiset 

mahdollisuudet kaikille.

Suomalaisista innovaatioista media nosti 

esiin mm. kvanttitietokoneen ja hiekka-akun. 

Jonkin verran mainintoja saivat suomalaiset 

ruokainnovaatiot.

” Suomalainen varhaiskasvatus näkyi mediassa, 

kun maahan avattiin Suomesta inspiraatiota 

saaneita varhaiskasvatuskouluja. – MAROKKO 

” Monissa artikkeleissa käsiteltiin syitä siihen, 

miksi suomalainen koulujärjestelmä on yksi 

maailman parhaista. Syitä tähän ovat lyhyemmät 

koulupäivät, ammattitaitoiset opettajat, 

ilmainen kouluruoka, ilmaiset ja tasa-arvoiset 

mahdollisuudet kaikille, yhteistyö kilpailun 

sijaan, vähemmän kotitehtävä ja rennompi 

ilmapiiri koulupäivien aikana kuin muualla 

maailmassa. – IRAN



Muu Afrikka



Muu Afrikka – Suomen kehitysyhteistyö

Suomen näkyvyys Afrikan maiden medioissa oli 

melko pientä ja sävyltään valtaosin neutraalia.

Tansaniassa, Etiopiassa ja Mosambikissa 

huomiota saivat uudet kehitys-

yhteistyöhankkeet, joiden rahoitusta ja 

tavoitteita esiteltiin mediassa.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän noste ei 

ollut yhtä vahvaa kuin muualla maailmassa. 

Aiheesta puhuttaessa nostettiin esiin 

suomalainen toisen asteen koulutus ja 

sen korkea laatu. 

” Koulutusvienti: Ilmailualan koulutuskeskus, 

Demola, koulutusyhteistyö merenkulkuinsinöörien 

koulutuksen saralla. – NAMIBIA

” Suomen kehitysyhteistyöstä Tansaniassa 

on uutisoitu etenkin uusien hankkeiden 

lanseerauksien tai muiden merkittävien 

tilaisuuksien yhteydessä. Tällöin on tuotu esille 

Suomen rahoitus hankkeelle sekä hankkeen 

tavoitteet. – TANSANIA

” Suomi on yksi parhaista ja pitkäaikaisimmista 

lahjoittajista Mosambikin koulutussektorilla 

– MOSAMBIK



Muu Afrikka – Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan  

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja 

muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne

Euroopassa huomioitiin Afrikan maissa. 

Uutisointi oli pääsääntöisesti sävyltään 

neutraalia ja toteavaa. Suomen näkökulmasta 

hyökkäyssota kasvatti mediayleisön 

tietoisuutta Suomen ja Venäjän välisestä 

pitkästä maarajasta.

Suomen Nato-jäsenhakemus ei ollut yhtä 

näkyvästi esillä kuin muualla maailmassa.

Venäjän reaktiot Suomen ja Ruotsin Nato-

jäsenyydelle saivat jonkin verran palstatilaa, 

mutta valtioiden itsemääräämisoikeutta 

kuitenkin arvostetaan.

” Eniten huomiota saanut Suomeen liittyvä uutinen 

oli Suomen Nato-hakemus. Huomio keskittyi Turkin 

vastustukseen sekä Suomen että Ruotsin 

jäsenyyshakemukseen liittyen. Myös Venäjän 

varoitukset noteerattiin. Kuitenkin aihetta käsiteltiin 

melko neutraalisti. – SAMBIA

” TOP5 artikkelit koko vuodelta: Suomi lopettaa kaasun 

ostamisen Venäjältä, Suomen Ukrainalle antamat 

tukipaketit, Suomen ja Ruotsin liittymisprosessi 

NATOon, Suomi ei ollut neutraali apartheidin aikaan –

Suomen ulkoministeri Haavisto pyytää Etelä-Afrikkaa 

valitsemaan kantansa sodasta. – ETELÄ-AFRIKKA

” Paljon uutisointia liittyen Suomen Nato-

hakemukseen. Tietoisuus siitä, että Suomi jakaa 

maarajan Venäjän kanssa lisääntyi. – ETIOPIA



Yhdysvallat



Yhdysvallat – Nato, kulttuuri & pääministeri Marin

Suomen näkyvyys Yhdysvalloissa oli erittäin 

myönteistä. Näkyvin teema oli Suomen

Nato-jäsenhakemus. Suomi nähdään 

turvallisuuden tuottajna Euroopassa.

Suomi profiloitui uutisten myötä myös 

kokoaan merkittävämpänä kulttuuri- ja 

urheilumaana. Mediassa nähtiin laajalti 

erilaisia kulttuuri- ja urheiluvaikuttajia –

kapellimestareista koripalloilijoihin sekä 

elokuvan tekijöihin.

Pääministeri Marin oli medioissa näkyvästi 

esillä myönteisessä valossa. 

” Suomalaisista mediassa näkyivät presidentti Niinistö, 

ulkoministeri, ulkomaankauppaministeri, liikenne- ja 

viestintäministeri (vierailujen yhteydessä). Suurlähettiläs. 

Turpo-tutkijat ja kommentaattorit. Sävy lähes yksinomaan 

myönteinen. – YHDYSVALLAT (WAS)

” Suomalaisesta kulttuurista mediassa näkyivät jääkiekon 

MM-kisat, Lauri Markkanen, viihdepuolella suomalaisten 

naisohjaajien tuotannot Tytöt, Tytöt, Tytöt ja Hatching. 

Musapuolella esim. Dalia Stasevskas ja Esa-Pekka Salonen.

– YHDYSVALLAT (LOS)

” Tanssivan pääministerin mukanaan tuomaa Suomen 

medianäkyvyyttä ei olisi voitu koskaan ostaa mistään 

markkinointitoimistosta. Taksikuskeista kaupan 

kassahenkilöön myöten tuli pääministerin tanssimiskohun 

myöten positiivisia kommentteja. – YHDYSVALLAT (NYC)



Latinalainen 
Amerikka



Latinalainen Amerikka –
Nato & naisten julkinen rooli

Suomen Nato-jäsenhakemus oli 

Latinalaisessa Amerikassa merkittävin Suomea 

koskeva uutisaihe. Uutisointi oli pääosin 

neutraalia. Turkin vaatimukset Nato-

jäsenyydelle huomioitiin mediassa, mutta se 

ei ollut uutisoinnin keskiössä. Hyökkäyssodan 

vaikutuksista Suomen turvallisuuspolitiikkaan 

keskusteltiin jonkin verran. 

Pääministeri Marinin rooli oli Suomea 

koskevassa uutisoinnissa oli näkyvä. Marinin 

juhlakohu herätti huomiota. Sen myötä käytiin 

keskustelua naisten julkisesta roolista 

politiikassa pääosin myönteiseen sävyyn. 

” Tiedotusvälineiden uutisointi pääministeri 

Marinin julkisuuteen vuotaneesta videosta ei ollut 

niinkään skandaalihakuista, vaan mediat selostivat 

asiapitoisesti ja myös myönteisessä hengessä 

Marinin nuoren ja naisvoittoisen hallituksen 

toimintaa ja suomalaista yhteiskuntaa. – CHILE

” Suomen saama huomio ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan kentällä Meksikossa on 

moninkertaistunut Nato-jäsenyysprosessin myötä. 

Tiedotusvälineen poliittisesta kannasta ja 

sympatioista riippuen uutisoinnin sävy on 

vaihdellut huomattavasti. [...] Suomen asema on 

saanut ymmärrystä ja on painotettu myös Suomen 

vahvuuksia, joita Suomi toisi tullessaan Natoon. 

– MEKSIKO



Latinalainen Amerikka –
Medialukutaito & koulutusjärjestelmä

Maailman onnellisuusraportin ykkössijasta 

uutisoitiin medioissa laajalti. Tässä 

yhteydessä esiin nousivat tasa-arvo 

ja turvallisuus.

Latinalaisessa Amerikassa mediaa kiehtoivat 

suomalaisen koulutusjärjestelmän 

menestyksen salaisuudet. Erityisesti 

koulutuksen tasa-arvoa arvostettiin.

” Maailman onnellisin maa Suomi on esiintynyt 

Meksikon mediassa niin näyttävästi, että onnellisuus 

tulee - korkean koulutuksen ohella - monelle 

ensimmäisenä mieleen Suomesta. Joulupukki ja Kimi 

Räikkönen ovat jääneet kauas taakse. – MEKSIKO

” Selonteko syistä, jotka tekevät Suomen asukkaista 

maailman onnellisimpia, avaa erinomaisen 

mahdollisuuden kertoa muun muassa Suomen 

hyvinvointivaltion toteutumisesta, tasa-arvosta, 

luottamuksesta viranomaisiin ja kanssaihmisiin, 

sananvapaudesta ja yhteiskunnan toimivuudesta. 

Chilessä nämä asiat ja niihin liittyvät epäkohdat ovat 

ajankohtaisia ja siten herättävät kiinnostusta. – CHILE



Helmikuu 2023
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