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Suomen kahdenvälisten diplomaattisuhteiden historiantutkimuksen keskiössä ovat esiintyneet tähän asti lä-
hinnä poliittiselta tai kaupalliselta näkökannalta merkittävät toimijat ja valtiot, joista suurin osa sijaitsee Euroo-
passa tai Suomen lähimmissä naapurimaissa. Viime vuosina näkökulma on suuntautunut tarkastelemaan eri-
tyisesti ulkomaanedustoissa tapahtunutta toimintaa. Kyseiset laajemmat edustustohistoriikit ovat käsitelleet 
pääasiassa Euroopassa sijaitsevien suomalaisten edustustojen historiaa. Kansainvälisten suhteiden huomi-
oonottaminen on nykypäivää ja ulkopoliittisia suhteita tutkitaankin tänä päivänä globaalilla tasolla. Tästä huo-
limatta, Suomen diplomaattisten suhteiden historiantutkimus kehitysmaissa on jäänyt taka-alalle. Tieteellinen 
tutkimus on ollut puutteellista, huomioon ottaen kansainvälisesti kasvavan mielenkiinnon Etelä-Amerikan maita 
kohtaan. Peru tunnusti Suomen itsenäiseksi valtioksi 23. kesäkuuta 1919. Diplomaattisuhteet maiden välille 
solmittiin 29. maaliskuuta 1963. Tässä pro gradu- tutkielmassani käsittelen Suomen ja Perun välisten diplo-
maattisten suhteiden muodostumista, Suomen Liman-suurlähetystön perustamista, sen varhaista toimintaa 
sekä sen tehtäväpiirin vakiintumista. Tutkielmassani yhdistyvät hallintohistorian tutkimus ja kansainvälisten 
suhteiden historiantutkimus. Suomen Liman-suurlähetystö on osa Suomen ulkomaanedustustoa. Se on suur-
lähetystö, joka toimi Perun pääkaupungissa Limassa, ja josta käsin alettiin hoitaa Suomen diplomaattisuhteita 
Kolumbiaan, Venezuelaan, Boliviaan ja Ecuadoriin. Suomen ja Perun diplomaattisista suhteista ei ole tehty 
aikaisempaa tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksessani haluan tuoda esiin diplomaattisuhteiden selvittämisen 
tarpeen ja maiden välisten suhteiden ymmärtämisen roolin osana suurempaa kokonaiskuvaa. Peru oli yksi 
ensimmäisistä maista, johon Suomi loi kehitysyhteistyösuhteet. Perun kauppapoliittinen merkitys johti sen va-
likoitumiseen asemamaaksi ja sen kautta hoidettiin suhteita muihin Etelä-Amerikan pohjoisosan maihin. Suur-
lähetystön perustaminen kehitysmaahan vaati työtä, sillä toiminta täytyi aloittaa lähes tyhjästä. Aikarajaukseni 
puitteissa tarkastelen kahden suomalaisen suurlähettilään toimijuutta Limassa ja suurlähetystön toimintaa ul-
koasiainhallinnon määrittämän tehtäväpiirin toteuttajana, edustuston ollessa samanaikaisesti Perun hallinnol-
lisille muutoksille ehdollistettuna. Tutkielmani jakautuu kronologisesti seuraaviin temaattisiin kokonaisuuksiin: 
alustan tutkimukseni tarkastelemalla Suomen varhaista edustautumista Perussa ja Etelä-Amerikassa, jonka 
jälkeen tarkastelen ulkomaanedustuksen Etelä-Amerikan pohjoisosan maihin laajentumiseen kohdistuneita 
mietintöjä. Tämän jälkeen tarkastelen suurlähetystön perustamissuunnitelmia ja perustamiseen liittyvää pro-
sessia, suurlähetystön asettautumista Limaan, sen varhaista toimijuutta vuosina 1963–1966 sekä lopuksi suur-
lähetystön toiminnan vakiintumista vuosina 1967–1969. 
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1. JOHDANTO 

 

 

1.1 Tavoite, rakenne ja tutkimusasetelma 

 

Tässä pro gradu- tutkielmassani käsittelen Suomen ja Perun välisten diplomaattisten suhteiden muo-

dostumista, Suomen Liman-suurlähetystön perustamista, sen varhaista toimintaa sekä sen tehtäväpii-

rin vakiintumista. Tutkielmassani yhdistyvät hallintohistorian tutkimus ja kansainvälisten suhteiden 

historiantutkimus. Suomen Liman-suurlähetystö on osa Suomen ulkomaanedustustoa (UE). Se toimii 

Perun pääkaupungista, Limasta käsin, ja otti jo alkuvuosinaan hoidettavakseen Kolumbian, Vene-

zuelan, Bolivian ja Ecuadorin asiat. Suomen ulkomaanedustustot ovat osa suomalaista ulkoasiainhal-

lintoa (UH) ja Suomen ulkoasiainministeriötä (UM), nykyistä ulkoministeriötä.  

 

Tutkimukseni kohteena on yhden ulkoasiainhallinnon aliviraston, Liman-suurlähetystön asettautumi-

nen uuteen asemamaahan, suurlähetystön vähitellen muodostuva rooli ja toimenkuvat sekä suhde 

muihin toimijoihin. Tutkielmani tavoitteena on esittää sen lukijalle kokonaisvaltainen kuva Suomen 

ja Perun välisten diplomaattisten suhteiden kehittymisestä, Suomen UH:n toiminnan näkökulmasta. 

Kuten tutkimuskirjallisuutta tarkastelevassa luvussani tuon esille, aihepiiriini liittyvää aiempaa tutki-

musta on vähän. Tästä syystä käsittelen aihealuettani aluksi yleiskuvan esittävästä näkökulmasta, tar-

koituksenani selvittää syitä ja perusteluita Suomen Peruun ja muihin Etelä-Amerikan pohjoisosan 

maihin suuntautuville laajentumispyrkimyksille. Kytken varhaisen suomalaisen konsulitoiminnan 

Perussa, Suomen Etelä-Amerikassa pidemmällä ajanjaksolla harjoittamaan diplomaattiseen toimin-

taan. Tämän jälkeen tarkastelen ensimmäisessä käsittelyluvussani hallituksen kahtena eri vuosikym-

menenä asettamien komiteoiden esittämiä UE:n Etelä-Amerikan pohjoisosaan laajentamiseen täh-

dänneitä mietintöjä ja kohdemaan valintaan johtaneita suunnitelmia, uuden diplomaattisen edustuston 

perustamismielessä.  

 

Kuten tulen tässä tutkielmassa havainnoimaan Suomen ja Perun välisten diplomaattisten suhteiden 

synty ja Suomen diplomaattisen edustuston perustaminen Peruun, yhdistyvät moniin asianhaaroihin, 

kuten Suomen ulkopoliittisen ilmapiirin muutokseen, toisen maailmansodan jälkeiseen kansainväli-

seen avautumiseen ja tarpeeseen vahvistaa Suomen kaupallista kenttää. Suomen diplomaattisen edus-

tustoverkon Peruun laajentuminen nähtiin ajanmukaisen, kehitysmaat potentiaalisina kaupallisina 
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kumppaneina noteeraavan näkemyksen lisäksi, kehitysyhteistyön toteuttamisen ja kulttuurivuorovai-

kutuksen edistämisen mahdollistajana. 

 

Tarkastelen diplomaattisuhteisiin johtaneita toimenpiteitä vaiheittain tuoden toisessa käsittelyluvus-

sani esiin Suomen ja Perun välisten suhteiden solmimiseen vaikuttaneita tekijöitä UH:n taholta, kuten 

suhteiden solmimiseen tähtäävää suunnittelua, organisointia ja käytäntöjä. Diplomaattisuhteiden sol-

mimisen mahdollistivat taustalla vaikuttaneet erilaiset toimijat, joista keskeisimmässä roolissa lähde-

aineistossani näkyvät ulkopolitiikan päättäjät, UM:n virkamiehet ja suhteiden kehittämiseksi ulko-

mailta käsin työskennelleet diplomaatit. Merkittävä suhteiden solmimisen edellytys suurlähetystön 

perustamiselle oli vuoden menoarviossa varattu määräraha, jonka varmistuessa Suomen ja Perun 

edustajien väliset neuvottelut suurlähetystötasoisten suhteiden solmimisesta käynnistettiin Suomen 

aloitteesta. Maiden välisten diplomaattitason suhteiden solmimisen myötä 29. maaliskuuta 1963, Li-

man-suurlähetystön perustaminen ajankohtaistui. Suurlähetystön perustamista edeltäneisiin toimen-

piteisiin sisältyvät erilaiset etukäteisjärjestelyt ja yksityiskohdat, kuten Heikki Hannikaisen (1963–

1967) nimittäminen Suomen Perun ensimmäiseksi suurlähettilääksi, nimittämiseen liittyneiden viral-

listen asiakirjojen laatiminen esitettäväksi Perulle ja Limassa järjestettävään messutapahtumaan val-

mistautuminen.  

 

Liman-suurlähetystö oli Suomen kolmas Etelä-Amerikkaan perustettu diplomaattinen edustusto. 

Suurlähetystön perustamiseen ja sen asettumiseen liittyviä, ensimmäisiä paikan päällä tehtyjä toimen-

piteitä olivat esimerkiksi suurlähettilään suorittama valtuuskirjeenjättö Perun väliaikaista hallintoa 

edustavalle sotilasjuntan päämiehelle, henkilökunnan rekrytointi ja Liman suurlähettilään sivuakkre-

ditointien järjestäminen ja virallistaminen. Kolmannessa käsittelyluvussani tarkastelen aluksi suurlä-

hettilään saapumiseen ja valtuuskirjeen luovuttamiseen liittyvää tiedottamista sekä Perussa että Suo-

messa. Tämän jälkeen tuon esiin UH:n sisäisen kirjeenvaihdon kautta, suurlähettiläs Hannikaisen kir-

jaamia ajatuksia suurlähetystön vastaanotosta Perussa. Sen jälkeen tarkastelen poliittisten raporttien 

kautta, Hannikaisen varhaisia vaikutelmia Perun poliittisesta ja yhteiskunnallisesta järjestelmästä. 

Suurlähettilään saapuessa, Perun väliaikainen sotilasjuntta oli juuri luovuttamassa valtaansa nuorelle 

ja uudistusmieliselle presidentille, ja Perussa elettiin tasaista aikaa. Tämän jälkeen käsittelen edus-

tuston kansliatilojen ja suurlähettilään virka-asunnon henkilökunnan valintaan liittyviä yksityiskoh-

tia, kuten henkilökunnan valikoitumista ja sen toimenkuvien muodostumista. Liman-suurlähetystön 

ensimmäisiin toimivuosiin liittyy olennaisesti diplomaattisten verkostojen luominen. Tämä käsitti 

toimipiirin laajentamisen suhteessa erilaisiin perulaisiin päättäjiin ja lehdistöön, mutta myös naapu-

rimaiden vastaaviin toimijoihin. Liman suurlähettilään toimivallan piiriin liitettiin vuoteen 1965 
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mennessä neljä muuta Etelä-Amerikan pohjoisosan maata. Kolmannen luvun lopuksi selostan Liman-

suurlähetystön toimipiirin laajentumista eli Hannikaisen sivuakkreditointeihin liittyneitä toimenpi-

teitä ja muita yksityiskohtia. Kolmas käsittelylukuni alkaa suurlähetystön perustamisvuodesta 1963 

ja päättyy Hannikaisen jäähyväiskiertueeseen, suurlähettilään toimittua virassaan tammikuun lop-

puun 1967 asti. 

 

Neljäs käsittelylukuni tarkastelee Liman-suurlähetystön toiminnan vakiintumista. Hannikaista seu-

rasi suurlähettilään virassa Torsten Tikanvaara (1967–1976). Hänet sivuakkreditoitiin toimimaan 

edeltäjänsä tavoin Kolumbiassa, Venezuelassa, Boliviassa ja Ecuadorissa ja samoin kuin edeltäjänsä, 

hän raportoi maiden poliittisesta ja yhteiskunnallisesta ilmapiiristä UM:lle. Aluksi tuon esiin suurlä-

hettilään saapumiseen ja sivuakkreditointeihin liittyviä yksityiskohtia. Tämän jälkeen lähestyn toi-

minnan vakiintumista teemoittain, suurlähetystön eri toimenkuvien kautta. Liman- suurlähetystö seu-

rasi Perun kauppapolitiikkaa sekä talouselämän kehitystä. Se toimi vuorovaikutuksessa Perun viran-

omaisten sekä eri sektoreiden edustajien kanssa tavoitteenaan edistää Suomen vientiteollisuutta. Li-

säksi se toteutti suomalaista maakuvatyötä sekä edesauttoi maiden välisten kulttuurisuhteiden kehit-

tymistä. Tähän toimintaan sisältyy mm. Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlatilaisuuksien organi-

sointi Etelä-Amerikan pohjoisosan maissa vuonna 1967. Suomen Suurlähetystö edisti varhaista mai-

den välistä kehitysyhteistyötä, Perun ollessa vuonna 1965 ensimmäinen Suomen kanssa teknillisestä 

ja taloudellisesta yhteistyöstä sopimuksen solminut maa Etelä-Amerikassa. Kehitysyhteistyötä toteu-

tettiin Perussa aluksi pienimuotoisesti, mutta sen rooli muuttui 70-lukua kohden yhä merkitykselli-

semmäksi. Syksyllä 1968 Perussa tapahtuneen sotilasvallankaappauksen myötä Perun poliittinen jär-

jestelmä muuttui kokonaisvaltaisesti. Käsittelylukuni lopuksi kerron minkälaisin toimenpitein Suomi 

reagoi hallinnonvaihdoksen yhteydessä ja miten muutos vaikutti Liman-suurlähetystön toimintaan. 

Huolimatta Perussa muuttuneesta tilanteesta Suomen valtio osti huolellisen harkinnan jälkeen Liman-

suurlähetystön käyttöön omat kansliatilat vuonna 1969. 

 

Tutkielmani aikarajaus päättyy vuoteen 1969. Huomioitavaa on, että huolimatta aikarajauksestani, 

Tikanvaara jatkoi virassaan Limassa eläkkeelle siirtymiseensä, vuoteen 1976 saakka. Aikarajaus on 

perusteltavissa esimerkiksi UH:n historian vaiheita kuvaavien historiantutkijoiden, kuten Soikkasen 

käyttämän jaksotuksen kautta. Soikkasen mukaan 70- lukua edeltävä jakso oli UM:ssä ns. patoutu-

misen kausi, jota seurasi uudistuskausi. Valitsemani ajanjakso kuvastaa aikakautta, jonka loppupuo-

lella UH:ssa vallitsi uudistusmielinen ilmapiiri ja sen tavoitteena oli määrätietoinen laajentuminen ja 

kehittyminen. Esimerkiksi poliittisten raporttien laatimiseen kiinnitettiin enemmän huomioita erilai-

sin täsmentävin ohjeistuksin, kun aiemmin edustustojen työntekijöille oli annettu vapaammat kädet 
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raporttien sisällön ja ulkoasun suhteen. Samaan aikaan, kun Suomessa vaikutti presidentti Urho Kek-

kosen edustama hallintopohja, joka kohdisti aiempaa enemmän huomiota erityisesti ulkopolitiikan 

hoitoon ja kansainvälisten suhteiden laajentamiseen, Perussa diplomatiaa hoidettiin erilaisessa sisä-

poliittisessa ilmapiirissä.  

Pohdin tutkielmassani keskeisesti seuraavia tutkimuskysymyksiä: Miten Suomen suhteita ennen Li-

man suurlähetystön perustamista hoidettiin Perussa ja muualla Etelä-Amerikassa? Miksi Suomen 

suurlähetystö asettui Etelä-Amerikan pohjoisosan maista Peruun ja millainen prosessi diplomaat-

tiedustuston perustaminen oli? Mitä Liman-suurlähetystön perustamisesta tiedotettiin? Miten Liman-

suurlähetystön toiminta organisoitiin? Miten suurlähetystön toiminta alkoi vakiintua? Minkälaisia 

tehtäviä vakiintunut toiminta piti sisällään ja miten niitä toteutettiin? 

 

1.2 Lähdeaineisto 

 

Tutkittaessa kansainvälisten suhteiden ja UH:n historiaa, tieteellisen tutkimuksen lähdeaineisto koos-

tuu yleensä UM:n arkistojen tarjoamasta materiaalista. Arkistoaineisto on historiantutkijalle klassi-

nen tutkimuskohde ja historian opinnoissa tämän tyyppisen lähdemateriaalin analysoinnille on an-

nettu hyvät valmiudet. Nykypäivänä, vuotta 1947 vanhempia UE:n toimintaa koskeva materiaali on 

koottu suurimmalta osin Kansallisarkiston Oulun yksikköön (KA), kun tuoreempi materiaali sijaitsee 

Helsingissä, Ulkoministeriön arkistossa (UMA).1 Perun-suurlähetystön toimintaan liittyviä arkisto-

kansioita säilytetään UMA:ssa ja kyseisiä asiakirjalähteitä hyödynnän tutkielmassani ensisijaisesti.2 

UMA:n arkistomateriaali on tarkoin luetteloitua ja jaettu asiasisältöjen mukaisiin ryhmiin.3 Tämä tar-

koittaa, että yhteen kansioon on sisällytetty kaikki tiettyä aihealuetta koskeva materiaali.  

 

UMA:n lähdemateriaalin analysointiin vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja kykyä tulkita ja ymmärtää UH:n 

sisäistä toimintaa sekä diplomatian sääntöjä. Tutkielmaani varten tarkastelen yhteensä noin kahta-

kymmentä eri kansiota, joiden sisältämiä asiakirjoja on yhteensä lähes tuhat. Liman-suurlähetystön 

perustamista, organisaatiota ja hoitoa varten on oma kansionsa, joka sisältää tietoa mm. 

 

 

1 Ulkomaanedustojen raportteja vuosien 1918–1945 välillä voi tarkastella digitoidussa muodossa raporttiarkistopalve-

lussa. Osoitteessa: https://um.fi/opendata/raporttiarkisto/1918/. Viitattu 9.6.2020 
2 Huomioonotettava seikka on ulkoasianhallinnon tuottamiin asiakirjoihin sovellettava salassapitoaika, joka on asiakirjan 

sisällön huomioon ottaen yleensä noin 25 vuotta. 
3 Ulkoasiainhallinnon arkisto (1918–1981) mukainen järjestelytapa, yhteensä 115 ryhmää. 

https://um.fi/opendata/raporttiarkisto/1918/
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perustamiseen liittyvästä pohdinnasta ja henkilökunnan rekrytoinnista. Suurin osa kyseisen kansion 

sisältämistä asiakirjoista on suurlähetystön ja UM:n välistä eli UH:n sisäistä yhteydenpitoa, jota tar-

kastelen aikavälillä 1962–1969. Lisäksi kansio sisältää Liman-suurlähetystön vuosittaiset vuosiker-

tomukset, joita tarkastelen aikavälillä 1966–1969. Vuosikertomuksia alettiin toimittamaan Liman-

suurlähetystöstä UM:lle vuonna 1966 ja ne sisältävät tietoa esimerkiksi edustuston henkilökunnasta, 

kaupallisten- ja kulttuuriasioiden hoidosta, vierailuista ja kehitysyhteistyöstä. Vuosikertomusten tar-

koituksena oli selostaa suurlähetystössä vuoden aikana tapahtuneita keskeisiä asioita ja toimintaa, 

mutta myös välittää UM:lle tietoa edustuston menoista ja määrärahojen käytöstä. Niissä tuodaan li-

säksi esiin henkilöstön muutokset sekä suurlähetystön lähettämän ja vastaanottaman kirjeenvaihdon, 

passiasioiden ja raporttien lukumäärät.  

Merkittävää tietoa suurlähetystön perustamisesta, siihen liittyvistä toimenpiteistä, vaiheista ja vakiin-

tuneista tehtävistä tarjoavat suurlähettiläiden omat henkilökansiot. Liman-suurlähettiläiden henkilö-

kansioita tarkastelen pääasiallisesti kahden ensimmäisen suurlähettilään, Hannikaisen ja Tikanvaaran 

virkakausien ajalta aikavälillä 1963–1969. Kyseisten kansioiden tarkastelu mahdollistaa suurlähetys-

töön liittyvien yksityiskohtien lisäksi suurlähettiläiden henkilökuvien syvemmän tarkastelun. Ne si-

sältävät henkilökohtaisempaa tietoa mm. virkaurien kehityksestä ja kirjeenvaihtoa UM:lle ja muille 

toimijoille (kirjeet ja sähkeet). Hannikaisen varhaisempi henkilökansio pitää sisällään myös mm. 

suurlähetystön perustamiseen liittyviä asiakirjoja, kuten vieraiden valtioiden myöntämiä agrement-

teja ja Perussa julkaistuja lehtiartikkeleita. Henkilökansion sisältöä tarkastelen tutkielmassani tarkem-

min omissa temaattisissa käsittelyluvuissaan. Perulaisten lehtiartikkeleiden lisäksi tuon esiin suoma-

laista Liman-suurlähetystön perustamiseen ja suurlähettilään valtuuskirjeen jättöön liittyvää lehdis-

tötiedottamista, jonka aineisto on koottu Kansalliskirjaston sähköisestä lehtitietokannasta. Suoma-

laista lehdistötiedottamista tarkastelen myös muissa vaiheissa mm. käsitellessäni suurlähettilään esit-

telyä ja Liman-suurlähetystön perustamista edeltävää vaihetta. Harmillisesti en päässyt tutkielmaani 

varten tarkastelemaan Hannikaisen toista henkilökansiota. Helpotuksekseni sain jälkikäteen apua 

UM:n tietoasiantuntijalta Sami Heinolta, joka toimitti minulle kyseisen kansion keskeisimmät asia-

kirjat.  

Liman-suurlähetystön R-sarja eli poliittiset raportit käsittelevät poliittisia, taloudellisia, yhteiskunnal-

lisia ja kulttuurillisia asioita. Raporttiasiakirjat on koottu yhteen vuosikohtaisesti ja tarkastelen niitä 

aikavälillä 1963–1969. Raportointia koskevat asiakirjat sisältävät ensisijaisesti suurlähettilään ja en-

simmäisen lähetystösihteerin UM:lle välittämää tietoa asemamaastaan eli Perusta. Tikanvaaran hen-

kilökansio sisältää lisäksi hänen ensimmäiset poliittiset raporttinsa Kolumbiasta, Venezuelasta ja 

Ecuadorista. Muut Liman-suurlähetystön toimipiiriin sivuakkreditoiduista maista tuotetut raportit 
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jäävät tämän materiaalin ulkopuolelle. Suomen poliittisia suhteita Peruun käsitellään kansiossa 

Suomi-Peru, jota tarkastelen aikavälillä 1968–1969. Kansiota alettiin kokoamaan Perun hallinnollis-

ten muutosten vuoksi vuonna 1968 ja se sisältää mm. Suomen ja Perun suhteiden ylläpitoon ja Suo-

men ulkopoliittiseen päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja. Kyseistä kansiota hyödynnän tutkielmas-

sani selittäessäni Perun sisäpoliittisen tilanteen kärjistymistä ja suurlähettilään toimenpiteitä sotilas-

vallankaappauksen jälkeisenä aikana. 

Tutkielmassani olen aihepiiriä alustaakseni ja syventääkseni tarkastellut, joitakin yksittäisiä KA:n 

tarjoamia arkistomateriaaleja sekä digitoituja raportteja. Näiden lisäksi olen tarkastellut Perun eli 

UM:n (Ministerio de Relaciones Exteriores) julkaisuja tietyiltä vuosilta, joista osa löytyy internetistä. 

Suurlähettiläiden taustojen tutkimukseen hyödynsin esimerkiksi henkilötietomatrikkeleita. Espanjan 

ja muiden kielten tuntemus auttoi tarkastelemaan kontekstia laajemmassa mittakaavassa täydentäen 

kokonaisuutta ja mahdollistaen syventymisen esimerkiksi käsittelyluvun lehdistökatsausosioon. Sain 

Hiski Haukkalan kautta yhteyden Jussi Pekkariseen tammikuussa 2019. Pääsin tätä kautta keskuste-

lemaan tulevasta tutkielmastani Heinon ja Pekkarisen kanssa kasvokkain Helsingissä helmikuussa 

2019. Heiltä sain arvokasta tietoa ja vinkkejä sekä myöhemmin apua lähdemateriaalin kanssa. Haas-

tattelin suurlähettiläs Hannikaisen tytärtä Eva Hannikaista Madridissa huhtikuussa 2019. Hän asui 

perheensä kanssa Limassa ollessaan 9–13-vuotias, joten hänen Peruun liittyvät muistonsa ja tietonsa 

suurlähetystön toiminnasta olivat vuonna 2019 melko etäisiä. Muistikuvien kaukaisuudesta huoli-

matta, keskustelumme venähti parin tunnin pituiseksi ja koen että sen kautta pääsin koskettamaan 

tutkimusaihettani lähemmästä katsantokannasta ja pystyin ikään kuin syventämään käsitystäni sisäl-

täpäin. Tätä tutkielmaa varten olen haastattelumateriaalia hyödyntänyt vähäisesti, lähinnä suurlähet-

tilään perhettä käsitteleviin osioihin.  

 

1.3 Metodit 

 

Tutkielmassani yhdistyvät hallintohistorian tutkimus ja kansainvälisten suhteiden historiantutkimus. 

Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen osa-alueelta yhdistelen tutkielmaani näkökulmia diplomatian, 

ulkopolitiikan ja sisäpolitiikan tutkimuksesta sekä kehityksen tutkimuksesta. Hallintohistoria tai hal-

linnonhistoria sekä valtiollisen instituution historiantutkimus kuuluvat poliittisen historian ja yhteis-

kuntahistoriantutkimuksen alle.4 Verrattaessa kansainvälisten suhteiden tutkimusta 

 

 

4 Nevakivi, Hentilä ja Haataja 1993, 37-67. 



 

7 

 

 

historiantutkimukseen, erääksi eroavaisuudeksi näen niiden traditionaaliset menettelytavat ja tulkin-

nan. Kansainvälisten suhteiden tutkimus pohjustuu teorioihin, kun historiantutkimuksellisesta näkö-

kulmasta teorioiden hyödyntäminen taas tarkoittaa lähentymistä yhteiskuntatieteellisten lähestymis-

tapojen kanssa. Perinteisesti historiantutkijat ovatkin painottaneet tutkimuksissaan menetelmiä, jotka 

on liitetty humanistisempaan tutkimusotteeseen. Tässä tutkielmassa lähestyn aihepiiriäni monitieteel-

lisesti. 5 

Ulkopolitiikan ja diplomatian tarkastelu on ollut yksi vanhimmista ja suosituimmista historian tutki-

muksen aihepiireistä.6 Perinteisessä tutkimuksessa valtiojohdon ja diplomaattien nähtiin edustavan 

laajempaa kontekstia ja peilaavan yhteiskunnan arvoja ja etuja. Ulkopolitiikan, ajateltiin näin synty-

vän ensisijaisesti poliittisten valtionelinten ja UH:n vuorovaikutuksessa, eikä ulkopolitiikan tekijöitä 

yksilöity tai tehty näkyviksi.7 Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen alan kehittyminen nähdään seu-

rauksena sitä edeltäneen tutkimuksen kritiikille. Yleisenä pyrkimyksenä kansainvälisten suhteiden 

tutkimukselle on keskittyminen ulkopoliittiseen päätöksentekoon tai prosessiin. Erääksi oppialan syn-

nyn kannalta oleelliseksi ongelmakysymykseksi muodostuikin väite, että perinteinen historian tutki-

mus ei pyrkinyt tuomaan riittävästi esiin toimijuutta. Merkittäväksi teoreettisen mallin mukaiseksi  

tavoitteeksi vakiintui pyrkimys toimijuuden hämärtymisen välttämiseen.8 Se, että keskeisiin ulkopo-

litiikantekijöihin lukeutuvat esimerkiksi presidentti, pää- ja ulkoministeri ja ulkoasiainhallinnon vir-

kamiehet ei  osoittautunut kiistanalaiseksi, mutta toisaalta, kuten Soikkanen nostaa esiin, kansainvä-

lisen politiikan tutkimuksessa UH:n toimijuus nähdään usein toissijaisena.9 Tällöin sen roolin voi 

nähdä vain presidenttiä, hallitusta ja eduskuntaa avustavana, kun tutkimuksen keskiössä tarkastellaan 

ensisijaisesti muita arvostettuja toimijoita.10 

 

 

5 Koponen, Lanki, Sato ja Kervinen 2016, 17.  
6 Hakovirta 2002; Nevakivi ym. 1993; Pursiainen ja Forsberg 2015. Ulkopolitiikka voidaan ymmärtää politiikaksi, jota 

valtion nimetyt toimijat harjoittavat pyrkiessään toimimaan kansainvälisessä ympäristössä. Ulkopolitiikan tutkimuksella 

on tärkeä rooli kansainvälisten suhteiden tutkimuksen syntyhistoriassa sen eräänä osa-alueena. Tästä juontaakin se, että 

diplomatian tutkimus lukeutuu kansainvälisten suhteiden tutkimuksen alle, joka puolestaan on nykypäivänä sisällytetty 

(samoin kuin kehityksen tutkimus) yliopistotason opinnoissa valtiotieteiden alle. Historian tutkimuksen juuret liitetään 

samoihin syntyaikoihin, kun kansainvälisenkin tutkimuksen. Kansainvälisten suhteiden oppiala on kuitenkin nuori; se on 

syntynyt vasta 1800–1900-lukujen vaihteessa. 
7 Nevakivi, Hentilä ja Haataja 1993, 52. Esimerkiksi ”Ritarikatu” viitatessa ulkoministeriöön, on ulkopolitiikan tutkimuk-

sessa vakiintunut, mutta myös kritisoitu termi, jonka ajatellaan häivyttävän todellista toimijuutta. 
8 Ulkopolitiikan tutkimuksessa on pyritty rajaamaan ja nimeämään tarkoituksena määritellä ne henkilöt, joilla oli ensisi-

jainen valta vaikuttaa kansainvälisiin suhteisiin. 
9 Hakovirta 2013, 20; Pursiainen ja Forsberg 2015, 34-35; Soikkanen 2003, 13. Pursiaisen ja Forsbergin mukaan toimija 

on tekijä, kun toimijuus on toimijan teko. Rakenteellisuus puolestaan on koko instituutio, normisto, säännöstö, kun ra-

kenne on toimijuuden ympäristö ja olosuhteet. 
10 Ulkoasiainhallinnonhistorian tutkimuksen Soikkanen sijoittaa hallintohistorian ja ulkopolitiikan tutkimuksen välimaas-

toon. 
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UH:n organisaatio, niin kuin muittenkin hallinnollisten elinten, perustuu sääntöihin, normeihin, ins-

titutionalisoituihin käytäntöihin ja suunnitelmiin sekä käytössä oleviin voimavaroihin.11 Tutkielmani 

alussa tarkastelen UE:n laajentumiseen johtanutta päätöksentekoa; taustalla vaikuttaneita aikaisempia 

toteutuksia, suunnitelmia ja päämääriä. Kuvailen toimintaa, joka eteni asteittain suunnittelun tasolta 

suunnitelman toteutukseen, sallien monien vaiheiden kautta edustuston perustamisen ja sen toimin-

nan vakiintumisen. Tässä tutkielmassa en käsittele laaja-alaisesti UH:n historiaa, vaan varhaista suo-

malaista konsulitoimintaa Perussa, Suomen ja Perun välisten diplomaattisuhteiden solmimiseen joh-

taneita tekijöitä ja Suomen Liman-suurlähetystön perustamisen suunnittelua, itse perustamista ja sen 

jälkeistä vakiintunutta toimintaa. Tutkielmassani yksittäinen ulkomaanedustusto eli Liman-suurlähe-

tystö toimii perustamisensa jälkeen osana UH:ta, jatkuvassa rutiininomaisessa vuorovaikutuksessa 

sen sisäisten osapuolten kanssa, mutta myös aktiivisesti ulospäin. Liman-suurlähetystön takana vai-

kuttaviksi keskeisiksi toimijoiksi nousevat lähdemateriaalini kautta suurlähettiläät, mutta myös muun 

henkilökunnan toiminta on jättänyt jäljen. Suurlähetystön (eli sen toimijoiden, virkamiesten ja muun 

henkilökunnan) toiminta haki aluksi sijaansa ja verkostot tuli luoda käytännössä tyhjästä. Perusta-

mista leimasi suurlähettilään oma toimijuus, henkilökunnan rekrytointi, toimitilojen etsiminen ja si-

vuakkreditointien järjestäminen, kun vakiintumisvaiheessa ajankohtaistuivat ensimmäisten vienti-

kauppasopimusten onnistumiset, kulttuurivaihdon merkityksen kasvu ja varhaiset kehitysyhteistyö-

projektit. 

Historiantutkimuksen arvoja ovat konkreettisuus ja lähdekriittisyys, joita ei ehkä tarvitse tässä erik-

seen mainita, mutta lähtökohtaisestihan tulkitessani ja selittäessäni eri toimijoiden tuottamaa aineis-

toa minun tulee punnita samalla niiden sisältöä kontekstin määrittämänä. Tähän sisältyvät esimerkiksi 

toimijoiden arvojen, näkemysten ja tavoitteiden ymmärtäminen ja tulkitseminen. Lähdemateriaalini 

sanelemana minun tulee ymmärtää syvällisesti asiakirjojen sisältöä ja painotuksia eri kielillä ja eri 

kulttuuripiireissä sekä sijoittaa käsittelemäni sisältö teemoihin kronologisessa järjestyessä. UMA:n 

tarjoaman materiaalin analysointi on siltä kannalta mielenkiintoista, että asiakirjan sisältämän tekstin 

pilkun sijainnillakin sanotaan olevan suuri merkitys.12 Pyrinkin tutkielmassani tuomaan esiin näitä 

vivahteita. UMA:n lähdeaineisto pitää sisällään perulaista lehdistömateriaalia, jota täydensin suoma-

laisella lehdistömateriaalilla. Mediantutkimukselle on omat menetelmänsä, vaikkakin samat tieteelli-

sen tutkimuksen arvot toistuvat niissäkin. Tässä tutkielmassa tarkastelen lähinnä Liman-suurlähetys-

tön perustamiseen liittyvää tiedotusta sekä Perussa että Suomessa. Keskityn käsittelemään aineistoa 

 

 

11 Pursiainen ja Forsberg, 170. 
12 Nevakivi ym. 1993, 156-157 ja 164. 
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mediatutkimuksen klassisen kysymyksenasettelun kautta: kuka sanoo ja kenelle, mitä, miten, miksi 

ja miten vaikuttaen. Eräänä tiedonkeruumenetelmäni oli haastattelu, ja vaikka en sen tarjoamaa tietoa 

hyödynnäkään suurelta osin, olen silti tietoinen siihen liittyvästä problematiikasta. Tätä varten olen 

aiemmin perehtynyt oral history- tutkimuksen metodeihin. Haastattelua varten olin laatinut kysymys-

rungon. Sisältö on äänitetty ja tekijän hallussa, kuten on myös haastattelun transkriptio.  

 

1.4 Aiempi tutkimus ja tutkielman merkitys 

Suomen ulkoasiainhallinto instituutiona 

Tutkielmalleni merkittävä teos oli Soikkasen vuonna 2003 julkaisema tutkimus ulkoasiainhallinnon 

historiasta vuosina 1956–1969. Kyseisessä hallintohistoriallisessa yleisteoksessa tarkastellaan 

ulko(asiain)ministeriötä (ja ulkomaanedustustoa sen osana) valtiollisena instituutiona. Sen rakenne, 

käsitteistö ja näkökulmat ohjasivat tutkimustani ja sen aikarajaus salli UH:n toiminnan tarkastelun 

vuoden 1969 loppuun, joka myös toimi mallina ja eräänä perusteena oman tutkimukseni aikarajauk-

selle. Soikkanen nostaa teoksessaan esiin, ettei Suomen UM:n tai UH:n historiasta ei ole kirjoitettu 

montaakaan kattavaa ja yhtenäistä kokonaisuutta.13 Hän itse laskee oman julkaisunsa rinnalle ainoas-

taan kaksi klassikoksi muodostunutta teosta: Paasivirran vuonna 1968 ilmestyneen Suomen diplo-

maattiedustus ja ulkopolitiikan hoito: itsenäistymisestä talvisotaan ja Nevakiven vuonna 1988 julkai-

seman ulkoasiainhallinnon historian 1918–1956. Molemmat teokset ovat UH:n toimintaa aikarajaus-

tensa puitteissa tiivisti ja kattavasti kuvaavia sekä erittäin viitattuja, tarkastellessa muita kyseisiä ajan-

jaksoja ja aihepiirejä käsitteleviä tutkimuksia. Näistä kahdesta teoksesta muodostin osan tutkielmani 

pohjatiedosta vuotta 1956 edeltävältä ajalta. Nuortevan ja Raition vuonna 1993 ja 1996 toimittamat 

Ulkoasianhallinnon matrikkeliteokset tarjosivat pidemmän aikarajauksen ja hieman poikkeavan jaot-

telun UH:n murroksen ja muutosten hahmottamiselle 1990-luvun alkuun asti. Kyseisten matrikkeli-

teosten sisältämä tieto oli olennaista suurlähettiläiden ja muiden UH:ssa työskentelevien henkilöku-

vien muodostamiseksi. Kaikki mainitsemani teokset ovat Ulkoministeriön omien verkkosivujen14  

historiallista taustaa käsittelevän sisällön primäärilähdeaineistoa ja tulkitsin ne (samoin kuin UM:n 

verkkosivujen muunkin sisällön) tästäkin syystä keskeisiksi.  

 

 

 

13 Soikkanen 2003, 13. 
14 Ulkoministeriön historiantutkimuksen lähdemateriaalia. Osoitteessa: https://um.fi/lahdeaineisto. Viitattu 10.6.2020. 

https://um.fi/lahdeaineisto
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Käsiteltäessä sellaista aihepiiriä kuin UH 1960-luvulla, on presidentti Urho Kekkosen vaikutusta 

mahdotonta sivuuttaa tai väheksyä. Soikkanen korostaa Kekkosen toimijuutta ulkopolitiikassa, mutta 

näin on tunnetusti tehnyt myös Suomi useissa teoksissaan. Myös läpikäymäni kansainvälisiä suhteita 

käsittelevä kirjallisuus pitää lähes poikkeuksetta Kekkosen roolia 60-luvun ulkopolitiikassa merkit-

tävänä, jopa hallitsevana. Pursiainen ja Forsberg pohtivat vuonna 2015 julkaistussa teoksessaan mm. 

ulkopolitiikan valtasuhteita ja ulkopolitiikan keskeisiä toimijoita. Heidän mukaansa 60-luvulla ulko-

politiikassa keskeisenä toimijana vaikuttaneen Max Jacobsonin kerrotaan maininneen koko UH:n ol-

leen Kekkosen ohjailtavissa ja rajoitettavissa, kun presidentti piti silmällä kaikkea tietoliikennettä ja 

puuttui ministeriön ja edustustojen asioihin niin halutessaan.15 Soikkanen vaikuttaa olevan samoilla 

linjoilla. Onkin tärkeää ymmärtää presidentin edeltäjistään poikkeava, näkyvämpi toimijuus ja aktii-

visuus pienen valtion ulkopolitiikassa. Suurlähetystöjen perustamista edeltävä prosessi oli luonnolli-

sesti sidoksissa ulkopoliittisten päättäjien valintoihin ja toimintaan. UH:n toimintaan liittyvät myös 

olennaisesti erilaiset rutiinit, käytännöt ja säännöstöt, kuten esimerkiksi protokolla, joka määrittelee 

edustustoissa toteutetun diplomaattisen käyttäytymiskaavan. Virallisten linjauksien, kuten valtiolli-

sen protokollan ymmärtämiseksi tarkastelin erilaisia teoksia. 

 

Edellä mainitsemani UH:n kehittymistä kuvaavat teokset tarjosivat kattavan tiedon sen eri vaiheista 

ja rakenteellisista muutoksista.  Teosten kautta pystyi havainnoimaan sen varhaista ja vähäistä toi-

mintaa Etelä-Amerikassa; suhteet kehitysmaihin olivat 60-luvun alussa vasta muotoutumassa. Vaikka 

UH:n kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvä toiminta näyttäytyikin ehkä jopa epäjärjestelmällisenä, 

edustustoverkon organisointi oli tiukasti sidoksissa UM:n toimintaan. Itse instituutiota käsittelevä 

kirjallisuus toikin esiin UE:n toimintaa UM:n alaisena, eli suurempaan kokonaisuuteen kuuluvana 

osana. Ongelmallisinta oman tutkielmani kannalta oli, että edustustojen toimintaa käsittelevä tieto 

näkyi kaikissa viimeksi mainitsemissani teoksissa vain yhtenä sivujuonteena UH:n laaja-alaisen toi-

mintapiirin tarkastelun rinnalla. Aiempi tutkimuskirjallisuus salli tarkastelun keskittymisen lähinnä 

länsimaalaisesta katsantokannasta merkittävimpiin maihin. Jo pelkän UE:n toimintaa selittävä osa 

kaikesta muusta informaatiosta oli pieni, mutta Suomen ja kehitysmaiden suhteita käsittelevä osuus 

oli siitäkin vain murto-osa.  

Edustustohistoriikit ja Suomen kansainvälisiä suhteita käsittelevät tutkimukset 

 

 

15 Pursiainen ja Forsberg 2015, 154. 
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Vielä parikymmentä vuotta sitten toteutettu aihepiiriäni käsittelevä historiantutkimus pysytteli ns. 

korkeammalla tasolla, näkökulmanaan hallinnon organisointi ja ministeriön mekanismit. UM:n his-

toriaa onkin yleensä tutkittu vain määrätyistä näkökulmista. Toisaalta erityisesti kansainvälisten suh-

teiden tutkimuksen saralla on kiistelty siitä, minkälainen ulkopoliittinen toimijuus on ylipäänsä mer-

kittävää. UM:n toiminta on tällaisessa keskustelussa saatettu nähdä jopa toisarvoisena; vahvat ulko-

politiikan toimijat ovat joidenkin tutkijoiden katsantokannasta täysin eri henkilöitä kuin ministeriössä 

työskentelevät virkamiehet. Joka tapauksessa UH:n toimintaa tarkasteleva aiempi historiankirjoitus 

on luonut lähtökohdat ja tarjonnut mahdollisuuden yksittäisten edustustojen toiminnan myöhemmälle 

tutkimukselle. Aiempaa tutkimuksellista puutteellisuutta on paikannut Suomen bilateraalisten suhtei-

den tarkastelu edustustohistorioiden tai yleiskielellä edustustohistoriikkien kautta.  

 

Asemamaissa sijaitsevien edustustojen historian tarkastelu niin kapeammalta kuin laajemmaltakin 

ajanjaksolta alkoi yleistyä 2000-luvun jälkeen, ja se vaikuttaa yhä kasvattaneen suosiotaan 2010-lu-

vun puolivälistä nykypäivään. Ensimmäisissä edustustohistoriikeissa ja edustustojen toimintaa tai toi-

minnan vaihetta käsittelevissä julkaisuissa, aihepiiriä lähestyttiin arkistolähteisistä näkökulmista, yh-

distellen lähteiden värittämiä tapahtumia ja erilaisia merkittäviä vaiheita sekä lähetystörakennusten 

rakennushistoriaa.16 Palokosken ja Pekkarisen vuonna 1998 julkaisema Kolhoosi ja keidas: Mosko-

van suurlähetystörakennus 60 vuotta, käsitteli Moskovan lähetystön toimintaa myös rakennushisto-

riaa esiintuoden.17 Suomen ja Saksan haasteellista suhdetoimintaa sekä Saksan edustustoja käsiteltiin 

Saarisen vuonna 2001 toimittamassa artikkelikokoelmassa Suomi Berliinissä.  Saarisen ja Palokosken 

kirjoittamissa artikkeleissa selvitetään monivaiheisesti, mutta kiteytettynä maiden välisiä suhteita 

yleisellä tasolla, ulkomaanedustustoverkoston asettumista ja suomalaisten edustustojen toiminnan 

historiaa. Näiden teosten jälkeen tutkimuksessa näkyi hiipumista. Myöskään pro gradu- tutkielmia ei 

ilmestynyt montaakaan. Suuri osa olemassa olevista yksittäisten edustustojen toimintaa käsittelevistä 

julkaisuista näyttääkin ilmestyneen vasta 2010-luvun jälkeen.  

 

Edustustohistoriallinen mielenkiinto vaikuttaa painottuneen 2010-luvun jälkeen vähemmän raken-

nushistoriaan, vaikka poikkeuksiakin löytyy. Monen kirjoittajan artikkelikokoelmana vuonna 2010 

julkaistu Suomen Unkarin edustustotoimintaa käsittelevä historiikki seurasi edellisenä vuonna 

 

 

16 Rakennushistoria mielenkiintoisena lähestymistapana kohdistaa katseen diplomaattisista toimijoista toisaalle ehkä ”per-

soonattominakin” ajateltuihin ulkopuolisiin kulisseihin (jotka ovat kaikkea muuta kuin mykkiä). 
17 Jyrki Palokoski ja Jussi Pekkarinen ovat molemmat pitkän uran tehneitä UM:n tutkijoita. He ovat olleet kirjoittaneet 

useita edustustohistoriikkeja ja muita UM:n toimintaa käsitteleviä julkaisuja. 
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ilmestynyttä edustustorakennuksen historiaa havainnollistavaa teosta. Pekkarinen on julkaissut Lon-

toon suurlähetystön (2012), Oslon suurlähetystön (2014) ja Tallinnan lähetystön (2015) historiikit. 

Huomionarvoista on, että kaksi viimeistä edustustohistoriikkia esitettiin tutkijalle tärkeinä hankkeina 

ja Pekkarinen kertookin viimeisen historiikkinsa johdannossa laittaneensa muut keskeneräiset pro-

jektinsa UM:n historiatyöryhmän pyynnöstä lepäämään.18 Vuonna 2015 ilmestyi Clercin julkaisema 

Ranskan suurlähetystön toimintaa käsittelevä teos ja samana vuonna Kaskelan ja Kontion teos, joka 

muista edustustohistoriikeista poiketen käsittelee Rooman edustustoresidenssin asukkaiden elämää ja 

residenssin vaiheita. Erääksi keskeiseksi edustustojen toimintaa kuvaavaksi teokseksi tutkielmalleni 

muodostui Koskelan, Lahen ja Ridanpään vuonna 2016 julkaisema Maailmanympärimatka Helsin-

gissä: suurlähetystöt ja niiden historia. Teoksessa käsitellään Helsingissä sijaitsevien edustustojen 

historiaa ja Suomen suhteita kunkin lähettäjävaltion kanssa. Perulla oli oma edustajansa Suomessa jo 

1900-luvun alkupuolelta, joten teoksesta löytyy oma tiivis Perun ja Suomen suhdehistoriaa ja Perun 

Helsingin suurlähetystö- ja residenssirakennusten historiaa käsittelevä lukunsa. Samoin Suomen ja 

muiden Etelä-Amerikan pohjoisosan maiden välisistä suhteista oli teoksen avulla mahdollista raken-

taa kokonaisvaltaisempi mielikuva.  

 

Tutkielmani ei ole edustustohistoriikki. Keskittyessäni Suomen Liman-suurlähetystön perustamista 

edeltäviin vaiheisiin, perustamiseen ja varhaisiin toiminnallisiin vuosiin, aikarajaukseni on suppea ja 

jättää tarkastelun ulkopuolelle paljon muita merkittäviä edustuston historiaan vaikuttaneita asioita ja 

tapahtumia. Tästä huolimatta tutkimukseni pohjatyön oleellinen osa oli perehtyä käsillä oleviin edus-

tustohistoriikkeihin. Historiikkeihin tutustuminen ohjasi tutkielmani muodostumista, auttoi ymmär-

tämään olennaisia seikkoja sekä saneli osittain sen, mikä oli tärkeää tai mitä ei ainakaan olisi voinut 

sulkea tutkielman ulkopuolelle. Historiikkeihin perehtyminen tarjosi joissakin tapauksissa myös mah-

dollisuuden tarkastella näiden, ehkä populaarimmalle yleisölle suunnattujen, teosten lähdeaineistoa 

ja tutkimuskirjallisuutta. Kuten viime vuosina ilmestyneiden historiikkien kohdemaista voi havaita, 

niiden painopiste on nykypäivään asti ollut pääsääntöisesti Euroopan maissa tai enintään länsimaiksi 

mielletyissä maissa. Perussa, Etelä-Amerikassa tai ylipäänsä Latinalaisessa Amerikassa sijaitsevien 

suomalaisten edustustojen historiasta ei ole juurikaan kirjoitettu, eikä esimerkiksi Suomen ja jonkun 

Etelä-Amerikan maan edustustosta ole tehty omaa historiikkiaan.   

 

Suomen diplomaattiset suhteet Peruun ja Etelä-Amerikan maihin 

 

 

18 Pekkarinen 2015, 7. 
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Saatavilla oleva suomenkielinen tutkimuskirjallisuus on saattanut rajata aihealueensa Etelä-Amerikan 

maiden kohdalla käsittelemään, esimerkiksi kaupallisia suhteita erilaisten vientiyritysten ja yksittäi-

sen ulkomaanedustuston yhteistyötasolla. Yhtä hyvin tutkimus on voinut keskittyä kuvaamaan kehi-

tysyhteistyön järjestelyä jonkin ylikansallisen järjestön harjoittamana, nähden edustuston roolin 

eräänä välikätenä suuremmalla kansainvälisellä toimikentällä. Näissä esimerkeissä diplomaattisten 

suhteiden solmimisen tai edustuston perustamisen tarkastelu ei ole tutkimuksen keskiössä, vaan katse 

on kohdentunut muualle, kuitenkin edustustojen toimintakenttää poikkileikkaavaan aihealueeseen. 

Kaupallisten suhteiden solmimisella, kehitysapuyhteistyöllä ja kulttuuritoiminnalla on luonnollisesti 

ollut oma merkityksensä kansainvälisten suhteiden hoidon kokonaisuudessa, ja Liman-suurlähetys-

töllä on ollut oman toimipiirinsä rajoittamana roolinsa näidenkin suhteiden toteuttamisessa ja mah-

dollistamisessa.  

 

Aiemman tutkimuksen puutteellisuuden ja sen laadun vaihtelevuuden takia olen omassa tutkimuk-

sessani päätynyt tarkastelemaan käytännössä kaikenlaista käsiini samaa ja epäyhtenäistä kirjalli-

suutta, syventyäkseni aiheeseeni ja muodostaakseni kokonaisuuden Perun ja Suomen suhdehistoriaa 

käsittelevästä tiedosta. UM:n omat verkkosivut eivät harmillisesti Perun tai muiden Etelä-Amerikan 

maiden kohdalla tarjoa paljoakaan tietoa historiallisista taustoista.19 Aikaisemmin esiintuomani teok-

set taas esittivät aihepiirini suppeana. Eräs tutkielmalleni keskeinen artikkeli oli Kajaanin20 julkai-

sema artikkeli, jossa hän tarkasteli suomalaisen UH:n toimintaa aiemmasta tutkimuksesta poiketen, 

keskiössä Latinalainen Amerikka ja merkittävimmät diplomaattisten suhteiden kehityksen vaiheet. 

Artikkeli on lähes ainoa käsillä olevista julkaisu, joka kuvaa suomalaisten edustustojen perustamista 

ja suomalaista varhaista diplomaattista toimintaa Latinalaisessa Amerikassa. Lähdeaineistonaan Ka-

jaani on käyttänyt vastaavia UM:n arkistolähteitä, joita omassa tutkielmassani tarkastelin, hän toki 

laajemmasta näkökulmasta ja määrällisesti suurempaa aineistoa.  

 

Edellisenkin artikkelin sisältävä Pakkasvirran ja Arosen vuonna 1998 toimittama teos on artikkeliko-

koelma ja tähänastisen tutkimuksen saralla ainoa Suomen ja Latinalaisen Amerikan suhteita temaat-

tisesti käsittelevä tieteellinen teos. Vaikka teoksen julkaisusta onkin jo parikymmentä vuotta, sen ar-

tikkeleita näyttää olevan hyödynnetty monissa myöhemmissä tutkimuksissa ja tutkielmissa, jotka 

 

 

19 Suomen ja Perun kahdenväliset suhteet ulkoministeriön kotisivuilla. Osoitteessa: https://finlandabroad.fi/web/per/kah-

denvaliset-suhteet Viitattu 10.8.2020. 
20 Kajaani 1998. Julkaisu pohjautuu hänen omaan pro gradu- tutkielmaansa Helsingin yliopistossa. 

https://finlandabroad.fi/web/per/kahdenvaliset-suhteet
https://finlandabroad.fi/web/per/kahdenvaliset-suhteet
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tarkastelevat jotakin Latinalaisen Amerikan ilmiötä. Suomen ja Latinalaisen Amerikan välisiä kau-

pallisia suhteita kuvaa teoksessa Jalas artikkelissaan. Kyseisen artikkelin lähdeaineistona toimivat 

UM:n arkiston kauppapoliittiset raportit, mutta sen tarjoama tieto Perun tai muiden esiintuomieni 

Etelä-Amerikan maiden kohdalla oli vähäistä. Suomen ja Latinalaisen Amerikan maiden kehityssuh-

teita tarkastelee Myllymäki samassa teoksessa. Koska Perun ja Suomen väliset kehityssuhteet voi-

mistuivat vasta 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa, Myllymäki sivuaa Perun ja Suomen välistä suh-

detta vain muutamalla lauseella. Kehitysyhteistyön erästä vaihetta Perussa on käsitelty Ahosen 

vuonna 2000 ilmestyneessä pro gradu -tutkielmassa, jossa kuvaillaan luvun verran Teiniliiton toimin-

taa Perussa, ja Suomen suurlähetystön välikäden roolia kehitysapujärjestelyissä. Teiniliiton taksvärk-

kikeräykseen liittyvät toimet Perussa olivat mielenkiintoinen vaihe suurlähetystön toiminnassa. Peru 

oli globaalilla tasolla 60-luvun yksi suosituimmista kehitysavun kohteista ja Suomelle ensimmäinen 

kehitysyhteistyömaa Etelä-Amerikassa. Tarkasteltaessa kehitysyhteistyöhän liittyvää muuta tutki-

musta vaikuttaa siltä, että Aasian ja Afrikan toimintaan kohdistuvaa tai niiden toimintaa sivuavaa 

tutkimusta tai tutkielmia on tehty enemmän kuin vastaavanlaista tutkimustyötä Latinalaisen Ameri-

kan edustustojen kohdalla.  

 

Kirjoittamisvaiheen loppupuolella tutustuin Järven vuonna 2019 julkaisemaan pro gradu -tutkiel-

maan, jossa käsitellään Suomen ja Kolumbian bilateraalista suhdetta. Kyseinen tutkielma on ainoa 

löytämäni laajempi tutkimus, joka käsittelee Suomen ja jonkun Etelä-Amerikan pohjoisosan maan 

(tai Suomen-suurlähetystön toimipiirin alueeseen kuuluvan maan) välisiä suhteita ja diplomaattisten 

suhteiden solmimista. 60-lukua käsitellään tutkielmassa lyhyesti (sivut 25-28). Tarkasteltaessa bila-

teraalisten suhteiden solmimista muiden Latinalaisen Amerikan maiden kanssa, Suomen ja Meksikon 

varhaisista, erityisesti kauppapoliittisista suhteita käsitteli Järvenpään vuonna 2016 julkaisema pro 

gradu -tutkielma. Kun aiempien tutkimuksien tarkastelu laajenee koskemaan koko Ibero-Amerikkaa, 

voi havaita, että Mertalalta vuonna 2013 ilmestynyt väitöskirja Kuvalla voi olla merkitystä: Suomen 

ja Espanjan väliset suhteet vuosina 1917–1946 on yksi harvoista, Suomen Madridin-lähetystön toi-

mintaa perusteellisesti oman tutkimusmenetelmänsä kautta käsittelevistä tutkielmista.21  

 

 

 

21 Viittauksia, koskien Madridin-lähetystön toimintaa on Gripenbergin muistelmissa ja teoksessa Ei pelkkää glamouria: 

UM 100 vuotta, jossa Pekkarinen tuo Ihminen se on fasistikin artikkelissaan esiin erästä Suomen- Madridin suurlähetystön 

tiloissa tapahtunutta poliittisestikin mielenkiintoista vaihetta. Sekä Liman-suurlähetystön ensimmäinen lähetystösihteeri 

ja suurlähettiläs työskentelivät myöhemmässä uransa vaiheessa Madridin-suurlähetystössä. 
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Tarkastellessa vieläkin laajemmaksi ymmärrettävää kehitysmaissa toimivien suomalaisten edustus-

tojen kenttää on havaittavissa, että tutkimusta on tuotettu ehkä yllättävänkin vähän. Suomen suhteet 

naapurimaihin tai esimerkiksi Kiinaan ovat ymmärrettävästikin olleet suositumpia tutkimuksen ai-

heita. Toisaalta katseen kohdistuessa kansainväliselle tasolle on huomionarvoista, ettei länsimaihin-

kaan suunnattu tutkimus ole aukotonta. Esimerkiksi Yhdysvaltojen eri edustustojen kohdalta ei ole 

julkaistu yhtenäistä historiikkia, vaikkakin Yhdysvalloissa tapahtunutta diplomaattista toimintaa on 

tuotu esiin monilla muilla tavoilla, kuten suomalaisten suurlähettiläiden muistelmissa, kansainvälis-

ten suhteiden oppikirjallisuudessa ja pro gradu -tutkielmissa.  

 

Suurlähettiläiden henkilökuvat 

Monet suomalaiset diplomaatit ovat julkaisseet omat muistelmansa. Etelä-Amerikan ensimmäinen, 

Suomen Argentiinan ja Brasilian lähettiläs G.A Gripenberg sekä Kolumbiaan ja Venezuelaan sivu-

akkreditoitu Washingtonin suurlähettiläs Johan Nykopp ovat molemmat kirjoittaneet omat muistel-

mansa virkamiesajoiltaan. Heidän teostensa rinnalta, Etelä-Amerikan ensimmäisten suomalaisten 

diplomaattisten edustajien muistelmien joukosta puuttui Perun ensimmäisen suurlähettilään, Heikki 

Hannikaisen ja häntä seuranneen suurlähettilään Torsten Tikanvaaran osuudet. Molemmat heistä ovat 

pitkän diplomaattiuran tehneitä henkilöitä ja tätä kautta julkisuuden henkilöitä, joten tietoa heistä oli 

jonkin verran erilaisissa julkaisuissa, kuten henkilötietokirjoissa, matrikkeleissa ja lehtiartikkeleissa.  

 

Molemmilla suurlähettiläillä oli luonnollisesti voimakas vaikutuksensa Liman-suurlähetystön varhai-

seen toimintaan. Tutkimuskirjallisuuden tarjoama niukka henkilöhistoriatieto vaikeutti aluksi tutki-

mustyötäni, koska sen avulla oli mahdollista tarkastella molempia UH:n virkamiehiä vain pintapuo-

lisesti. Lähdeaineistoni eli UM:n arkistolähteet mahdollistivat syvemmän havainnoinnin. Loppujen 

lopuksi hajaantuneen olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden yhdistäminen lähdeaineiston tarjoa-

maan sisältöön loi molemmista suurlähettiläistä monipuolisen kuvan. Tutkimuskirjallisuudessa suur-

lähettiläät tuodaan esiin ensimmäisinä suomalaisina diplomatian tekijöinä kehitysmaissa ja eräänlai-

sina laajentuneen UH:n koekappaleina. Heidät mainittiin eri ulkopolitiikan toimijoiden, kuten presi-

dentti Kekkosen ja ulkoministeri Jaakko Hallaman päiväkirjamerkinnöissä ja muistelmissa.22 Pekka-

rinen viittaasi heihin muutaman kerran ohimennen arkistolähteiden elävöittämissä tilanteissa, kun 

 

 

22 Soikkanen 2003. 
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Soikkanen kertoi niistä olosuhteista, joiden keskellä heidän täytyi työskennellä ja hoitaa tehtävänsä 

mahdollisimman menestyksekkäästi.  

 

Liman ensimmäinen suurlähettiläs Heikki Hannikainen kuuluu tunnettuun musiikkisukuun. Erityi-

sesti hänen isoisästään, säveltäjä P.J. Hannikaisesta löytyi runsaasti tietoa, jossa kuin ohimennen, 

mainitaan myös hänen pojanpoikansa Heikki. Myös Hannikaisen isä työskenteli UH:ssa. Virtanen on 

pro gradu -tutkielmassaan kirjoittanut Hannikaisen tyttärestä, säveltäjä Ann- Elise Hannikaisesta. 

Virtasen tutkielmasta pystyi havainnoimaan mielenkiintoisia ja persoonallisiakin viittauksia diplo-

maattiperheen Limassa viettämistä vuosista. Teini-ikäiselle Ann-Eliselle nuo vuodet olivat hyvin 

merkityksellisiä ja isän ammatti saneli vahvasti perheen kokemuksia ja kasvuympäristöä. Haastattelin 

Hannikaisen nuorempaa tytärtä, Eva Hannikaista, huhtikuussa 2019 ja haastattelu tarjosi syvemmän 

kosketuksen Heikki Hannikaisen henkilöhistoriaan. Liman-suurlähetystön toisen suurlähettilään 

Torsten Tikanvaaran henkilöhahmoa vahvistaakseni en päässyt valitettavasti toteuttamaan haastatte-

lua. Tikanvaaran ollessa kymmenen vuotta vanhempi kuin Hannikainen, hän oli toiminut pidempään 

UH:ssa ja hänestä oli enemmän tietoa tutkimuskirjallisuudessa. Hänen aikanaan tuotetut vuosikerto-

mukset ja suurempi määrä lähdemateriaalia auttoivat osaltaan henkilökuvan ymmärtämisessä. 

 

Perun sekä Liman-suurlähetystöön sivuakkreditoitujen maiden yhteiskunta, kulttuuri, ympä-

ristö ja politiikka 

Latinalaisen Amerikan maiden tai Etelä-Amerikan maiden, sisäpolitiikkaa tai edes lähihistoriaa, ei 

ole kattavasti käsitelty suomalaisessa historiankirjoituksessa muutamaa yleisteosta tai tutkimusta lu-

kuun ottamatta. Kettusen ja Vuolan vuonna 2014 toimittama Latinalainen Amerikka. Ihmiset, kult-

tuuri ja yhteiskunta on artikkelikokoelma, joka käsittelee alueen historiaa, kieltä, kulttuuria ja yhteis-

kunnallisia kysymyksiä. Teos auttoi luomaan käsityksen merkittävimmistä Latinalaista Amerikkaa 

yhdistävistä ja jakavista piirteistä.  

 

Valtosen vuonna 2001 julkaisema Latinalaisen Amerikan historia on ensimmäinen suomalainen tie-

teellinen aihepiiriä käsittelevä yleisteos. Valtonen käsittelee teoksessa aluksi aikaa ennen eurooppa-

laisia, sitten siirtomaavallan aikaa, tuoden lopuksi esiin itsenäisen Latinalaisen Amerikan yhteiskun-

nallisia piirteitä, maanosan talouden kehityssuuntia ja Yhdysvaltojen läsnäoloa. Merkittävää on, että 

teoksessa tarkastellaan omissa osioissaan, mutta tiiviisti, kunkin Latinalaisen Amerikan valtion po-

liittisia käänteitä. Toinen tarkastelemani Latinalaisen Amerikan historiaa käsittelevä teos oli klassi-

koksi muodostunut Herringin vuonna 1968 ilmestynyt teos, joka toimi myös mielenkiintoisena 
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esimerkkinä yhdysvaltalaisnäkökulmaiselle aikalaiskirjallisuudelle. Perussa ja muissa käsittelemis-

säni maissa 60-luvulla vallinneen ilmapiirin käsittämisen lisäksi nämä valtioiden sisä- ja ulkopolitiik-

kaa käsittelevät katsaukset tarjosivat taustatietoa arkistolähteiden, kuten poliittisten raporttien ym-

märtämiselle.  

 

Koska käsittelen tutkimuksessa Etelä-Amerikkaa ja Perua, UH:n ulkopuolisista näkökulmista, kuten 

Perun sisäpolitiikkaa kytkettynä suurlähettilään poliittisiin raportteihin, koin tarpeelliseksi pohjustaa 

tapahtuman historiallisiin konteksteihinsa. Tällöin kehitysmaita käsittelevä tutkimus, joka maantie-

teellisen näkökulman lisäksi käsittelee historiallisia ja yhteiskunnallisia kategorioita osoittautui tu-

tustumisen arvoiseksi myös oppikirjallisuustasolla. Kehityksen tutkimuksen luonne poikkeaa histori-

antutkimuksesta sen lähtökohtaisesti arvolatautuneelta katsantokannalta: tutkijan omat arvolähtökoh-

dat ovat sille hyväksyttäviä, kun taas historiantutkimuksessa pyritään tutkijan objektiivisuuteen.23 

Ajankohtainen aihepiiriä itselleni avaava teos oli Koposen, Lankin, Saton ja Kervisen vuonna 2016 

julkaisema Kehityksen tutkimus: Johdatus perusteisiin. Kehityksen tutkimuksen mukaan tuominen 

tutkielmaani oli merkityksellistä kaiken lisäksi siksi, että Peru on Etelä-Amerikan ensimmäinen maa, 

johon Suomi suuntautui kehitysapujärjestelmän muotoutuessa. Tämän lisäksi kansainvälisten suhtei-

den tutkimukseen perehdyin mm. tutkielmani menetelmäosuudessa mainitsemieni teosten kautta. 

 

Problemaattista tälle tutkimukselle on ensimmäiseksi se, että Suomen ulkoasiainhallinnon historian 

toimintaa ei tunnetusti ole käsitelty tutkimuskirjallisuudessa paljoa.24 Tämän vuoksi yhtenäistä kir-

jallisuutta on vähän. Toiseksi ulkopolitiikan tai maiden välisten suhteiden tutkimus on Suomessa ja 

kansainvälisellä tasolla ollut länsimaapainotteista, mikä tarkoittaa sitä, että Suomen ja Etelä-Ameri-

kan valtioiden välistä suhdehistoriaa ei ole juurikaan käsitelty.25 Kolmanneksi, sama niukkuus koskee 

yksittäisten suomalaisten diplomaattisten edustustojen historioita länsimaiden ulkopuolella, kuten 

Suomen diplomaattista edustustoa Perussa eli Liman-suurlähetystöä, josta on käsillä vain rajoitetusti 

tietoa. Sen lisäksi, että tutkimuksesta suuri osa tuotetaan länsimaissa, se myös käsittelee länsimaille 

merkityksellisiä teemoja. Neljäs ongelma on, että Etelä-Amerikka aiheista historiantutkimusta on ai-

healueen piirissä tehty niukasti. Merkityksellistähän on, että tarkastelija tuntisi edellisten lisäksi myös 

tarkastelemansa maan instituutioiden toiminnan, mentaliteetin ja tavat ja muut vivahteet. Tässä 

 

 

23 Koponen ym. 2016, 11-12. 
24 Nevakivi ym. 1993, 40-42; Soikkanen 2003, 13-16. 
25 Pursiainen ja Forberg 2016. Sen lisäksi, että tutkimuksesta suuri osa tuotetaan länsimaissa, se myös käsittelee länsi-

maita. Kansainvälisen tutkimuksen alalla tämä on tiedostettua ja esimerkiksi Pursiainen ja Forsberg nostavat esiin yhdys-

valtalaisen tutkimuksen dominanssin.   
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tutkielmassa pyrin selittämään ja ymmärtämään valitsemaani aihepiiriä, tarkoituksenani samalla pai-

kata näitä aiemman tutkimuksen puutteellisuuksia. 

 

 

1.5 Ulkoasiainhallinnon organisaation taustaa 

 

1.5.1 Ulkoasianministeriön perustaminen ja varhaiset kansainväliset suhteet 
 

Suomen hallinnollisen järjestelmän rakentaminen aloitettiin muodostamalla Venäjän suuriruhtinas-

kunnasta vuonna 1917 irtautuneelle ja itsenäistyneelle Suomelle oma keskushallintonsa. Hallinnon 

perusrakenne omaksuttiin autonomian ajan perintönä, kun senaatin toimikunnat jatkoivat toimin-

taansa eri ministeriöinä.26 Sisäpolitiikan harjoittamiselle oli hallinnon muodostuessa jo entuudestaan 

omat traditionsa, mutta ulkopolitiikkaa oli harjoitettu keisarikunnan alaisuudessa ainoastaan pieni-

muotoisesti.27 Koska Suomella ei ollut vakiintunutta kokemusta kansainvälisten suhteiden hoitami-

sesta, ulkoasioihin keskittynyt osa järjestelmää täytyi kehittää lähes tyhjästä.28 Ulkoasiainhallinnon 

järjestäytymisessä ja ulkopoliittisinten eli virallisten valtioiden välisten suhteiden muodostumisessa 

diplomaattisten29 verkostojen luomisella oli keskeinen rooli. Kansainvälisten suhteiden solmiminen 

ja suhteita ylläpitävien diplomaattiverkostojen kehittäminen oli Suomelle jo alkuvaiheessa tärkeää. 

Valtioiden välisen kanssakäymisen avaamiseen tähdännyt toiminta haki Suomen valtion suvereni-

teetin eli virallisen tunnustamisen lisäksi ulkomailta tukea venäläisten joukkojen poistamiseen ja 

apua suomalaisia uhkaavan nälänhädän torjumiseen.30 Ensimmäisenä Suomen tunnustivat Venäjän 

jälkeen Ruotsi, Saksa ja Ranska. Aluksi ei ollut itsestään selvää, että Suomi saavuttaisi tai säilyttäisi 

itsenäisen asemansa; ensimmäinen maailmansota (1914–1918) oli nostanut esiin monen muunkin 

 

 

26 Paasivirta 1968, 39. 
27 Nuorteva ja Raitio 1993, 13; Paasivirta 1968, 20-24 ja 38; Suomi 2001, 11. 
28 Nevakivi 1988, 15; Nuorteva ja Raitio 1993, 13-14; Paasivirta 1968, 42 ja 58.  
29 Hakovirta 2012; Koskela, Lahe ja Ridanpää 2016; Susiluoto 2002. Diplomatia sanan etymologia on kreikankielisessä 

ilmauksessa ”diploein”, josta johdettu latinankielinen sana ”diploma” merkitsee duplikaattia. Sanalle löytyy yhteys An-

tiikin Roomasta, jossa asiakirjoja leimattiin metallilaatoille (metallilaatta: diploma). Modernin diplomatian synnyn aja-

tellaan ajoittuvan renessanssiajan Italiaan. Diplomatia on luonteeltaan muuntautuvainen, jonka vuoksi sen tarkasta mää-

rittelystä on eriäviä mielipiteitä. Laajasti ymmärrettynä diplomatia on valtion kansainvälisten suhteiden hoitamisen taitoa 

ja taidon soveltamista vallitseviin olosuhteisiin ja tilanteisiin. Se toimii eräänä ulkopolitiikan yleiskeinona ja sille omi-

naista on tapa käyttää ulkopoliittiseen tiedonhankintaan, tiedonvälitykseen ja kanssakäymiseen toiseen valtioihin sijoitet-

tuja edustustoja. Diplomaattista kanssakäymistä ohjaavat monenlaiset rutiinit, sopimukset ja käytännöt, kuten oma sym-

bolismi, seremoniat ja valtionsuvereeniutta vaativa koskemattomuussuoja.  
30 Nevakivi 1988, 16-17. Valtiosuvereenisuuden tunnustaminen merkitsee uuden valtion olemassaolon ja sen täysivaltai-

suuden hyväksymistä. Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta tunnustaminen voi tapahtua välittömästi ja oikeudellisesti 

pätevästi eli de jure tai käytännössä ja tosiasiallisesti eli de facto.  
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maan samanaikaiset itsenäistymispyrkimykset. Vaikea sisällisota 1918 ja liittoutuminen saksalaisten 

kanssa lisäsivät kansainvälistä epävarmuutta Suomen tulevaisuudesta.31  

Ulkoasiainministeriöstä (UM), muodostettiin muiden ministeriöiden rinnalla toimiva, oma hallin-

nollinen elimensä. Esikuvaa ulkoasiainhallinnolliselle (UH) organisaatiolle haettiin Saksasta, Ve-

näjältä ja muista Pohjoismaista, joissa monissa samankaltainen instituutiomalli oli jo vakiintunut.32 

Virallisten ulkopoliittisten suhteiden avautuminen ja uudenlaiseen maailmajärjestykseen sopeutumi-

nen toi mukanaan tarpeen UM:n järjestäytymiselle ja sen kautta ulkomaanedustustojen (UE) eli eri 

maihin sijoitettujen diplomaattisten toimipisteiden perustamiselle ja kansainvälisten verkostojen 

laajentamiselle.33 Valtioiden väliset suhteet pyrittiin luomaan pian jokaiseen maahan, joka Suomen 

itsenäisyyden tunnusti. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kun viralliset suhteet oli valtioiden välille 

luotu, päätettiin tilannekohtaisesti edustautumisen tasosta.34 Valtioiden välille solmitut viralliset suh-

teet eivät automaattisesti johtaneet diplomaattisten suhteiden solmimiseen ja edustustojen perustami-

seen. Varhaiset valtioiden väliset suhteet olivat yleensä kahdenvälisiä eli bilateraalisia suhteita, jotka 

oli solmittu kahden valtion tai valtion ja kansainvälisen toimijan kesken. Monenväliset eli multilate-

raaliset suhteet, joissa osapuolina oli useita valtioita, yleistyivät kuitenkin 1900-luvun mittaan eri-

laisten kansainvälisten sopimusten myötä.35 

 

1.5.2 Ulkomaanedustuksen vakiintuneet toimijat 
 

Huolimatta siitä, ettei Suomi autonomian aikana saanut harjoittaa omaa ulkopolitiikkaansa, muutamat 

suomalaiset virkamiehet olivat työskennelleet ulkomailla Venäjän UH:n alaisina. Näiden virkamies-

edustajien, pääasiassa konsulien ja kaupallisten agenttien, työnkuvaan kuuluivat kauppasuhteiden 

solmiminen ja kaupallisten etujen tarkkailu. Lisäksi Suomen Pankilla, rautateillä ja postilaitoksella 

oli omia edustuksia ja yhteyksiä kansainvälisiin järjestöihin.36 Kansainvälisiä kulttuurillisia 

 

 

31 Koskela ym. 2016, 12. Moni valtio tunnusti Suomen aluksi vain käytännössä eli de facto. 
32 Nevakivi 1988, 28 ja 38. Nuorteva ja Raitio 1993, 21. 28. kesäkuuta 1918 annetulla asetuksella perustettiin ulkoasiain-

toimituskunta. Se aloitti toimintansa senaatin talousosaston yhteydessä ja jakautui kolmeen osastoon: valtiolliseen osas-

toon, kauppaosastoon ja arkisto-osastoon. Ulkoasiaintoimituskunta muutettiin 27. marraskuuta 1918 ulkoasiainministeri-

öksi. Vuodesta 2017 ulkoasiainministeriö on toiminut nimellä ulkoministeriö. 
33 Nevakivi 1988, 29-31. 
34 Nevakivi 1988, 28; Nuorteva ja Raitio 1993, 25-27. 
35 Kaski 2011. Kaski puhuu artikkelissaan Monenvälinen diplomatia globaalin hallinnan muutoksessa, perinteisen diplo-

matian kehityksestä ja diplomatian merkityksen menetyksestä osana hallintojärjestelmää ja hallinnan välineenä. Muutos 

juontuu erityisesti 1900-luvun vähittäisestä siirtymisestä kahdenvälisistä suhteista monenvälisiin suhteisiin.  
36 Nuorteva ja Raitio 1993, 13. 
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vaikutteita näkyi esimerkiksi taiteessa ja tieteessä, jonka lisäksi suomalaisia liikkui ulkomailla mo-

nista eri syistä, kuten opiskelijoina, turisteina ja siirtolaisina. Suomea epävirallisesti ulkomailla edus-

taneiden virkamiesten toiminnan lisäksi on merkityksellistä huomioida, että ulkomaiden edustajia oli 

toiminut suuriruhtinaskunnan alueella jo 1700-luvulta lähtien. Teollistuminen lisäsikin ulkomaan-

kauppaa nopeasti maailmanlaajuisella tasolla. Viimeistään 1800-luvun lopulla ulkomaiden edustajien 

toiminta oli luonteeltaan säännöllistä ja aktiivista sekä näyttää tukeneen kaupankäynnin edistämisen 

lisäksi molemminpuolisten suhteiden kehittymistä.37 Maiden välinen liikkuvuus vilkastui, kun toi-

saalta yksilön kansallisidentiteetin merkityksen kasvu vaikutti valtioiden rajavalvonnan tehostumi-

seen sekä passi- ja viisumibyrokratiaan.38 

Perinteisesti eri maiden diplomaatti- ja konsuliedustukset olivat työskennelleet erillisinä ulkopoli-

tiikan toimijoina, mutta kansainvälisissä linjauksissa kahden eri virkamiestyypin välinen erottelu oli 

lieventynyt.39 Suomalaisen UE:n rakenteelle haettiin uutta linjausta tukevaa, molempien järjestelmien 

vuorovaikusta vahvistavaa lähetystöpainotteista ratkaisua. Kahden eri järjestelmän kohdentaminen 

UM:n alla toimiviksi aloikseen oli myös käytännöllinen ratkaisu; se helpotti osaltaan rekrytoinnin, 

virkamieskelpoisuuden sekä palkkauksen valvomisen ja säännöstelyn mahdollisuutta. UH:n muodos-

tuessa, UM:n alaisena ja sen alivirastoina alkoivat toimia asetusten mukaisesti eri UE:n toimipisteet; 

lähetystöt, konsulaatit ja kunniakonsulinvirastot.40 Valtiollisina edustajina ulkomailla toimivat lä-

hettiläät ja konsulit, lähetystöjen ja konsulaattien päällikköinä. Kansainvälisen tavan mukaan edus-

tautuminen perustui yleensä vastavuoroisuuteen eli sen odotettiin olevan samantasoinen molemmin-

puolisesti. Itsenäistyneen Suomen kohdalla tätä pyrittiin toteuttamaan, vaikkakin edustustoverkoston 

laajentuminen oli alkuvuosina haparoivaa ja suomalaisia edustustoja perustettiin lähinnä Euroopan 

maihin ja päinvastoin. Diplomaattien toiminta oli jo varhain kaksisuuntaista; diplomaattiedustajat toi-

mivat yhteydessä sekä lähettäjävaltioonsa että asemamaahansa eli vastaanottajavaltioonsa.41 

Diplomaattisten edustustojen ja konsulaattien keskeisiksi tehtäviksi määräytyi Suomen valtion edus-

taminen ja sen poliittisten, taloudellisten ja sivistyksellisten etujen valvominen ja Suomen 

 

 

37 Koskela ym. 2016, 11. Suomessa toimi 1800-luvun aikana noin 200 ulkomaiden edustajaa. Kauppasuhteiden hoitami-

sessa käytettiin usein itsenäisesti työskenteleviä suomalaisia liikemiehiä, kun konsulivirastoissa paperiasioita hoitivat lä-

hettäjämaan omat edustajat. 
38 Koskela ym. 2016, 11. 
39 Nevakivi 1988, 28-30. II vp 1917, ptk II, s. 1424. A III:2, Edusk. vast.- Esitys nro 54. Ranskassa diplomaatti- ja kon-

suliedustuksen yhdistäminen oli alkanut 1800-luvun lopulla, kun Norjassa ja Saksassa kehityssuuntaa toteutettiin vuosien 

1917-1919 välillä. 
40 Nevakivi 1988, 30-31.  
41 Asemamaa on valtio, jossa ulkovallan diplomaattiedustaja työskentelee. Diplomaatin työskentelypaikasta voi käyttää 

myös nimitystä asemapaikka, puhuttaessa kaupungista. Puhuttaessa toimipisteistä, voidaan viitata laajemmin eritasoisiin 

diplomaattiedustoihin. 
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tuntemuksen edistäminen ulkomailla.42 Suomalaiset lähettiläät jaettiin kansainvälistä käytäntöä seu-

raten erikoislähettiläisiin, täysivaltaisiin ministereihin ja asiainhoitajiin.43 Yleensä suhteiden al-

kuvaiheessa tai niiden huononnuttua, voitiin alimpana lähetystövirkamiesnimikkeenä nimittää asiain-

hoitaja. Konsuliedustajat jakautuivat pääkonsuleihin, konsuleihin ja varakonsuleihin. Konsulit oli-

vat taustoiltaan, joko Suomesta lähetettyjä virkamiehiä tai paikkakunnalta valittuja kunniakonsuleita, 

jotka toimivat poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti strategisissa paikoissa.44 Heidän tuli lisäksi 

valvoa Suomen kansalaisten etuja omissa toimipaikoissaan tai toimimaissaan. Kunniakonsulit olivat 

yksityishenkilöitä, jotka hoitivat tehtäväänsä sivutoimisesti ja palkkiotta. Kunniakonsulin katsottiin 

valvovan toimipiirissään suomalaisten oikeuksia, sekä edistävän Suomen kaupallistaloudellisia ja 

kulttuurisuhteita yhteistyössä edustustojen kanssa.45  

 

2. TAVOITTEENA DIPLOMAATTISEN EDUSTUSTON PERUS-

TAMINEN ETELÄ-AMERIKAN POHJOISOSAAN 
 

2.1 Suomen diplomaattisten suhteiden kehittyminen Perussa ja Etelä-

Amerikassa vuoteen 1962 

 

Suomen ja Perun välisiä varhaisia suhteita selostaessani viittaan Latinalaisen Amerikan sijaan Etelä-

Amerikkaan.46 Tällä tavoin rajaan ulkopuolelle ne valtiot, jotka luetaan Latinalaisen Amerikan kult-

tuuripiiriin, mutta jotka eivät sijaitse maantieteellisesti tai geopoliittisesti määritellyssä Etelä-Ameri-

kassa. On hyvä huomioida, että Suomen ja Latinalaisen Amerikan maiden bilateraalisissa suhteissa 

pääroolissa olivat 1950-luvulle asti olleet erityisesti Argentiina ja Brasilia.  

 

 

 

42 Nevakivi 1988, 30-31. Lähettiläiden ja konsulien tehtäväksi muodostui ”valvoa ja edistää Suomen etuja sekä hallituk-

selle tiedoksi antaa kaikki millä voi olla merkitys Suomen ulkopolitiikalle, muille valtion eduille ja elinkeinoelämän ko-

hottamiselle”. 
43 Koskela ym. 2016, 8; Nevakivi 1988, 30-31. Asetuksessa mainittiin myös ministeriresidentit, joita ei Suomen ulkoasi-

ainhallinnossa ole käytetty lainkaan. Asetuksessa ei otettu huomioon ambassadööri- tai excellency-tittelin omaavia eli 

suurlähettiläitä. Kyseinen arvonimi oli tarkoitettu toiseen maailmansotaan asti ainoastaan suurvaltojen lähettiläille.  
44 Nuorteva ja Raitio 1993, 27.  
45 Nevakivi 1988, 30-33. 
46Valtonen 2001, 5-6. Latinalainen Amerikka on maantieteellisesti alue Rio Grandelta eli Río Bravolta Tulimaahan. Läh-

tökohtaisesti sana ”latinalainen” on eurosentrinen. Se unohtaa Amerikan alkuperäisasukkaat ja Afrikasta tuodut orjat sekä 

vahvistaa määrällisesti vähemmistöä edustavan, eurooppalaisperäisen eliitin identiteettiä. Sana ”Amerikka” taas jakaa 

liiallista kunniaa eurooppalaiselle matkailijalle, jonka mukaan manner on nimetty. 
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2.1.1 Itsenäistymisestä toisen maailmansodan alkuun 
 

Etelä-Amerikan maat tunnustivat Suomen itsenäiseksi valtioksi suhteellisen varhain.47  Ensimmäi-

senä Suomen valtion olemassaolon tunnusti Argentiina 11. toukokuuta 1918, joka myös akkreditoi48 

eli valtuutti oman edustajansa toimimaan Suomessa vuonna 1926.49 Viimeisenä tunnustuksensa jätti 

Paraguay 3. kesäkuuta 1921. Pohja Suomen bilateraalisille suhteille Etelä-Amerikassa oli luotu jo 

aiemmin, sillä monella maanosan valtiolla, kuten Argentiinalla, Brasilialla, Ecuadorilla ja Uruguaylla 

oli ollut omat konsuliedustajansa Helsingissä jo ennen Suomen itsenäistymistä.50 Käytännössä tämä 

mahdollisti luonnollisen jatkumon kauppapoliittisten suhteiden hoidossa. Suhteiden solmimista ei 

kuitenkaan pidä nähdä itsestäänselvyytenä; esimerkiksi Brasilia ei ryhtynyt heti kaupankäyntiin suu-

riruhtinaskunnasta irtautuneiden maiden kanssa, vaan halusi varmistaa ensin pääsynsä Venäjän mark-

kinoille.51 Neuvosto-Venäjällä tapahtuneet poliittiset ja taloudelliset muutokset kuitenkin saivat Bra-

silian pian kiinnostumaan suorien kauppasuhteiden luomisesta Suomen kanssa.52 

 

Peru tunnusti Suomen itsenäisyyden noin puolitoista vuotta Suomen oman itsenäisyysjulistuksen jäl-

keen 23. kesäkuuta 1919. Peru oli kolmas Suomen tunnustanut Etelä-Amerikan valtio Argentiinan ja 

Chilen jälkeen. Tunnustamisen virallisuudet hoidettiin Ranskassa, jossa Perun Pariisin lähettiläs Car-

los E. Candamo välitti tunnustuksen Suomen ulkoasiainministeri Rudolf Holstille.53 Ranskankieli-

sessä tunnustusasiakirjassa todettiin, että Perun hallitus oli vastaanottanut Holstilta 23. toukokuuta 

1919 saapuneen kirjelmän, jossa toivottiin ryhtymistä ystävällisiin suhteisiin. Perun hallitus esitti: 

”olevansa täysin valmis tunnustamaan Suomen riippumattomuuden ja onnellinen nähdessään ystä-

vyyssiteiden kehkeytymisen” maiden välille.54 Suomen esittämä virallinen tunnustuspyyntö lähetettiin 

 

 

47 Suomen itsenäisyyden tunnustaneet Liman-suurlähetystöön vuoteen 1965 mennessä sivuakkreditoidut valtiot tunnus-

tamisjärjestyksessä: Kolumbia 31.12.1919, Venezuela 18.4.1920 ja Ecuador 25.6.1920. 
48Akkreditointi tarkoittaa diplomaattisen edustajan, yleensä edustuston päällikön, nimittämistä toimimaan asemamaassa. 

Akkreditoinnilla tarkoitetaan yleisemmin valtuuskirjan tai valtuuskirjeen antamista lähettiläälle eli lupaa toimia maassa 

virallisin valtuuksin. 
49 Koskela ym. 2016, 22-23. Argentiina nimesi edustajansa Suomeen vuonna 1923. 
50 Koskela ym. 2016, 10 ja 22-23; Nuorteva ja Raitio 1993, 20. Ensimmäiset konsuliedustajat saattoivat olla taustoiltaan 

myös suomalaisperäisiä. Etelä-Amerikan maiden ja Suomen väliset autonomian ajan kauppasuhteet perustuivat mm. puun 

vientiin ja nahkan tuontiin.  
51 Jalas 1998, 54-55. 
52 Koskela ym. 2016, 28-29. Brasilia tunnusti Suomen vuonna 1919. Suomi nimitti Brasiliaan pian oman konsuliedusta-

jansa ja vastavuoroisesti Brasiliasta saapui karriäärikonsuli Suomeen vuonna 1920. 
53 Clerc 2015, 10 ja Heino 2004, ”Suomen ja Perun suhdehistoria”. Vuonna 1919 Suomen Pariisin-edustustosta tuli 

poliittisesti tärkeä asemapaikka Suomelle ja sen kautta hoidettiin monenlaisia virallisia asioita. Vielä 1960-luvulla rans-

kan kieli oli diplomaattipiireissä yleisesti puhuttu kieli ja sitä käytettiin mm. virallisissa asiakirjoissa. 
54 Heino 2004. 
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lähes samankaltaisessa muodossa muidenkin Etelä-Amerikan maiden edustajille.55 Samoin Perun 

vastaus Suomelle näytti noudattavan kansainvälisten standardien mukaista kaavaa.  

 

Suomen itsenäistyttyä Etelä-Amerikan maissa oleilevien kansalaisten asiat hoidettiin hetkellisesti se-

naatin päätöksellä Ruotsin konsulivirkailijoiden kautta.56 Ruotsin hoitama suomalaisten etujen val-

vonta keskittyi käytännössä Argentiinaan, Brasiliaan ja Chileen kunnes se lopetettiin maaliskuussa 

1922 ja se jatkui nimettyjen kunniakonsulien varassa.57 Kunniakonsuleiden tehtävänä oli edistää mai-

den välisiä kauppasuhteita ja he olivat yleensä arvostettuja liike-elämän tai kulttuurinedustajia.58 

Kunniakonsulien käytön oletettiin tarjoavan ulkoasioiden hoidon Suomelle mahdollisimman edulli-

silla määrärahoilla, eikä menettely juuri poikennut Etelä-Amerikan maiden kohdalla.59 Viralliset suh-

teet Etelä-Amerikkaan, siirrettiin vuonna 1922 hoidettavaksi Espanjaan perustetusta Madridin-edus-

tustosta käsin.60 Madridin-edustuston ja Etelä-Amerikassa toimivien kunniakonsulien lisäksi yhteis-

työhön pyrittiin muiden Pohjoismaisten kunniakonsulien kanssa.61 Suorat ja säännölliset laivayhtey-

det oli luotu Etelä-Amerikkaan jo 1920-luvun alussa ja vuonna 1926 linjaliikenne mahdollistui Suo-

men ja Etelä-Amerikan satamien välillä.62 Etelä-Amerikassa liikkuvat suomalaiset olivat pääasiassa 

merimiehiä ja valtaosa varhaisista konsulitarpeista perustui kauppiaiden ja rahtiliikenteessä työsken-

televien kansalaisten asioiden hoitamiselle.63 

 

Suomen ensimmäinen kunniapääkonsuli Perussa oli ranskalainen kenraali Paul Clément. Perun ar-

meijassa korkeassa asemassa toiminut Clément, kansan keskuudessa ”Don Pablo”, oli eräs keskeisistä 

henkilöistä maan armeijan järjestäytyessä 1900-luvun alussa.64 Hänen uransa Suomen kunniapääkon-

sulina kesti kolme vuotta (1922–1925) ja päättyi hänen kuolemaansa 1925. Clémentin jälkeen Perun 

pääkaupungissa Limassa toimi Suomen varakunniapääkonsulina ranskalainen Victor Kiefer-

 

 

55 Järvenpää 2016, 17. 
56 Kajaani 1998, 66. Senaatin vuoden 1918 päätöksellä viitattiin erityisesti Etelä-Amerikan maihin, jotka eivät olleet 

tunnustaneet Suomea, tai joiden kanssa Suomi ei ollut solminut diplomaattisuhteita. Ennen Suomen itsenäistymistä kan-

salaiset olivat Euroopan ulkopuolella joutuneet pärjäämään ilman diplomaatti- ja konsulipalveluja. 
57 Kajaani 1998, 66. 
58 Koskela ym. 2016, 10. 
59 Nevakivi 1988, 114. 
60 Mertala 2013, 65-79 ja 91-101. Mertalan mukaan vuonna 1923 asianhoitaja G.A Gripenbergin saapumisen myötä Mad-

ridin-edustuston toimintaa ja erityisesti kaupallisia suhteita Espanjaan saatiin parannettua. 
61 Kajaani 1998, 66; Nevakivi 1988, 114. Suomen ensimmäiset kunniakonsulit Etelä-Amerikassa olivat harvemmin suo-

malaisia, mutta esimerkiksi Perun kohdalla 1900-luvun puoliväliin asti lähes poikkeuksetta eurooppalaistaustaisia. 
62 Jalas 1998, 48-49. Kyse oli suomalaisten varustamojen yhteenliittymän eli Suomen Etelä-Amerikan Linjan perustami-

sesta. Toiminta perustui pääasiassa rahtiliikenteeseen Etelä-Amerikan ja Euroopan maiden satamien välillä. 
63 Kajaani 1998, 66. 
64 Nunn 1983, 112-118; Heino 2014. 
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Marchand vuosien 1925–1926 välillä. Perussa ensimmäiset Suomen kunniapääkonsulit palvelivat eri-

tyisesti kaupallisissa asioissa liikkuvia suomalaisia ja merimiehiä.65 Lima oli satamakaupunkina mer-

kittävä meriliikenteen solmukohta. Sekä Clément että Kiefer-Marchand näyttävät toimineen saman-

aikaisesti muidenkin Euroopan maiden konsuleina tai muissa luottamustoimissa.66 Molempien kun-

niakonsuleiden ranskalaistaustaisuus on huomionarvoinen seikka; vaikka suhteita hoidettiin Etelä-

Amerikkaan aluksi Madridin-edustustosta käsin, Suomen ensimmäiset kunniapääkonsulit eivät olleet 

espanjalaistaustaisia. Kansainvälisissä ja suomalaisissa diplomaattipiireissä ranskan kielellä ja kult-

tuurilla olikin erityinen sijansa. Perulla oli vastavuoroisesti oma konsulinsa Suomessa vuodesta 1926: 

Helsingissä toiminut agentuuri- ja maahantuontialan liikemies Iivari Alijoki vaikutti vuosikymme-

nien saatossa aktiivisuudellaan Perun konsulisuhteiden kehittymiseen Suomessa.67 

 

Ruotsi, Tanska ja Norja olivat perustaneet lähetystönsä Rio de Janeiroon, Brasiliaan ja Buenos Aire-

siin, Argentiinaan 1920-luvun alkupuolella. Lisäksi valtioilla oli sivuakkreditointeja, eli diplomaat-

tisten edustajien asemamaan ulkopuolisia valtuutuksia useissa Etelä-Amerikan maissa.68 Ensimmäi-

nen Etelä-Amerikkaan perustettu suomalainen lähetystö sijoitettiin Buenos Airesiin vuonna 1929. 

Syitä lähetystön perustamiselle olivat Pohjoismaisen mallin soveltamisen lisäksi Suomen omien 

kauppapoliittisten etujen parantaminen sekä suomalaisen maakuvatyön eli valtion tunnettavuuden 

edistäminen.69  Merkittävänä seikkana voidaan pitää suomalaisen lehdistön perustamishankkeelle 

osoittamaa myötätuntoa, kun aiempina vuosina ulkomaanedustukseen suunnattua määrärahojen käyt-

töä oli kritisoitu.70 Suomen ja Etelä-Amerikan maiden välisten suhteiden hoitaminen olikin jatkunut 

Madridin-lähetystöstä käsin  huonolla menestyksellä jo 7 vuotta, eikä sitä pidetty riittävänä ratkai-

suna.71 Buenos Airesin ensimmäinen lähettiläs, Madridin-lähetystöstä vuonna 1929 virkaansa astunut 

Georg Achates Gripenberg (1929–1933), sivuakkreditoitiin toimimaan samana vuonna Rio de 

 

 

65 Heino 2004. 
66 Espanjan kulttuuriministeriön kokoelma ”Colección Kiefer-Marchand”. Osoitteessa: http://censoar-

chivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=1195192 Viitattu 29.8.2020. 
67 Koskela ym. 2016, 119. 
68 Sivuakkreditointi eroaa akkreditoinnista siinä, että diplomaattiedustaja hoitaa sivuakkreditoituna virkaansa asemamaas-

taan tai -paikastaan käsin. Tällöin asemamaahan sijoitetulle lähettiläälle on luovutettu valtuuskirja toimia lähettiläänä 

myös muissa maissa tai maassa eli ns. jalkamaissa tai jalkamaassa.  
69 Gripenberg 1964, 83 ja 92; Kajaani 1998, 67; Koskela ym. 2016, 22; Nevakivi 1988, 109 ja 311. Kajaani korostaa 

puunjalostus- ja sahateollisuuden intressejä Argentiinassa ja Brasiliassa. Nevakiven mukaan uusien edustustojen perus-

tamisen tarve johtui osin Etelä-Amerikan linjan avaamisesta, suomalaisten siirtolaisten tarpeista ja Buenos Airesin kun-

niakonsuliedustuksessa syntyneestä kiistasta suomalaisten liikeintressien välillä.  
70 Gripenberg 1964, 92-139; Kajaani 1998, 67. Huolimatta uuden lähetystön perustamiselle osoitetusta kannatuksesta, 

Gripenberg toteaa muistelmissaan edustustolle määrätyn rahoituksen olleen niukka.  
71 Mertala 2013, 75; Nevakivi 1988, 109; Nuorteva ja Raitio 1993, 37. Suomen ja Etelä-Amerikan välinen etäisyys tuo-

daan tutkimuskirjallisuudessa esiin merkittävänä syynä suhteiden kehittymättömyydelle. 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=1195192
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=1195192


 

25 

 

 

Janeirossa.72 Brasiliasta tehtiin tällä tavoin lähettiläs Gripenbergin asemamaasta73 Argentiinasta kat-

soen, lähettilään nk. jalkamaa.74  

  

Varhaisten tutkimusmatkailijoiden ja muiden seikkailijoiden tiedetään liikkuneen Etelä-Amerikan 

alueella jo ennen Suomen itsenäistymistä. Heistä mainitakseni kreivi Fredrik Thomas Adlercreutz 

osallistui Uuden Granadan ja Suur-Kolumbian itsenäisyystaisteluihin 1800-luvun alkupuolella, ja fi-

losofi ja antropologi Rafael Karsten tutki alkuperäiskansoja Ecuadorissa ja Perussa 1910-luvulla. Pie-

niä suomalaisia yhdyskuntia oli muodostunut eri Etelä-Amerikan maihin jo 1900-luvun alussa. Lähes 

poikkeuksetta yritykset olivat ennemmin tai myöhemmin epäonnistuneet.  Yhteistä kokeiluille olivat 

inhimilliset virhearviot, kun määränpäämaiden olosuhteista ei ollut otettu tarpeeksi selvää. Tätä ku-

vaavasti Saloperän mukaan: ”Vegetaristit lähtivät pihvimaille ja utopiasosialistit oikeistodiktatuurei-

hin”.75 Tunnetuimmat Etelä-Amerikan suomalaiset yhteiskunnat sijaitsivat Argentiinassa, Para-

guayssa ja Brasiliassa.76 UE:n erääseen toimenkuvaan kuului Etelä-Amerikkaan asettuneiden suoma-

laisten siirtolaisten asioiden hoitaminen. Tyypillisiä velvoitteita olivat kansalaisten passi- ja viisumi-

asioiden järjestelemisen lisäksi mm. rahalähetysten, perintöasioiden ja eläkkeiden hoitaminen ja ul-

komailla hädänalaisiksi joutuneiden suomalaisten avustaminen.77 Kaupan lisääminen oli suomalaisen 

viennin kannalta tärkeää, mutta suomalainen siirtolaisuus nähtiin Etelä-Amerikan edustustoissa tois-

arvoisena. Siirtolaisten kohtaamat ongelmat olivatkin edustustojen tiedossa eikä Etelä-Amerikkaan 

muuttoa ehkä pyritty tästä syystä rohkaisemaan.78 Peruun ensimmäiset suomalaiset siirtolaiset saa-

puivat maahan Seppäsen mukaan tiettävästi vasta 50-luvulla.79  

 

 

72 Jalas 1998, 50; Kajaani 1998, 67-69; Koskela ym., 2016, 28. Rio Janeirossa jo varhain toiminut Suomen (kunnia)pää-

konsuli oli jo vuodesta 1923 kokenut vaikeuksia. Syynä oli Brasilian tullipolitiikka, joka asetti sen kanssa bilateraaliset 

suhteet solmineet maat edullisempaan asemaan. Gripenbergin sivuakkreditointi Rio de Janeiroon nähtiin yhtenä ratkai-

suna maiden välisten suhteiden parantamiselle. Lähettiläs ei itse kokenut sivuakkreditointia hyvänä ratkaisuna. Kauppa-

sopimusneuvotteluprosessi Brasilian kanssa oli hidas ja kesti vuoteen 1931 saakka. Rio de Janeiron-konsulaatti korotettiin 

samana vuonna lähetystötasoiseksi ja siellä toiminutta asiainhoitajaa alettiin kutsumaan virallisesti lähetystösihteeriksi. 
73 Asemamaa tai- paikka on maa tai kaupunki, jossa edustuston päällikkö työskentelee. 
74 Jalkamaa on valtio, jonka asioita hoitaa toisessa maassa sijaitseva edustusto. 
75 Saloperä 1998, 41. 
76 Aronen ja Pakkasvirta 1998,8; Saloperä 1998, 29-39.Argentiinan ”Colonia Finlandesa”- siirtokunta käsitti vuosien 

1906-1907 välillä lähteneitä suomalaisia noin 150 henkilön verran, mutta sen toiminta ehtyi viimeistään 1980-luvulla.   

Etelä-Brasilian ”Fazenda Penedon”-siirtokunnan ensimmäiset jäsenet saapuivat vuonna 1909. Huolimatta siirtokunnan 

myymisestä vuonna 1942 sveitsiläiselle lääkeyhtiölle, suomalaisasutus pysyi seudulla ja heidän jälkeläisiään asuu siellä 

yhä.  Paraguayssa toimiva ”Colonia Villa Alborada”-siirtokunta sai ensimmäiset suomalaiset asukkaansa 1920-luvulla, 

kun muutamat suomalaiset saapuivat maahan Argentiinasta. Siirtolaisia saapui myöhemmin myös Suomesta ja laajimmil-

laan yhteisö oli 1940- ja 1950-luvuilla, jolloin se käsitti noin 60 henkilöä. Toiminta on tänä päivänä lähes hiipunut, lukuun 

ottamatta muutamaa alueella asuvaa suomalaista.   
77 Nevakivi 1988, 109; Nuorteva ja Raitio 1993, 25. 
78 Kajaani 1998, 69. 
79 Seppänen 1998, 34-35. 
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Suomen Perun kunniapääkonsulin tehtävään valittiin vuonna 1926 ensimmäinen pitkäaikaisempi 

edustaja, saksalainen liikemies Fernando Augusto Oechsle. Buenos Airesin-lähetystö piti kirjaa ja oli 

kanssakäymisessä Oeschlen kanssa viimeistään vuodesta 1931 lähtien. Virallisesti Buenos Airesin-

lähettilästä ei kuitenkaan sivuakkreditoitu toimimaan Perussa. Oeschlen toimipisteeseen viitattiin 

Buenos Airesin-lähetystön asiakirjoissa Suomen Liman kunniapääkonsulinvirastona.80 Alun perin 

tekstiiliteollisuuteen sijoittanut Oechsle oli ennen menehtymistään, vuoteen 1945 mennessä laajenta-

nut toimintaansa merkittävästi. Hänen perustamansa tavaratalon valikoima käsitti mm. Euroopasta 

tuotuja kodintavaroita ja leluja. Oeschle toimi Suomen (kunnia)pääkonsulina Limassa 16 vuotta 

(1926–1942).81 Suomella oli Limassa toimivan kunniapääkonsulin lisäksi toisena konsuliedustaja-

naan Callaosta käsin työskennellyt kunniavarakonsuli yhdysvaltalainen William Roy vuosina 1935–

1941.82 Myös Peru aktivoi suhteitaan Suomessa 1930-luvulla. Perun Helsingin konsulin Iivari Alijoen 

vaikutuksesta Viipurissa toimi vuosina 1938–1940 Perun kunniakonsuli Sylvester Mankki. 

 

Suomen ja Etelä-Amerikan maiden keskinäistä kaupankäyntiä pyrittiin edistämään 30-luvun kulu-

essa. Tuonnin muodossa Etelä-Amerikan markkinat keskittyivät pääasiallisesti kahviin ja vientinä 

erityisesti paperiin.83 Etenkin Argentiinasta muodostui Suomelle tärkeä paperinostajamaa 1930-lu-

vulla, kun kahvia tuotiin Suomeen rahtilaivoilla Brasiliasta ja Kolumbiasta.84 Buenos Airesin-lähet-

tiläs Grinpenberg sivuakkreditoitiin vuonna 1931 Santiagoon, Chileen.85 Lähetystön vastuulla olivat 

pian perustamisen jälkeen suhteet kaikkiin Etelä-Amerikan maihin, vaikka lähettilään toimintaa ei 

oltukaan Argentiinan, Brasilian ja Chilen lisäksi virallistettu sivuakkreditoinnilla. Gripenberg lopetti 

Buenos Airesin-lähettilään virkakautensa vuonna 1932 ja lähettilään paikka jäi aluksi täyttämättö-

mäksi.86Virkaan astui vasta vuonna 1934 Argentiinaan saapunut Eino Wälikangas (1934–1937), joka 

sivuakkreditoitiin toimimaan edellä mainittujen maiden lisäksi vuonna 1935 Montevideossa, Urugu-

ayssa. Wälikangas siirtyi Brasilian-lähettilääksi maaliskuussa 1937, kun Rio de Janeiron-lähetystö 

 

 

80 KA 5 3 DD2. ”Liman pääkonsulinviraston kirjejäljennöksiä 1934-1941”. 
81 Oeschle perusti vuonna 1917 nykyään yhden Perun menestyneimmistä tavarataloketjuista. Osoitteessa: 

https://www.oechsle.pe/ Viitattu 1.4.2020 ja Osoitteessa: http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/08/histo-

ria-de-las-tiendas-por-departamentos-en-lima-1/ Viitattu 1.4.2020  
82 “Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores, Numéro 124. Peru. Ministerio de Relaciones Exteriores 1936”. Perun 

ulkoministeriön kooste ulkomaiden diplomaattiedustajista vuonna 1936. 
83 Jalas 1998, 49.  
84 Jalas 1998, 43-52; Kajaani 1998, 65-66 ja 68; Nevakivi 1988, 109.  
85 Kajaani 1998, 69. 
86 Gripenberg 1964, 139. Gripenberg mainitsee muistelmissaan, että pelkästään hänen laivamatkansa Argentiinasta Sak-

saan kesti 28 päivää. 

https://www.oechsle.pe/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/08/historia-de-las-tiendas-por-departamentos-en-lima-1/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/08/historia-de-las-tiendas-por-departamentos-en-lima-1/
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irtautui Buenos Airesin-lähetystöstä. Niilo Orasmaa otti Buenos Airesin-lähettilään paikan ja tätä 

kautta Suomi sai kaksi itsenäistä edustustoa Etelä-Amerikkaan. Buenos Airesin-lähetystön vastuualue 

oli muutoksesta huolimatta valtava ja Orasmaa kiinnittikin heti saapuessaan huomionsa toimipiirinsä 

laajuuteen, pitäen aluetta liian suurena menestyksekkään suhteiden hoitamisen kannalta.87  

 

Etelä-Amerikan konsuliverkostoa arvosteltiin virkamiespiireissä riittämättömänä, sillä se oli suurelta 

osin sijoittunut Rio de Janeiron eteläpuolelle ja keskittyi vain lähinnä taloudellisesti tärkeisiin ran-

nikkokaupunkeihin.88 Toisaalta kunniakonsuleiden käyttöä arvosteltiin maan etuja huonosti edusta-

vana ratkaisuna. Konsuliedustuksen kohtaama kritiikki ja edustuksen puutteellisuus Etelä-Ameri-

kassa oli UM:n tiedossa ja hallituksen vuonna 1937 asettaman Rytin komitean yhtenä tavoitteena 

olikin uudistaa ja laajentaa diplomaattista edustustoverkostoa. Katse oli Etelä-Amerikan pohjois-

osissa, joita ei saavutettu kunnolla olemassa olevalla edustustokapasiteetilla ja joihin suhteiden hoi-

taminen koettiin haastavimpana.89 Etelä-Amerikassa olikin vuonna 1938 vain kaksi lähetystöä, joiden 

kautta hoidettiin sivuakkreditointeja kolmesta neljään maahan. Toinen maailmansota (1939–1945) 

hillitsi suomalaisen UE:n kehittymis- ja laajentamissuunnitelmia. Sodan myötä maailmalla jatkuvasti 

vaihtelevat muutokset lisäsivät UH:n virkamiesten työtehtävien määrää ja vaativat sekä ministeriössä 

että edustustoissa nopeaa reagointikykyä.90 UE:n sulkemista ja lakkauttamista helpottamaan asetettiin 

huhtikuussa 1940 laki, joka mahdollisti kaiken kaikkiaan 24 suomalaisen edustuston nopean sulke-

misen sotavuosien aikana.91  

 

2.1.2 Toisesta maailmansodasta vuoteen 1963 
 

Etelä-Amerikassa solmitut varhaiset suhteet olivat olleet etupäässä kaupankäyntiä edistäviä, mutta 

toisen maailmansodan puhkeamisen myötä edustustojen toiminta muuttui selkeästi poliittissävyttäi-

semmäksi.92 Suomen asema Neuvostoliittoa vastaan käydyssä talvisodassa (30. marraskuuta 1939–

13. maaliskuuta 1940) herätti myötätuntoa Etelä-Amerikassa ja vaikkei maanosa toiminutkaan maa-

ilmansodan keskeisenä näyttämönä, useissa sen maissa arvosteltiin Neuvostoliiton toimia. 

 

 

87 Kajaani 1998, 70. 
88 Kajaani, 66. 
89 Kajaani 1998, 70; Nevakivi 1988, 112. 
90 Nuorteva ja Raitio 1993, 42-48. 
91 Nevakivi 1988, 238; Nuorteva ja Raitio 1993, 52. Suomalaisten edustustojen toiminta muuttui maailmanlaajuisesti. 

Sotatilanteen alkuvaiheessa edustustoja jouduttiin jättämään Neuvostoliiton miehittämissä Baltian maissa, kun taas olo-

suhteiden käännyttyä edustustoista luovuttiin Saksan miehittämissä maissa, kuten Norjassa ja Belgiassa. 
92 Nuorteva ja Raitio 1993, 42-48. 
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Saadakseen sodan taukoamaan Suomi vetosi Kansainliittoon ja Argentiina oli ensimmäinen, joka 

vaati Neuvostoliiton erottamista järjestöstä. Myös Uruguay ilmaisi eroavansa, mikäli Neuvostoliittoa 

ei erotettaisi. Äänestys johti Neuvostoliiton erottamiseen ja Kansainliiton jäsenmailta pyydettiin hu-

manitaarista tukea Suomelle. Argentiinan, Brasilian, Ecuadorin, Uruguayn ja Venezuelan toimesta 

lähetettiinkin Suomeen erilaisia sota-avustuksia, kuten ruoka-apupaketteja.93  

 

Kun jatkosodan (25. kesäkuuta 1941–19. syyskuuta 1944) aikana Suomi haki tukea Saksasta, syntyi 

paine liittoutuneiden puolelle jääneiden valtioiden välille solmittujen suhteiden menettämisestä.94 

Vaikka muutoksia suomalaisilta Etelä-Amerikan lähetystöiltä ei virallisesti vaadittu, useat Etelä-

Amerikan maat vetivät omat diplomaattiset edustajansa pois Helsingistä.95 Peru lakkautti Helsingin-

konsulaattinsa toiminnan vuonna 1942. Kyseessä vaikutti olevan Perun osalta laajemmin toteutettu 

järjestely, sillä riippuvaisuus Yhdysvaltain kauppasuhteista tarkoitti maan suhteiden jäähdyttämistä 

myös Saksaan ja sen liittolaisiin.96 Suomen Buenos Airesin-lähetystön alaisista kunniakonsuleista 

jopa yhdeksän erosi jatkosodan aikana tehtävästään. Yksi heistä oli Suomen Perun kunniapääkonsuli 

Oechsle joka jättäytyi virastaan vuonna 1942. Huolimatta siitä, ettei poliittinen tilanne vaatinut suo-

malaisilta Etelä-Amerikan lähetystöiltä virallisia muutoksia, sodan kriittisimmissä vaiheissa suoma-

laisissa edustustoissa pyrittiin pitämään tietoisesti matalampaa profiilia. Poliittisien päätösten takia, 

jatkosodan aikaisten välttämättömien sota-avustusten hankkiminen Etelä-Amerikasta hankaloitui tai 

jopa estyi.97 Suomalaiset lähettiläät toimivat asemamaissaan yhtäjaksoisesti koko sota-ajan. 

 

Vasta YYA-sopimuksen solmiminen vähensi maiden epäilystä Suomen luotettavuudesta ja mahdol-

lisista sosialistisista kytköksistä.98 Erääksi lähetystöjen tehtäväksi muodostui neuvotella Suomelle 

sodanjälkeisiä luottosopimuksia taloudellisen elpymisen turvaamiseksi. Argentiina ja Brasilia antoi-

vat luottoja Suomen valtiolle sotakorvausten maksamiseen, vaikka Suomen tilanteeseen 

 

 

93 Aronen ja Pakkasvirta 1998, 11; Kajaani 1998, 70-72. Humanitääriset apupaketit sisälsivät esimerkiksi lihaa, kahvia 

tai viljaa. Argentiina lähetti Suomeen 50 000 tonnia vehnää, joka vastasi tuolloin noin vuoden vehnän tarvetta, kun Bra-

silia avusti Suomea 50 000 säkillä kahvia. Argentiinassa erilaisten lahjoitusten keräämisen lisäksi, Suomen lähetystöön 

ilmoittautui 50 argentiinalaisen vapaaehtoisen joukko, johon lukeutui esimerkiksi lentäjiä. 
94 Jalas 1998, 72-75; Nevakivi 1988, 238-243. 
95 Kajaani 1998, 72-73; Koskela ym. 2016, 13, 22-23, 28 ja 86. Brasilia jätti jatkosodan aikana lähettiläänsä paikan täyt-

tämättä ja Argentiinan talvisodan aikaiset suunnitelmat lähetystön perustamisesta Suomeen keskeytyivät. Kolumbia sulki 

konsulaattinsa Suomessa toisen maailmansodan alkupuolella. Huomionarvoista on, että sotatilanne oli rauhaton ja Hel-

singin edustustoissa jouduttiin pommituksenkin vuoksi suorittamaan toimenpiteitä.  
96 Koskela ym. 2016, 119. 
97 Kajaani 1998, 72. 
98 Kajaani, 72.  



 

29 

 

 

suhtauduttiinkin aluksi varauksella.99 Toisaalta Argentiinassa toimiminen kohtasi suomalaista arvos-

telua, sillä Juan Perónin hallinto nähtiin aikalaiskeskustelussa väkivaltaisena diktatuurina. Suhdetta 

perusteltiin Suomessa taloudellisin seikoin ja sodan jälkeisen huoltotarvikesaannin tärkeydellä.  Suh-

teiden jatkamisen vaikeutumisen takia Argentiinan-lähetystön kanslia joutui kuitenkin siirtymään 

Brasilian-lähetystön alaiseksi joksikin aikaa.100 Suomi ennaltaehkäisi mahdollista epätoivottua tilan-

netta, kun syyskuussa 1945 Buenos Airesin- lähettiläs Orasmaa ja Rio de Janeiron-lähettiläs Wäli-

kangas asetettiin disponibiliteettiin eli kutsuttiin ulkoministeriön käyttöön kotimaahan.101 Argentii-

nassa suomalaisten lähettiläiden kotiin kutsumista perusteltiin lähettiläiden uudelleenarvioinnilla. 

 

Huolimatta Suomen poliittisesta asemasta maailmansotia seuranneessa pitkässä kylmän sodan (1947–

1991) ajanjaksossa, suomalaisten UE:n toiminta normalisoitiin maailmalla ja Etelä-Amerikassa no-

peasti. Rio de Janeiron-edustusto jatkoi toimintaansa vuonna 1946, kun lähettiläs-Orasmaa vaihtoi 

asemamaakseen Brasilian. Lyhyen toimintakatkoksen ja alkuvaikeuksien jälkeen myös Buenos Aire-

sin-lähetystö jatkoi toimintaansa lähettiläs Ernst Soravuon (1947–1952) virkauduttua Argentii-

naan.102 Uruguayssa epäiltiin Suomen siirtymistä rautaesiripun taakse. Suomi ehdotti uutta lähetti-

lästä vuonna 1947, mutta Uruguay hyväksyi sijoittamisen vasta kahden vuoden kuluttua. Jatkossa 

kiinnostus Suomen poliittista asemaa kohtaan kuitenkin väheni ja suhteet ottivat jälleen kaupallisem-

man luonteen. Buenos Airesin-lähettiläs Soravuo sivuakkreditoitiin toimimaan lyhyen katkoksen jäl-

keen vuonna 1948 myös Chilessä, jolloin Argentiinan-lähetystön toimivallan alla olivat Chile, Para-

guay ja Uruguay.  

 

Toisen maailmansodan tapahtumat olivat supistaneet Suomen UE:tä maailmanlaajuisesti merkittä-

västi. UH toipui maailmansotien jälkeen asteittain ja muutoksia tehtiin valtion rahatilanteen sekä po-

liittisten rajoitusten varassa. Lähetystöt olivat silti yhä henkilömääriltään pieniä, yhden tai kahden 

virkamiehen varassa toimivia. Suhteiden ylläpito oli hankalaa varsinkin Argentiinassa, joka tasapai-

notteli 50-60-lukujen saatossa jatkuvasti sotilas- ja siviilihallintojen välillä. Muuttuviin poikkeusoloi-

hin ja niihin liittyviin rajoituksiin ja säännöstöihin perehtyminen vei suomalaisilta diplomaateilta ai-

kaa. Edustustot olivat myös jatkuvasti velvoitteisia toimivaan vuorovaikutuksessa UH:n kanssa ja 

 

 

99Kajaani 1998, 72-75. Brasilia antoi 10 miljoonan vientiluoton Suomelle, kun Argentiina lupasi vuonna 1948 Suomelle 

yli 18 miljoonan dollarin luoton.  
100 Kajaani 1998, 73-74. 
101 Nevakivi 198, 262. Nevakiven mukaan sotatilanteen vuoksi Orasmaan asettamisessa disponibiliteettiin oli kysymys 

väliaikaisesta toimenpiteestä ”radikalisoituvan sisäpoliittisen mielipiteen tyynnyttämiseksi”. Yleisellä tasolla diplomaat-

tiedustajan disponibiliteettiin asettaminen saattoi johtua monista eri syistä.  
102 Nuorteva ja Raitio 1993, 53; Nevakivi 1988, 302;  
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tekemään tiedostustoimintaa.103 Vaikeuksista huolimatta Rio de Janeiron ja Buenos Airesin-lähetys-

töjen toiminta oli jo 50-luvulla Suomelle taloudellisesti merkittävää. Toimintaa oli kuitenkin hankala 

harjoittaa muissa, kun lähetystön toimipiirin alle sivuakkreditoiduissa maissa. Etelä-Amerikan poh-

joisosien valtioiden ja Suomen välisten suhteiden puutteellisuutta pyrittiin ensimmäistä kertaa viral-

lisesti paikkaamaan, kun Washingtonin-suurlähettiläs Johan Nykopp (1951–1958), sivuakkreditoitiin 

toimimaan vuodesta 1954 Caracasissa, Venezuelassa ja Bogotássa, Kolumbiassa.104 Nykoppin seu-

raaja Richard Seppälä (1958–1965) toimi Washingtonin-suurlähettiläänä vuodesta 1958 ja myös hä-

nen tehtävänsä oli hoitaa sivuakkreditoituna Bogotán ja Caracasin toimipaikkoja.  

 

Sodan jälkeen UE:n puutteita pyrittiin sivuakkreditointien lisäksi paikkaamaan lisäämällä ja vaihta-

malla konsuliverkostoa. Vaikka edustustojen määrä ei Etelä-Amerikassa heti sodan jälkeen lisäänty-

nyt, konsuliverkosto kasvoi tasaista tahtia.105 Suomen konsulitoiminnassa Perussa esiintyi sodasta 

johtuva kymmenen vuoden kestoinen katkos. Kun edelliset Suomea Perussa edustaneet kunniapää-

konsulit olivat olleet eurooppalaistaustaisia, ensimmäinen Perussa syntynyt (vaikkakin eurooppalais-

sukuinen) kunniapääkonsuli, liikemies Pedro Rosselló Truel otti hoitaakseen Suomen asiat vuodesta 

1953.106 Hän oli mukana Suomen Liman-suurlähetystön perustamisvaiheessa ja työskenteli erityisesti 

kaupallisten suhteiden vahvistamiseksi suurlähetystön kanssa yhteistyössä kymmenen vuoden ajan. 

Hän palveli virassaan menehtymiseensä asti vuoteen 1973. Hänen lisäkseen Limassa toimi kunnia-

varakonsulin virassa Charles Jean Léon Degen vuodesta 1953 ja kunniakonsulina vuosien 1960–1963 

välillä. Peru avasi Helsingin-konsulaattinsa maailmansodan jälkeen ja ylensi vuodesta 1926 konsu-

lina toimineen Alijoen pääkonsuliksi. Alijoki toimi virassaan menehtymiseensä, vuoteen 1960 asti. 

Konsulaatin toimintaa jatkettiin ja vuonna 1963 maiden välille solmitut diplomaattisuhteet johtivat 

Perun Helsingin-suurlähetystön perustamiseen vuonna 1965.107 Perun suurlähetystö oli kolmas Etelä-

Amerikan edustusto Helsingissä.  

 

 

 

103 Kajaani 1989, 75. 
104 Washingtonin lähettiläs Kalle Jutila sivuakkreditoitiin toimimaan Meksikossa vuonna 1949. Washingtonin-lähetystö 

korotettiin syyskuussa 1954 suurlähetystöksi.  
105 Kajaani 1998, 75. Helsingissä järjestetyt vuoden 1952 olympiakisat olivat osaltaan kasvattaneet Suomea kohtaan osoi-

tettua kiinnostusta. Vertailukohtana Kajaani tuo esiin, että vuonna 1946 Suomella oli 11 kunniakonsulia koko Latinalaisen 

Amerikan alueella, kun vuonna 1952 heitä oli jo 30. Kunniakonsuleista viisi oli toiminut virassaan ennen sotaa.105 Sotaa 

edeltäneeseen lukumäärään päästiin kunniakonsuleiden osalta vasta 60-luvulla. 
106 Heino 2004; Nevakivi 1988, 114. Nevakiven mukaan kunniakonsulit olivat yleensä asemamaalaisia. Perun ja Suomen 

suhdehistoriaa tarkastellessa voi huomioida poikkeuksen; Perun ensimmäiset kunniakonsulit olivat taustaltaan eurooppa-

laisperäisiä. 
107 Koskela ym., 2016, 119. 
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Konsuliverkoston lisäämistarvetta aiheutti kaupan, matkailun ja kulttuurinvaihdon merkityksen 

kasvu.108 Toisaalta kunniakonsuleiden toimintaa ei Soikkasen mukaan koettu suomalaisten edustus-

tojen kanssa saman tasoiseksi tai sitä täysin korvaavaksi.109  Kunnikonsuleiden käytön voi kuitenkin 

todeta paikanneen edustustoverkon kehittymättömyyttä ja aukkoisuutta. Aiempi tapa hankkia kun-

niakonsuleita muista Pohjoismaista koettiin hankalana ja siitä luovuttiin viimeistään toisen maail-

mansodan jälkeen.110 Buenos Airesin ja Rio de Janeiron lähetystöt olivat ensimmäiset suomalaiset 

diplomaattiset edustustot Etelä-Amerikassa ja koko Latinalaisessa Amerikassa. Tärkeää on huomi-

oida näiden kahden lähetystön merkitys, mutta myös liian suureksi kasvanut vastuualue, joka johti 

sivuakkreditointien liittämiseen Buenos Airesin-lähetystön sijaan, Washingtonin-suurlähetystön toi-

mipiirin alle. Toisaalta sivuakkreditointien liittäminen suurvallassa toimineen suomalaisen edustus-

ton alle saattoi toimia harkittuna auktoriteettina. Karttaa ja merireittejä tarkastellessa voi huomioida, 

että etäisyytensä puolesta Washingtonin-suurlähetystö sijaitsi lähes yhtä kaukana Etelä-Amerikan 

pohjoisosasta, kuin Buenos Aires. Sivuakkreditointeja hoitaneille diplomaateille etäisyys Washing-

tonin-suurlähetystöstä sen jalkamaihin oli pitkä. Kulkuyhteyksien vähäisyyden ja matkan keston li-

säksi kauppasuhteiden laajentamista rajoittivat erinäiset seikat, kuten Kolumbian kanssa solmittu 

clearingsopimus.  

2.1.3 Maailmansotien merkitys ulkoasiainhallinnon järjestäytymisessä 
 

UH:n toimintaan erityisesti lehdistön taholta kohdistetussa kritiikissä, edustustojen perustaminen 

nähtiin itsenäistymisen jälkeisenä aikana valtion budjettimenon kasvuna ja diplomaattien valikoitu-

minen sekä heille osoitetut vaatimukset koetiin epätasa-arvoisina.111 Kansainvälisten kysymysten ää-

rellä aloittelevassa UH:ssa, ei alkuvuosina tähdättykään edustustoverkoston laajentamiseen länsimai-

den ulkopuolelle.112 Viralliset suhteet solmittiin useiden valtioiden kanssa, mutta varhaisten edustus-

tojen perustamisen kohdalla valittiin tietoisesti maltillisempi ja säästeliäämpi linjaus, kun edustustoja 

sijoitettiin aluksi vain Euroopan maihin.113Rauhansolmimisprosessin yhteydessä perustetun kansain-

välisenjärjestön, Kansainliiton (1919–1946), olemassaolo määritteli jossain määrin ensimmäisten 

suomalaisten edustustojen sijaintipaikkoja. Nevakiven mukaan UE:n toimipisteiden sijainnit voidaan 

maailmansotien välisenä ajanjaksona jakaa kolmeen ryhmään: lähimpiin naapurimaihin, Suomen 

 

 

108 Soikkanen 2003, 96-97. 
109 Nevakivi 1988, 114. 
110 Kajaani 1998, 75. 
111 Nevakivi 1988, 28-29 ja 64-71; Nuorteva ja Raitio 1993, 25-27; Paasivirta 1968, 137. 
112 Koskela ym. 2016, 12. 
113 Nevakivi 1988, 28-29. Diplomaattitason edustustoverkon laajentaminen keskitettiin aluksi Venäjän (Neuvostoliiton 

1922-1991), Yhdysvaltojen ja Japanin lisäksi ainoastaan Euroopan maihin. 
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etujen kannalta merkityksellisiin suurvaltoihin sekä Kansainliittoon ja muihin edustustoihin.114 Vasta 

1920-luvun loppupuolella UE:n laajentumista alettiin kannattamaan erityisesti kaupallisten seikkojen 

perusteella ja lisääntyneen kansainvälisen kilpailun vuoksi. Alkuvuosina levittäytymisen tarpeelli-

suutta kritisoinut lehdistö oli omaksunut uusien edustustojen perustamista kannattavan ja Pohjois-

maista mallia myötäilevän asenteen.115 UE:n laajentumista pyrittiin edesauttamaan mahdollisimman 

pienin määrärahoin, kun vuoteen 1938 mennessä Suomi oli laajentanut edustustoverkostoaan sivuak-

kreditointien avulla 36 maahan. UE kattoi samana vuonna lähes kaikki Euroopan maat, ja edustajia 

oli toimi jokaisessa maanosassa, Afrikkaa lukuun ottamatta.116  

 

Toinen maailmansota jätti jälkensä maailmanlaajuisesti ja monet maat vajosivat lamaan. Nuortevan 

ja Raition mukaan sen jälkeinen UE:n uudistaminen näkyi kahdessa jaksossa: suhteen normalisoimi-

sena 1945–1951 ja laajentumisjaksona 1952–1965.117 Suomi luonnehtii ajanjaksoa välirauhansopi-

muksesta vuoteen 1948, sodan jälkiselvittelyjen ja uuden linjan muotoutumisen, jaksoksi kun vuonna 

1948 Suomi allekirjoitti YYA-sopimuksen (Sopimus Ystävyydestä, Yhteistoiminnasta ja Keskinäi-

sestä Avunannosta) Neuvostoliiton kanssa.118Neuvostoliiton päätös palauttaa Porkkalan alue ja sen 

kautta Suomen puolueettomuuspoliittisen linjan muodostuminen, sekä lähentyminen muiden Pohjois-

maiden kanssa liittymisellä Pohjoismaiden Neuvostoon vuonna 1955, vaikuttivat osaltaan Suomen 

tuleviin ulkopoliittisiin linjauksiin. Ulkopoliittinen toimijuus oli siirtynyt aiempaa voimakkaammin 

presidentin ja ulkoasiainministerin päätösvallan alle samaan aikaan kun maiden välisten suhteiden 

merkitykselle annettiin yhä enemmän painoarvoa. Nevakivi näkee vuodet 1939–1956 UH:n kehityk-

sen käännekohtana. Hän jakaa UE:n kehityksen ajanjakson sisällä viiteen osaan. Kaksi ensimmäistä 

liittyvät supistusvaiheeseen, kolmas sodanjälkeiseen jälleenrakennusvaiheeseen ja kaksi viimeistä 

voimakkaaseen kehitysvaiheeseen. Toisaalta Nevakivi nostaa esiin, ettei laajentumisessa suoritettu 

kokonaissuunnitelmaa vaan kehitys tapahtui satunnaisesti.119 Koskela, Lahe ja Ridanpää jakavat 

edustustohistorian itsenäistymisestä toiseen maailmansotaan 1917–1945 ja kylmän sodan aikaan 

1945–1990.120 

 

 

 

114 Nevakivi 1989, 134 ja Suomi 2001, 17. 
115 Antola 1976, 32; Nevakivi 1989, 109; Nuorteva ja Raitio 1993, 26 ja Kajaani 1998, 66-67. 
116 Nevakivi 1988, 109- 111.  
117 Nuorteva ja Raitio 1994, 57. 
118 Suomi 2001, 27 ja 28. 
119 Nevakivi 1988, 301-303. 
120 Koskela ym. 2016, 11. 
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Keskeistä Suomen suurlähetystön Peruun perustamisen ajankohdalle oli suomalaisen UH:n harjoitta-

man ulkopolitiikan muuttuminen sodanjälkeisessä ja jälleenrakentamisen tarpeisessa, mutta myös no-

peasti kehittyvässä maailmassa. Sotavuosien kasvattaman taantumuksen johdosta UH:n rooliksi muo-

dostui kansainvälisten ja erityisesti kaupallisten suhteiden uudelleenavaaminen. Toisaalta kansainvä-

listen suhteiden hoitaminen vaati organisaation muuttamista.  Suomen hyväksyminen YK:n jäseneksi 

(Yhdistyneet Kansakunnat) vuonna 1955 toi kehitysyhteistyösuhteiden edistämisen ajankohtaiseksi. 

Toisaalta kylmän sodan asettama tilanne loi maailmalla kuvan Suomesta idän ja lännen välillä tasa-

painottelevana valtiona. UH laajeni niin sisäisesti kuin ulkoisesti; samaan aikaan, kun instituutiota 

kasvatettiin sisältäpäin, uusia edustustoja avattiin. Valtion rahatilanteen myötä avattiin uusia virkoja 

ja toimia, avattiin suljettuja edustustoja ja perustettiin uusia. Soikkasen mukaan tapahtumat olivat 

ennalta suunnittelemattomia ja tasapainottomia, vaikkakin taustalla oli yleensä pohdintaa esimerkiksi 

komiteoiden suorittamana.121 Aiemmin melko tuntematon kehitysmaiden kenttä haluttiin huomioida 

erityisesti kauppapoliittiset motiivit huomioon ottaen, mutta ennen kaikkea siksi koska muutkin poh-

joismaisella ja kansainvälisellä tasolla laajensivat piirejään.  

 

 

 

2.2 Etelä-Amerikan pohjoisosan maat uuden suurlähetystön suunnit-

telun kohteena 

 

2.2.1 Etelä-Amerikan pohjoisosa alueena 
 

Etelä-Amerikan pohjoisosa oli ollut pitkään ilman diplomaattista edustusta. Tämän vuoksi Washing-

tonin suurlähettiläs sivuakkreditoitiin toimimaan Venezuelassa ja Kolumbiassa vuonna 1954. Sivu-

akkreditointi ei kuitenkaan vastannut asemamaassa toimimista ja suurlähetystön perustaminen nähtiin 

tarpeellisena. Edustustoverkon laajentamisesta keskusteltaessa turvauduttiin komiteoiden apuun. 

Tämä ei ollut suomalaisessa UM:ssä yhtä yleistä, kuin muissa valtion instituutioissa tai naapurimai-

den ulkoministeriöissä.122 Tarkastelen seuraavaksi Etelä-Amerikan pohjoisosan esilläoloa kahden ko-

mitean mietinnöissä ja määrittelen Etelä-Amerikan pohjoisosan alueena (liite 1). Etelä-Amerikan 

 

 

121 Soikkanen 2003,77. 
122 Soikkanen 2003, 77. 
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pohjoisosa näyttäytyy UM:n 1900-luvun jälkipuolen selvityksissä alueena, joka käsittää Perun, Boli-

vian, Ecuadorin, Kolumbian, Venezuelan ja Panaman valtiot.123 Vaihtoehtoisesti Panama saatettiin 

lukea Keski-Amerikkaan kuuluvaksi.124 Venezuelasta idässä, ja Brasiliasta katsoen pohjoisessa sijait-

sevat rannikkoalueen maat, käsitettiin yleensä Karibian piiriin kuuluviksi, vaikka nämä emämaistaan 

riippuvaiset alueet sijoittuvatkin maantieteellisesti Etelä-Amerikan mantereen pohjoisosaan.125 Yhtä-

läistä kuudelle UM:n nimeämälle Etelä-Amerikan pohjoisosan valtiolle on espanjalaisen siirtomaa-

vallan perintö jolle ominaista ovat esimerkiksi espanjan kieli ja katolinen uskonto. Alueen maat voi-

daan jakaa siirtomaahistoriallisesta näkökannasta Uudesta Granadasta irtautuneisiin Kolumbiaan, Pa-

namaan, Venezuelaan ja Ecuadoriin ja emämaastaan Espanjasta irtautuneisiin Peruun ja Boliviaan.  

Maantieteellisesti, ilmastollisesti, kulttuurillisesti ja väestörakenteellisesti eroavaisuudet maiden vä-

lillä ovat huomattavia ja valtioiden sisäisestikin vaihtelevuutta on paljon. Etäisyyksiä havainnollista-

vasti voi tuoda esiin, että nykyisten valtiorajojen määrittämä matka Panaman tai Venezuelan pohjoi-

simmasta osasta Bolivian eteläisimpään osaan on linnuntietä pitkin yli 4 000 kilometriä. Tämä vastaa 

samoin kriteerein mitattua matkaa Suomen Inarista Irakin pääkaupunkiin Bagdadiin. Etelä-Amerikan 

pohjoisosan valtiot jakautuvat päiväntasaajan molemmille puolille, eteläisimmästä osasta katsoen lä-

hes kauriinkääntöpiirille asti. Sateiset ja kuivat kaudet vaihtelevat alueen trooppisilla ja lauhkeilla 

vyöhykkeillä vuodenajan mukaan. Alueen pohjoispuolella virtaa Karibianmeri, joka yhdistyy Atlan-

tin valtamereen ja Panaman kanavan kautta Tyyneen valtamereen.  Tunnetuimpia vesistöjä ovat Pe-

run ja Bolivian rajalla sijaitseva Titicacajärvi sekä Etelä-Amerikan pohjoisosan läpi mutkitteleva 

Amazonjoki. Sadekautena Amazonjoki tulvii, kun taas kuivien kausien aikaan se kutistuu kooltaan. 

Sitä reunustaa sademetsä, jonka ilmasto on kostea ja luonto rehevää. Etelä-Amerikan pohjoisosan 

pinnanmuotoja hallitsevat suuret korkeuserot, kun läntistä puolta leikkaa kauttaaltaan tuhansia kilo-

metrejä pitkä Andien vuorijono, jonka keskimääräinen korkeus on 4 000 kilometriä.126 Andien tun-

netuimmat tulivuoret Chimborazo ja Cotopaxi, sijaitsevat Ecuadorissa. Erityisesti Andien alueella 

 

 

123 5 G 74 a. Liman suurlähetystön organisaatio ja hoito. Muistio: ”Vertailu Kolumbia-Peru diplomaattisen edustuston 

sijoittamista silmällä pitäen.” 16.10.1962 O.K.M. 
124 Näin tehtiin esimerkiksi Meksikon lähetystön vuoden 1964 selvityksessä: ”UMA Fa:3:1 Keski-Amerikan maiden kon-

suliedustus Suomessa maittain 1934-1964: Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama”. 
125 Etelä-Amerikan koillisrannikolla sijaitsevat Iso-Britannian entinen siirtomaa Guyana, joka sai itsenäisyytensä vuonna 

1966, Alankomaiden entinen siirtomaa Suriname, joka itsenäistyi vuonna 1975 ja Ranskan Guayana. Siirtomaa-aikana 

alueiden hallinnosta kamppailtiin eri eurooppalaisten maiden kesken. Rajakiistoja ilmeni ainakin Venezuelan ja Brasilian 

kanssa. Surinamen ja Ranskan Guayanan hallinnosta päästiin sopuun 1600- luvun puoliväliin mennessä, kun brittiläinen 

Guayana perustettiin vuonna 1831. 
126 Andien mailla viitataan yleensä Boliviaan, Ecuadoriin, Peruun, Kolumbiaan ja Venezuelaan. 
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esiintyy mannerlaattojen liikehdinnästä johtuvia tulivuorenpurkauksia ja maanjäristyksiä. Vuoristoil-

masto on suurimman osan vuodesta kuivaa ja viileää.  

Etelä-Amerikan pohjoisosan alueen maasto voidaan jaotella rannikkoon, vuoristoalueeseen, tasan-

koon, trooppiseen alankoalueeseen, trooppiseen sademetsäalueeseen ja rannikkoaavikkoon. Kullakin 

alueella on ominainen ja eri olosuhteisiin sopeutunut kasvillisuutensa ja eläinlajistonsa. Maanmuoto-

jen vaihtelevaisuuden ja kaikkien edellisten seikkojen ymmärtämisen myötä, on ehkä helpompi kä-

sittää varhainen Etelä-Amerikan pohjoisosien eri maantieteellisten ja ilmaston määrittelemä asetelma. 

Väestöryhmien välistä kanssakäymistä puolestaan haastoivat jo varhain korkeat vuoret, tiheä sade-

metsä ja kuiva aavikko. Toisaalta kaukaisenkin etäisyyden päässä vaikuttaneet sivilisaatiot eivät elä-

neet pimennossa toisiltaan; vanhat tieverkostot kulkivat Andien rinteiden poikki aina rannikolle ja 

sademetsiin asti. Esimerkiksi rannikolta peräisin oleva spondylus-simpukka (varhaisimmat radiohii-

liajoitukset 4200-2500 eaa.) ei ole nykyisen tiedon valossa odottamaton arkeologinen löydös kaukana 

sen esiintymisalueilta suoritetuilla kaivauksilla.127 

Etelä-Amerikan maiden vaiheita tarkastellessa on muistettava historiallisista syistä vallitseva syvä 

eriarvoisuus. Tutkijoiden parissa vallitsee yhteisymmärrys vuotta 1492 edeltäneistä vaiheista.128 Pe-

run rannikkoalueelta on löytynyt todisteita varhaisista korkeakulttuureista, kuten kaupallisesta toi-

minnasta ja edistyneestä yhteiskuntajärjestelmästä.129 Etelä-Amerikan pohjoisosaa tarkastellessa, 

tunnetuin ja viimeisin espanjalaisten konkistadorien tuloa edeltävä hallitseva sivilisaatio olivat inkat, 

joiden valtaamaan alueeseen Tawantinsuyoon, luetaan osia nykyisten Perun, Ecuadorin, Bolivian, 

Chilen, Kolumbian ja Argentiinan valtioiden alueista.130 Konkistadorien saapuminen tuhosi monella 

eri tavalla alkuperäisväestöä, jota pyrittiin korvaamaan vuosisatojen kuluessa Afrikasta tuoduilla or-

jilla sekä eurooppalais- ja myöhemmin mm. aasialaisperäisellä siirtolaisväestöllä. Kolonisaatio ta-

pahtui väkivaltaisesti ja sen voidaan katsoa vaikuttaneen pysyvästi sukupolvien yli väestön mentali-

teettiin. Se määritti yhteiskuntajärjestelmää, uskontoa, kulttuuria ja samalla arvotti eri väestöryhmiä. 

Irtautumiset emämaasta ja Etelä-Amerikan pohjoisosien valtioiden lopullinen itsenäistyminen 

 

 

127 Wood 2010. 
128 Seppänen 2014, 19-23. Tutkija David Cook 1981 on tullut arvioissaan tulokseen, että inkavaltiossa nykyisen Perun 

alueella olisi vuonna 1520 ollut noin 5–15 miljoonaa asukasta. Arkeologi Martti Pärssinen on täydentänyt Cookin laskel-

mia ja päätynyt esittämään inkavaltion väkiluvuksi noin 10 miljoonaa asukasta. 
129 Izumi ym. 2019; Norwich 2014. Esimerkiksi Caral-kulttuuri (3000-2800 eaa.) on ajoitettu radiohiilimenetelmällä alu-

eelta löydetyistä quipu-näytteistä (kymmenlukujärjestelmä) lähes saman ikäiseksi kuin nykyisen Etelä-Irakin Mesopota-

mian alueella vaikuttanut Sumerin- kulttuuri (n. 3500–2000 eaa). Muita merkittäviä alueen kulttuureita olivat esimerkiksi 

Chavín, Moche, Wari, Chimú ja Tiwanaku. 
130 Duin 2018; Bry 2008; Krahenbuhl 2009. Teknologisin menetelmin paikannetut Cochasquín 15 pyramidia ja 21 hauta-

paikkaa sijaitsevat paksun maakerroksen alla Ecuadorissa. On hyvä tiedostaa, että resurssit tehdä arkeologisia kaivauksia 

ja näin tuottaa lisää uutta tietoa alueen varhaisesta menneisyydestä on toiminnalle osoitettujen määrärahojen varaista. 
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viimeistään 1800-luvun loppuun mennessä, siirsi kolonisaation säätämän jo olemassa olevan vallan 

paikallisen eliitin käsiin.  

1800-luvun lopulla Etelä-Amerikan pohjoisosan maiden itsenäistyessä, kulkuverkoston rakentamista 

aloitettiin vasta kaikista vauraimmissa maissa ja esimerkiksi rautateitä tai maanteitä ohjattiin ensiksi 

pääasiassa kaupankäynnin tukemiseksi. Itsenäistyneet valtiot, joita kutsuttiin UM:n poliittisissa ra-

porteissa myös Bolivarin maiksi, perivät melko samankaltaiset hallintorakenteet. Toisaalta Perussa 

eliittisukuja oli enemmän kuin muissa Etelä-Amerikan pohjoisosan maissa, sillä konkistadoreiden 

jälkeläiset asettuivat sinne varhain asumaan. Peru pysyikin hallintomaana (jatkaen inkavallan jäl-

keistä hallintokeskittymää) vuosisatojen ajan. Maassa harjoitetulla sisäpolitiikalla ei ollut 1900-luvun 

alkupuoliskolla paljoakaan vaikutusta normaalin kansan elämään. Enemmän vaikutusta oli kaupun-

gistumisella. Esimerkiksi Lima kasvoi nopeasti, kun vuonna 1940 siellä asui noin 240 000 asukasta 

ja nykyään asukkaita on jo lähes 15 miljoonaa.131 Maaseudulta ja erityisesti Andeilta kaupunkiin 

muutettiin parempien elinolojen ja työmahdollisuuksien perässä. 

 

 

 

2.2.3 Rytin komitea 1937 
 

Suomen suhteita Etelä-Amerikan mantereen maiden kanssa pyrittiin ylläpitämään, ja ajoittain sivu-

akkreditointien avulla parantamaan, Buenos Airesin- ja Rio de Janeiron-lähetystöistä käsin 1920-lu-

vun loppupuolelta lähtien. Lähetystöjen vastuualue oli 1950-luvulle tultaessa valtava ja niiden toimi-

piirin asioita hoidettiin yleensä vain yhden tai kahden virkamiehen varassa. Etelä-Amerikan pohjois-

osa siirrettiin Buenos Airesin- lähetystön epäviralliselta vastuualueelta Washingtonin-suurlähetystön 

vastuualueelle, kun Washingtonin suurlähettiläs sivuakkreditoitiin vuodesta 1954 toimimaan Kolum-

biassa ja Venezuelassa. Nämä kaksi valtiota näkyvätkin Perun lisäksi seuraavaksi tarkastelemissani 

UE:n laajentamiseen pyrkineissä keskeisimmissä mietinnöissä. 

Tarve uuden edustuston perustamiselle Etelä-Amerikan pohjoisosaan, ilmaistiin ensimmäisen kerran 

virallisesti ulkoasiainministeri Rudolf Holstin virkaanastumisen myötä, kun hallitus käynnisti UE:n 

 

 

131 Seppänen 2014, 27-30. 
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uudistamiseen tähtäävän suunnitelman.132 Mietintöä valmistelemaan nimettiin maaliskuussa 1937 ko-

mitea, jonka tehtävänä oli pohtia edustustoverkon laajentamista, ottaen samalla huomioon lähetystö-

jen ja konsulivirastojen lisääntyneet tehtävät ja eri maissa tapahtuneet hintavaihtelut. Suomen Pankin 

pääjohtajan Risto Rytin johtama kolmihenkinen komitea, esitteli ehdotuksensa alle kuukaudessa. 

Mietinnössä Etelä-Amerikan pohjoisosa nousi esiin ainoana uuden lähetystön perustamiselle tarpeel-

lisena kohteena. Järjestäytymisen suhteen mietinnössä korostettiin henkilökunnan vahvistamisen tar-

vetta ja palkkauksen kehittämistä. Lisäksi nostettiin esiin, ettei UE:n organisaatioon oltu asetuksilla 

puututtu kahteenkymmeneen vuoteen.133 Tämä pitikin paikkansa, sillä edellinen järjestäytymistä kä-

sitellyt laajempi asetus oli toimeenpantu vuonna 1923.134 UE:n organisoimiseen ei myöskään oltu 

puututtu siihen tähtäävän komitean perustamisella aiemmin.  

Etelä-Amerikan pohjoisosa oli käytännössä edustustoverkon ulottumattomissa, kun maaosan etelä-

puolella sijaitsevien Buenos Airesin- ja Rio de Janeiron-lähetystöjen sekä alueella virassaan toimi-

vien eriarvoisten konsulien toimintapiiri ei kattanut sitä ihanteellisella tasolla.135 Välimatka katsottiin 

vaivalloiseksi kulkuyhteyksien puutteessa ja tieto edustustojen ja kunniakonsulien välillä saattoi kul-

kea haasteellisesti.136 Uudeksi asemapaikaksi ehdotettiin komitean mietinnössä Venezuelan pääkau-

punkia Caracasia. Ehdotusta tuki kaupallinen näkökulma: pääkaupungista noin 40 kilometrin päässä 

sijaitseva Guairan satama, oli ollut jo vuosisatojen ajan aktiivinen merenkulun solmukohta ja kau-

pankäynnille keskeinen paikka. Venezuelan talous oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen kasvu-

suhdanteessa, kun valtion öljyvarat olivat nostaneet sen yhdeksi maailman merkittävimmistä öljyn-

tuottajamaista. Ulkomaisia sijoittajia houkuteltiin matala veroasteisilla öljynporausoikeuksilla, joiden 

tuloista valtio hyötyi ensisijaisesti.137 Talouden kohentumisen myötä tie- ja rautatieverkostoa paran-

neltiin ja armeijan toimintaa tuettiin huomattavasti.  

Suomen ja Venezuelan välisillä suhteilla oli taustallaan historiallinen pohja, sillä Venezuelalla oli 

ollut omat edustajansa Suomen alueella jo autonomian aikana. Eräs osoitus Venezuelan vaurastumi-

sesta olikin pian itsenäistymisen jälkeen Helsingissä toimintansa aloittaneen Venezuelan-konsulaatin 

 

 

132 Nevakivi 1988, 112. 
133 Nevakivi 1988, 104 ja 112. Neuvottelukunnat, komiteat ja toimikunnat toimivat ulkoasiainhallinnossa päätöksenteon 

valmisteluvaiheessa antaen vastuuviranomaiselle välttämätöntä asiantuntemusta ja näkemyksiä. 
134 Nevakivi 1988, 119-120. 
135 Kajaani 1998, 62. 
136 Nevakivi 1988, 109 ja 114. 
137 Valtonen 2001, 392. 
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perustaminen.138 Komitean mietinnössä esiinnoussutta virallisten suhteiden solmimishalua puolsi 

osaltaan Venezuelan kanssa syyskuussa 1935 solmittu väliaikainen kauppasopimus.139 Vaikka ehdo-

tus Caracasin-lähetystön perustamisesta oli komitean ainoa uuden edustuston perustamiseen tähtäävä 

suositus, ei Suomen ja Venezuelan välisiä diplomaattisuhteita solmittu.140 Hankkeen edistymistä ei 

auttanut, että komitean laajentumis- ja uudistamissuunnitelmat, olivat korostaneet maltillisuutta ja 

joustavuutta, poliittiset olot ja ”reaalisen ihanteen” huomioon ottaen.141 UE:n laajentamisesta keskus-

teltiin seuraavan kerran toisen maailmansodan jälkeen.142 Suomi solmi diplomaattisuhteet vuonna 

1949 Meksikon ja vuonna 1954 Venezuelan ja Kolumbian kanssa. Diplomaattisuhteista huolimatta 

ei edustustojen perustamiseen syystä tai toisesta ryhdytty. Laajentumista pohdittiin myös 60-luvun 

alussa. Soikkanen kertoo hallinnollisen osaston päällikön Torsten Tikanvaaran koonneen UE:n lisää-

mistarpeista laajan muistion, joka eteni tammikuussa 1960 presidentti Kekkoselle asti. Tikanvaaran-

kaan aloite ei johtanut toimenpiteisiin.143 Liman toinen suurlähettiläs, pitkän uran UH:ssä työsken-

nellyt Tikanvaara toimi UM:n hallinnollisen osaston päällikkönä vielä vuoteen 1961 asti.  

 

2.2.4 Castrénin komitea 1963 
 

Koko UH:n järjestelmän uudistamista tutkimaan asetettiin asiaan keskittynyt komiteansa vuonna 

1963. Tätä ”Ulkoasianhallinnon uudistamiskomiteaksi” nimettyä komiteaa johti kansainvälisen oi-

keuden professori Erik Castrén ja se koostui UM:n virkamiehistä.144 Komitean tarkoituksena oli poh-

tia kauaskantoisia tavoitteita sekä nostaa esiin välttämättömimmät UH:n puutteet ja tarpeet. Asian-

tuntijoina kuultiin UM:n omaa henkilökuntaa ja vertailuaineistoa haettiin Euroopan eri edustustojen 

toiminnasta.145 Komitean aloite ei johtanut UH:n organisaation sisäiseen uudelleenjärjestelyyn.146 

 

 

138 Kajaani 1998, 79; Koskela ym. 2016, 180-181. Helsingissä toimi Venezuelan konsulaatti vuodesta 1923. Kajaanin 

mukaan oli tavanomaista, että Etelä-Amerikan maat hoitivat diplomaattisuhteitaan Suomeen sivuakkreditointien kautta 

Keski-Euroopasta käsin. 
139 ”Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset”. Ulkoasiainministeriön julkaisuja 1/2009. 
140 Caracasiin akkreditoitiin ensimmäinen paikalla asuva suurlähettiläs Erkki Kivimäki vuonna 1980. 
141 Nevakivi 1988, 14 ja 112.; Pietiäinen 2003, 83-89. UM:n sisäisillä ristiriidoilla saattoikin olla osansa komitean mie-

tinnön sivuuttamisessa. Ulkoasiainministeri Holstin henkilökohtainen kannatuspohja oli kaventunut hallituksessa ja sen 

ulkopuolella, joka johti hänen eroamiseensa tehtävästä vuonna 1938. 
142 Kajaani 1989, 76 ja 78. 
143 Soikkanen 2003, 77. UMA 5 E 3 Muistioita 1951-1975. 7.1.60. Soikkasen mukaan Kekkonen keskusteli asiasta Ti-

kanvaaran kanssa ja liitti muistion vuosikirjaansa. 
144 Soikkanen 2003, 77 ja 101. Castrénin komitean jäsenistä valtiosihteeri Jaakko Hallama ja kansliapäällikkö Esko Re-

kola kuuluivat myös hallitukseen, toinen ulkoasiainministerin roolissa ja jälkimmäinen valtiovarainministerinä. 
145 Soikkanen 2003, 101. 
146 Soikkanen 2003, 77. Suurempia muutoksia toteutettiin vasta vuonna 1969 ministeri Olavi J. Mattilan johtaman komi-

tean myötä ja vielä merkittävämmin 1970-luvun alkupuolella. 
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Huolimatta siitä, ettei Castrénin komitean pohdintojen tuloksena UH:n organisaatioon puututtukaan 

voimakkaasti, heinäkuussa 1964 valmistunut mietintö osoitti muutosten tarpeellisuuden erityisesti 

kehitysmaihin laajentamisen osalta. UE:n laajentamisintressit näyttivät suuntautuneen Euroopan ul-

kopuolelle ja erityisesti ”kolmansiksi maiksi” miellyttyjen maiden edustustojen kohdalla alettiin 

miettimään uusien edustustojen toteuttamista. Soikkanen puhuukin kyseisten alueiden kohdalla ”vii-

meisten tyhjiöiden täyttämisestä”.147 

Castrénin komitean mietintöä edelsivät eri maanosien tilannekuvia tarkastelevat muistiot. Esimer-

kiksi Afrikan kohdalla valtiosihteeri Jaakko Hallama (1961-1967) totesi tammikuussa 1962, Suomen 

jääneen pahasti jälkeen muista Pohjoismaista.148 Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan verrattuna Suomella 

oli 60-luvulle tultaessa vähiten ei-Eurooppalaisia toimipisteitä.149 Castrénin komitean mietintöä edel-

täneissä pohdinnoissa näkyivät Lähi-idän, Itä-Afrikan ja Kaakkois-Aasian maiden lisäksi Etelä-Ame-

rikan pohjoisosan maat. Kuten aiemmin kerroin, suomalaisen UE:n vajavaisuutta oli tähän asti pai-

kattu Etelä-Amerikan maiden kohdalla pääasiassa kolmeen edustustoon; Washingtonin-suurlähetys-

töön, Buenos-Airesin-lähetystöön ja Rio de Janeiron-lähetystöön liitetyillä useilla sivuakkreditoin-

neilla. Näin oli toimittu myös Afrikan ja Aasian UE:n kohdalla, joissa sivuakkreditointeja oli yhtä 

edustustoa kohden jopa kolmesta viiteen.150 

Vaikka Suomi oli solminut viralliset suhteet Venezuelan kanssa vuonna 1954, valtio näytti jääneen 

lähes kokonaan pois uuden lähetystön sijaintia arvioivassa muistiossa lokakuussa 1962.151 Kyse oli 

ehkä siitä, että suhteiden hoitaminen sivuakkreditoinnin kautta nähtiin alustavasti riittävänä. Toisaalta 

Venezuelan poliittiset olot saatettiin nähdä epävakaina. Toinen maailmansota oli kiihdyttänyt maan 

öljynvientiä entisestään, ja öljytulojen varassa julkista infrastruktuuria oli pyritty modernisoimaan, 

mutta palaaminen diktatuurista demokratiaan toi 60-luvulla mukanaan levottomuutta. Kysymykset 

yksilönoikeuksien rajoittamisesta tai perustuslain mukaisesta mielivaltaisesta mahdollisuudesta poik-

keustilan julistamiseen heijasteli lakkoina ja mielenosoituksina, joihin vastattiin väkivaltaisesti. Ve-

nezuelan presidentti Rómulo Betancourtia (1959–1964) vastaan oli tehty vuonna 1960 pommi-isku. 

 

 

147 Soikkanen 2003, 101-112. Ennen Neuvostoliiton sortumista maailma jaettiin kolmeen osaan; ensimmäisiin maihin eli 

länsimaihin, toisiin maihin eli sosialistisiin maihin ja kolmansiin maihin eli ns. kehitysmaihin. 
148 Soikkanen 2003, 77-79. UMA. Dea. ”Suomen diplomaattisen edustuston järjestäytyminen Afrikassa”. 31.1.62. Jaakko 

Hallaman muistio. 
149 Tosin Suomen edustautuminen sosialistissa maissa oli 60-luvun alussa vahvempi kuin muiden Pohjoismaiden. 
150 Soikkanen 2003,79. Maat ryhmiteltiin useampia maita käsittäviksi kokonaisuuksiksi, joka Soikkasen mukaan hidasti 

UE:n laajenemista 
151 5 G 74a. Liman suurlähetystön organisaatio ja hoito. Muistio: ”Vertailu Kolumbia-Peru diplomaattisen edustuston 

sijoittamista silmällä pitäen.” 16.10.62 Allekirjoitettu nimikirjaimin O.K.M. Muistion laatija oli mahdollisesti kauppapo-

liittisen osaston päällikkö Olavi Munkki (1959-1962). 
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Seuraavina vuosina iskuja tehtiin Yhdysvaltojen suurlähetystöön ja muihin lähinnä yhdysvaltalaisten 

omistamiin kohteisiin. Suuryrityksiä ja erityisesti öljy-yhtiöitä puolestaan haittasivat korotettu vero-

tus, kansallistamisen uhka ja valtion vaatima suurempi osuus voitoista.152  

Tarkastellessa lähemmin lokakuulle 1962 päivättyä muistiota otsikolla ”Vertailu Kolumbia-Peru dip-

lomaattisen edustuston sijoittamista silmällä pitäen” voi havaita, että suurlähetystön perustamisen 

harkinnan kohteena oli kaksi eri näkökohdista katsoen potentiaalisinta Etelä-Amerikan pohjoisosan 

maata. Muistiosta ilmenee, että suhteiden solmimisen lähtökohdat olivat ensisijaisesti kaupallisia. 

Esitettyinä perusteluina tuotiin taloudellisten syiden lisäksi esiin alueen olosuhteita sekä UM:n vir-

kamiesten näkökulmasta keskeisiä prioriteetteja. Virkamiespiirin sisäisesti painotetut näkökulmat 

voidaan nähdä Soikkasen mukaan problemaattisina; toimintaympäristöä ja tulevia muutoksia ei oltu 

Castrénin komitean mietinnössä juurikaan ennakoitu.153 Mielenkiintoista onkin, että neljäsivuisessa 

muistiossa ei otettu juurikaan kantaa Perun sen hetkiseen sisäpoliittiseen tilanteeseen, joka kuitenkin 

suhteiden solmimiseen tähtäävän järjestelyn ja myöhemmin suhteiden vakiintumisen vaiheessa muo-

dostui oleelliseksi. Kolumbian kohdalla sisäpolitiikkaa oli muistiossa tuotu näkyvämmin esille.  

Aluksi muistiossa tarkasteltiin Etelä-Amerikan maiden suuruuseroja: Peru oli kolmanneksi suurin 

valtio Brasilian ja Argentiinan jälkeen, kun Kolumbia sijoittui maantieteelliseltä kooltaan neljän-

neksi. Väkiluvultaan Kolumbia oli ”jonkinverran suurempi kuin Peru”. Poliittisesti ja taloudellisesti 

Perun olojen todettiin olevan ”stabiilimmat” kuin Kolumbian. Tämä johtui selvityksen mukaan siitä, 

ettei Kolumbian vuonna 1948 läpikäymä väkivaltainen vaihe ja päättynyt diktatuuri ollut vuonna 

1962 vieläkään ohitse.154 Väkivallan vuosien katsotaankin vaikuttaneen aaltoilevasti ja vaatineen 

vuosien 1946–1957 välillä 100 000–200 000 uhria.155 Suomi oli solminut viralliset suhteet Kolum-

bian kanssa vuonna 1954, mutta yhteinen maiden välinen historia ulottui jo 1910-luvulle. Pääkau-

pungissa Bogotássa oli suomalainen konsulaattitasoinen edustus. Konsuli oli ilmoitettu diplomaatti-

listalle suurlähetystön kaupallisena edustajana, jonka lisäksi suomalaisella vientiteollisuudella oli 

 

 

152 Herring 1968, 524-528; Valtonen 2001, 396-397. 
153 Soikkanen 2003, 11. 
154 Valtonen 2001, 361-362. Valtosen mukaan Kolumbian väkivallan kaudeksi (La Violencia) kutsuttu ajanjakso alkoi 

vuonna 1946, kun vallansiirtoon liittyvät levottomuudet yltyivät asteittain. Tilanne vaikeutui vuonna 1948, kun Kolum-

bian isännöimän panamerikkalaisen kokouksen jälkeen kansanjoukot ottivat väkivaltaisesti yhteen poliisin ja armeijan 

kanssa. Tätä oli edeltänyt keskeen jääneessä presidentinkampanjassaan kansansuosiota nauttineen liberaalipoliitikko 

Jorge Eliécer Gaitán Ayalan ampuminen Bogotán kadulle. Raakoja väkivallan muotoja ilmeni myös Bogotán ulkopuo-

lella, kun esimerkiksi Calin lähistöllä liberaalit tappoivat lukuisia johtavia konservatiiveja. Mediassa hallitus syytti Gaitán 

Ayalan murhasta ja mellakoista kommunisteja. Myös liberaalit ja vasemmisto uskoivat murhan tapahtuneen kommunis-

tien nimissä. Valtonen toteaa murhan tehneellä henkilöllä olleen mielenterveysongelmia, eikä todisteita yhteyksistä po-

liittisiin ryhmiin tai järjestöihin ole löytynyt. 
155 Valtonen 2001, 362-365. 
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Kolumbiassa omia edustajiaan.156 Tältä näkökannalta Kolumbiassa ei olisi ollut välttämätöntä UE:tä 

lisätä ja vertailussa tuotiin sanomattomasti esiin suhteiden toimimattomuutta Perussa. Muilla Poh-

joismailla, kuten Ruotsilla oli suurlähettiläänsä Limassa, Bogotássa ja Caracasissa, kun Tanskalla oli 

suurlähettiläs Limassa ja maan vastaavina asiainhoitajina toimivat virkamiehet jokaisessa pohjois-

osan alueen pääkaupungissa, Bogotássa, Quitossa ja Caracasissa. Norjalla kerrottiin olevan suurlä-

hettiläänsä Chilen Santiagossa ja se oli ainoa Pohjoismaa, joka jäi Etelä-Amerikan edustustojen mää-

rässä Suomesta jälkeen. 

Kansallinen rintama (Frente Nacional) eli järjestely, joka mahdollisti Kolumbiassa konservatiivien ja 

liberaalien vuonna 1958 perustaman perustuslain mukaisen laaja-alaisen koalitiohallinnon sekä pre-

sidenttikausien jaksottamisen puolueiden välillä ei näyttänyt toimivan. Käytännössä ratkaisu tarkoitti 

eliitin tiukempaa otetta vallasta, ja sitä seuranneet mielenosoitukset ja levottomuus yltyivät jaksottai-

sesti. Maaseudun olot olivat Kolumbiassa huonot ja johtivat aseistautuneiden talonpoikaisliikkeiden 

ja sissiliikkeiden järjestäytymiseen 60-luvulla.157 Aseellisten ryhmien väkivalta vaihteli poliittisista 

näkökulmista epäpoliittisiin näkemyksiin, ja saattoi liittyä maanomistuskiistoihin. Virallisesti hallitus 

toimeenpani maareformin soveltamisen, mutta käytännössä suurtilojen takavarikoiminen oli pieni-

muotoista. Epävakaan politiikan todettiin muistiossa vaikuttaneen epäsuotuisasti Kolumbian talou-

delliseen kehitykseen, vaikka Kolumbian tulevaisuuden suunnitelmista puhuttiinkin ”joidenkin läh-

teiden mukaan” Latinalaisen Amerikan parhaina.  

Vertaillessa maiden ulkomaankaupan rakenteita Kolumbia nähtiin maksutaseeltaan passiivisena, kun 

Peru oli ”pystynyt vapauttamaan kauppansa kaikesta tuonti- ja valuuttasäännöstelystä”. Perun to-

dettiin käyttävän valuuttatulojaan investointihankintoihin, kun Kolumbian kaupan katsottiin perustu-

van enimmäkseen kahvinviennille. Perun vienti perustui puuvillaan, sokeriin, öljytuotteisiin, mine-

raaleihin ja lannoitteisiin. Tuonti painottui metalliteollisuuteen, viljaan ja metsäteollisuuteen, ja vien-

timahdollisuudet tukivat Suomen omia kauppaintressejä. On merkittävää huomioida Kolumbian ja 

Perun taloudellinen riippuvuus Yhdysvaltojen markkinoista. Kolumbia oli kahviin keskittyneen vien-

tinsä vuoksi muistion mukaan enemmän sidoksissa Yhdysvaltoihin, kuin Peru, jonka vientituotteet 

olivat moninaisempia. Suomi ja Kolumbia olivat aiemmin solmineet clearingsopimuksen (bilateraa-

likauppa), joka perustui ”erään kolumbialaisen kahviyhtymän luotonantoon”. Sopimuksen kautta 

suomalaisille tuotteille katsottiin avautuneen uusia vientimahdollisuuksia. Sopimusta oli kritisoitu 

 

 

156 Ulkomaankaupan kasvu ja kilpailu markkinoista oli kasvattanut edustustojen toimenkuvaa ja vaatinut lisäksi kaupal-

listen sihteerien liittämisen UM:n järjestelmään. 
157 Valtonen 2001, 364-365. Sissiliikkeistä FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo) 

perustettiin vuonna 1964. 
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mm. Kansainvälisen valuuttarahaston taholta ja Suomi oli ilmaissut olevansa valmis siirtymään mul-

tilateraaliseen kaupankäyntiin, mikäli Kolumbia siihen suostuisi. Sopimuksen päätyttyä ennustettiin 

Suomen joutuvan kilpailemaan Kolumbian markkinoista muiden viejien kanssa. Peruun suuntautu-

van viennin näkymät oli muistiossa esitetty positiivisemmassa valossa, kun mm. puunjalostusteolli-

suuden kerrottiin saaneen siellä ”hyvän jalansijan”. 158  

Eräänä tärkeänä seikkana muistiossa otettiin huomioon sijainti- ja ilmasto-olosuhteet. Perun pääkau-

punki Lima oli kaupunkina suurempi kuin Bogotá. Pääkaupunkien välisessä vertailussa vedottiin sii-

hen, että Lima ei ollut ainoastaan hallintokaupunki vaan sen sataman Callaon, kautta kulki valtaosa 

ulkomaankaupasta ja tuonnista. Sataman läheisyyttä korostettiin ja Liman aseman katsottiin olevan 

”aivan toinen kuin luoteisten Etelä-Amerikan maiden pääkaupunkien”. Bogotá, Ecuadorin pääkau-

punki, Quito ja Bolivian pääkaupunki, La Paz sijaitsivat korkealla sisämaan vuoristossa, ja Caracas 

pitkän matkan päässä satamastaan La Guairasta. Bogotán sijainti vuoristossa lähes 3 000 metrin kor-

keudessa, tarkoitti sitä, että kulkuyhteydet olivat lentoliikenteen varassa. Kolumbian ulkomaan-

kauppa keskittyi Medellinin, ja satamakaupunkien Barraquillan ja Cartagenan välille, Calin ollessa 

teollisuuskaupunkina huomattava keskus. Bogotán ei tätä kautta katsottu olevan ainoa hallintokau-

punki. Kansainvälisten liikenneyhteyksien kannalta Lima oli keskeisemmässä asemassa kuin Bogotá. 

Liman kautta kulkivat lentoreitit Yhdysvalloista ja ”Kaukoidästä” Chileen ja Argentiinaan. Kurii-

riyhteyksiä eli diplomaattipostia silmällä pitäen olennaista oli, että Limaan lensivät KLM ja Air 

France. Myös sää- ja asunto-olosuhteet olivat huomioonotettavia tekijöitä edustuston sijaintia suun-

nitellessa. Bogotán sijaintikorkeuden vuoksi, sen ilmasto oli muistion mukaan ”rasittava”. Asunnon 

saannin kerrottiin Bogotássa olevan vaikeaa sillä rakennustoiminta ei ollut siellä vilkasta. Kansain-

välisen tason hotelleja oli vain yksi. Lima puolestaan esitettiin ilmastoltaan ”normaalina” ja hotellien 

suhteen katsottiin olevan valinnanvaraa.  

 

2.2.5 Mietintöjen merkitys 
 

Rytin ja Castrénin komiteoiden mietintöjen välillä oli aikaa noin 26 vuotta. Tuona aikana suhteita 

Peruun ei oltu edistetty ja maiden välinen kanssakäyminen oli pienimuotoista. Suomen edustustover-

kon laajentumisessa oli 60-luvun alussa Etelä-Amerikan pohjoisosien kohdalla ensisijaisesti kyse 

 

 

158 Järvi, 2019. 
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kiinnostuksesta luoda poliittisten suhteiden rinnalle uusia kaupallisia suhteita.159 Yleisellä tasolla, 

Suomen tavoitteena oli kasvattaa edustustoverkostoa länsimaiden ulkopuolelle, UH:n taloudellisten 

resurssien sallimissa puitteissa.160 Ei ollut poikkeuksellista, että kaupalliset perusteet ja vientiverkos-

toitumisen mahdollisuudet painoivat 60-luvulla UE:n sijainnin suunnittelun lisäksi päätökseen ase-

mamaan valinnasta. Tärkeäksi katsottiin hyvät kansainväliset kulkuyhteydet ja miellyttävät ilmasto-

olosuhteet, jotka olivatkin edustuston toiminnan kannattavuuden kannalta tärkeitä seikkoja. Toisaalta 

muistiossa vähäisesti näkyvänä, mutta myöhemmin merkittävänä UH:n toimintaa ohjailevana motii-

vina oli pyrkimys valita asemamaa, jonka rinnalla mahdollistuisi suhteiden hoitaminen muihin Etelä-

Amerikan pohjoisosanmaihin sivuakkreditointien muodossa. Tätä väitettä tukevasti tuon seuraavissa 

käsittelyluvuissani esiin, että lähes samaan aikaan kun suurlähettilään saapumista suunniteltiin Li-

maan, suunniteltiin myös suurlähettilään tulevia sivuakkreditointeja. 

Kaupalliset perusteet olivat painavia syitä uusien edustustojen perustamista ajatellen ja maiden välis-

ten suhteiden solmimiset tukivat pärjäämistä kansainvälisessä vientikilpailussa. Suomen aktiivisempi 

toimijuus kansainvälisessä kehitysyhteistyössä ja siirtomaista irtautuneet uudet valtiot vaativat suh-

teiden laajentamisen harkitsemista 60-luvulla.161 Etelä-Amerikan maanosan poliittinen kehitys vai-

kutti olevan Suomen näkökulmasta muuttumassa intressien mukaiseen suuntaan ja sen kaupallisen 

merkityksen arveltiin nousevan, kun aluetta pidettiin mahdollisena vientikohteena.162 UE:n laajentu-

mista käsiteltäessä voidaan puhua ”universaaliperiaatteen” toteuttamisesta. Tällä tarkoitetaan, että 

Suomi pyrki 50- ja 60- luvun taitteessa solmimaan diplomaattisuhteet mahdollisimman monen valtion 

kanssa. UE laajentui erityisesti kehitysmaihin, vaikkakin Soikkasen mukaan edustustoverkon levittä-

minen ei vaikuttanut tasaisen systemaattiselta. Kajaani nostaa esiin, että tarkastellessa Latinalaisen 

Amerikan maiden sekä Suomen välisiä varhaisia diplomaattisuhteita voi havaita kehityksen tapahtu-

neen ensimmäisessä vaiheessa länsi-itä-akselilla, jolloin edustustot käsittivät kaksi asemamaata; Ar-

gentiinan ja Brasilian. Pohjois-etelä-akselin mukaan tuominen, eli vakituisen lähettilään sijoittaminen 

Meksikoon vuonna 1963 sekä samoihin aikoihin Liman suurlähetystön perustaminen ja Perun otta-

minen asemamaaksi, ovatkin selkeä merkki uuden aallon diplomaattisista muutoksista.163  

 

 

159 Kajaani 1998, 75 ja 78. 
160 Soikkanen 2003, 77-78. 
161 Soikkanen, 2003, 78. 
162 Soikkanen 2003, 90. Kaupallisen UE:n tehostamiskomitea myönsi Soikkasen mukaan vuonna 1964, että vaikka lähe-

tystöjä perustaessa kaupalliset perusteet olivat etusijaisia, lähetystöjen henkilökunnan vähäisyys esti kaupallisten tehtä-

vien tehokkaan hoitamisen. Virkamiesten puutteen takia edustustojen vahvistaminen asetettiin monesti uusien perustami-

sen edelle. Sivuakkreditointien kaupallinen merkitys näkyi saman komitean mietinnössä vähäisenä. 
163 Kajaani 1998, 66. 
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2.3 Ulkoasiainministeriön osastot vuodesta 1963 vuoteen 1969 

 

Soikkasen mukaan UM:n organisaation ei koskettu vuoden 1951 jälkeen. Tämä johtui siitä, että 50-

luvulla ja 60- luvun alkupuolella, keskityttiin UE:n laajentamiseen. Budjetti ei antanut paljon myöten 

ja virkamiesvakanssit olivat minimissä.164 Ministeriön vajaus näkyi pohjoismaisessa vertailussa. 

Vielä ennen sotia Suomen UH oli henkilöresursseiltaan suhteellisen tasavertainen muiden pohjois-

maiden kanssa. 60-luvun alkupuolella UE laajeni, mutta ministeriö pysyi ennallaan, joka johti siihen, 

että Suomessa virkamiehiä oli ministeriössä vähemmän kuin edustuksessa.165 Muissa pohjoismaissa 

oli virkamiehiä Suomeen verrattuna lähes kaksinkertaisesti. Lehdistöstä tämän kohtasi kritiikkiä, kun 

mm. Suomen kuvalehti kyseenalaisti vuonna 1963 lähettiläiden nimittämisen niin kauan kuin minis-

teriö oli alimiehitetty ja ylityöllistetty.166 Vuosina 1966–1971 myös ministeriö alkoi kasvamaan. Vir-

kamieskunnan lisääntyessä puhuttiin diplomaattisista eli siirtymävelvollisista ja ei-diplomaattisista 

virkamiehistä. Ei-diplomaattisten virkamiesten määrä yli 5,5 kertaistui vuosien 1959–1969 välillä. 

Kansainvälisen kehitysavun toimiston perustaminen vuonna 1965 edisti kasvua. Samalla ajanjaksolla 

diplomaattisten virkamiesten määrä 1,5 kertaistui.  

UM koostui vuonna 1963 viidestä osastosta, jotka olivat, poliittinen osasto, kauppapoliittinen osasto, 

hallinen osasto, oikeudellinen osasto ja protokolla osasto. Poliittinen osasto jakautui käytännössä nel-

jään osaan: yleisten asiain ja pohjoismaiden, sosialististen maiden ja suojeluvaltioasioiden, muiden 

maiden ja raporttiasioiden sekä YK-asiain ja kansainvälisten järjestöasioihin. Osastoon kuuluivat 

myös vuodesta 1965 Kansainvälisen kehitysavun toimisto ja sanomalehtiasiaintoimisto. Kauppapo-

liittisen osaston kohdalla puhuttiin samoin kuin poliittisen osaston kohdalla työlinjoista, joihin sisäl-

tyivät vuodesta 1965 viennin edistämisjaosto (1968 lähtien Vienninedistämistoimisto). UM:n hallin-

nollinen osasto kantoi päävastuun UH:n on ylläpidosta, johon kuuluivat taloushallinto, henkilöstö-

hallinto ja arkistoasiat. Muita tehtäviä olivat muun muassa UH:ta koskevien uusien lakien ja asetusten 

valmistelu. Hallinnollinen osasto käsitti henkilö-, tili- ja arkistojaoston sekä passitoimiston. Henkilö-

jaostolle kuuluivat yleinen hallinto, nimitykset, määräykset, virkavapaudet, vuosilomat ja arvonimet. 

 

 

164 Soikkanen 2003, 99-100. 
165 Soikkanen 2003, 116. 
166 Soikkanen 2003, 100-101. 
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Oikeudellinen osasto oli yleinen jaosto, perintöjaosto ja sopimusjaosto. Protokollaosasto toimi omana 

yksikkönään, kun muut muodostivat jaostoja.  

 

 

3. TOIMENPITEITÄ JA ETUKÄTEISJÄRJESTELYITÄ LIMAN-

SUURLÄHETYSTÖN PERUSTAMISEKSI 

 

3.1 Hannikaisen ura ennen ensimmäistä suurlähettiläskautta 

 

Heikki Juhani Hannikainen (1915–1989) syntyi Helsingissä 31. joulukuuta 1915. Hänen isänsä oli 

lähetysneuvos ja kirjailija Lauri Hannikainen ja äitinsä arkistosihteeri ja kääntäjä Siiri Hannikainen 

(o.s. Väänänen). Tunnettu säveltäjä ja kuoronjohtaja Pekka (P.J) Juhani Hannikainen oli hänen iso-

isänsä. Hannikaisten sukuun kuuluu monta musiikillisesti lahjakasta ja muusikkona uraa tehnyttä 

henkilöä. Heikki Hannikainen palveli armeijassa ja taisteli 24-vuotiaana talvisodassa. Hieman ennen 

sodan puhkeamista hän valmistui Helsingin yliopistosta humanististen tieteiden kandidaatiksi (1937) 

ja filosofian maisteriksi marraskuussa 1939. Palattuaan rintamalta loppusyksyllä 1940, hän aloitti 

uransa UM:n virkamiesharjoittelijana. Mainitakseni joitakin hänen uransa vaiheita; UM:ssä hän eteni 

kanslia-apulaisesta avustajaksi Budapestiin (1943) ja Berliiniin (1944), varakonsuliksi Göteborgiin 

(1947), josta Varsovan (1949) ja Tukholman (1953) lähetystösihteerien virkojen kautta, UM:n jaos-

topäälliköksi (1957) ja UM:n apulaisosastopäälliköksi (1958).167 Toimittuaan vuoden UM:n apulais-

osastopäällikkönä, hän otti vastaan New Yorkin-pääkonsulin viran 1. kesäkuuta 1959.168 

Yhdysvaltojen liittovaltiorakenteisuuden ja laajuuden vuoksi maassa toimi 60-luvun alussa Washing-

tonin-suurlähetystön rinnalla kaksi pääkonsulaattia, yksi kaupallisen sihteerin toimisto sekä useita 

kunnia- tai varakunniakonsulinvirastoja. Hannikainen toimi New Yorkin-pääkonsulin virassa vuo-

desta 1959 vuoteen 1963.169 New Yorkin-pääkonsulaatin tehtävänä oli edistää ystävyys- ja kauppa-

suhteita Suomen ja Yhdysvaltojen välillä ja sen toimipiiri käsitti lähes koko valtion.  Soikkasen mu-

kaan pääkonsulaatin toimenkuvia lisäsi osaltaan presidentti Urho Kekkosen onnistuneesti toteutettu 

 

 

167 Genos 1996, 88-89; Nuorteva ja Raitio 1996, 201. Kansallisbiografiassa kerrotaan Hannikaisten suvusta 1700-luvulta 

nykypäivään. Osoitteessa:  https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/8673 Viitattu 1.4.2020. 
168 UMA 53 G2 b; Nro 1482. 17.4.59. Heikki Hannikaisen New Yorkin-pääkonsulin virkaan nimittämis asiakirja. 
169 Nuorteva ja Raitio 1996, 201. 

https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/8673


 

46 

 

 

vierailu Yhdysvaltoihin 60-luvun alussa, jonka järjestämiseen myös Hannikainen osallistui.170 Pää-

konsulaatin yhteydessä työskenteli pysyvä YK-edustusto, jolla oli omat määrätyt toimenkuvansa.171 

Lukuisia Hannikaisen henkilökansion sisältämiä, yleensä Hannikaisen ja UM:n eri toimijoiden välisiä 

sähkeitä, kirjeitä, raportteja ja muuta vuosien 1959–1963 aikana syntynyttä ja sitä kuvaavaa materi-

aalia, kuten sanomalehtiartikkeleita, muistelmia ja kirjallisuutta tarkastellessa voi havaita, että pää-

konsulin virkakausi oli Hannikaiselle hyvin aktiivista aikaa. Virkamatkoilla saattoi kulua montakin 

viikkoa, sillä matkustaminen Yhdysvaltojen eri osien välillä oli toistuvaa ja etäisyyksien vuoksi aikaa 

vievää.172 New Yorkin pääkonsulin toimenkuvaan kuului esitelmien pitäminen kauppakamarien ja 

kaupallisten järjestöjen tapahtumissa. Pääkonsulaatin nimissä järjestettiin ja se oli osallisena lukui-

sissa tilaisuuksissa suomalaisten delegaatioiden vierailujen ja erilaisten merkkitapausten yhteydessä. 

Kaupallisten suhteiden hoitamisen lisäksi se toimi tiiviissä yhteistyössä suomalaisen siirtolaisyhtei-

sön parissa ja hoiti oikeudellisia tehtäviä.173 Amerikansuomalaiset olivat aktiivisia toimijoita ja suo-

malaisina juhlapäivinä, kuten itsenäisyyspäivänä, kalevanpäivänä ja juhannuksena järjestettiin tapah-

tumia, joihin Hannikainen kutsuttiin edustamaan ja pitämään puheita. 

 

 

 

3.2 Suurlähettilään nimeämissuunnitelma saapuu sähkeitse 

 

3.2.1 Sähkösanomat ulkoasiainministeriössä 1960-luvulla 
 

UH:n toiminnan yhtenä edellytyksenä oli tietoturvallinen ja mahdollisimman nopea yhteydenpito 

UM:n ja UE:n välillä.174 Nopeinta yhteydenpidon muotoa hoiti sähke- ja sifferi (eli salakirjoitus) 

 

 

170Soikkanen 2003, 89. Pääkonsuli Hannikainen mainitaan presidentin vastaanottajana sanomalehtijulkaisuissa. Washing-

tonista New Yorkiin. Uusi Suomi, 19.10.61 ja Presidenttipari lensi New Yorkiin. Etelä-Suomen Sanomat, 19.10.61. 
171 Soikkanen 2003, 88; Sipilä ja Valkonen 1999, 129–132. Suomi liittyi YK:hon vuonna 1955. Liittyminen avasi Suo-

melle mahdollisuuden suhteiden syventämiselle ja kehitysyhteistyön harjoittamiselle maissa, joihin sillä ei aiemmin ollut 

ollut kontaktia. New Yorkin YK-edustustolla oli siinä keskeinen asema. Esimerkiksi Helvi Sipilä kertoo muistelmissaan 

matkustaneensa New Yorkiin keskustellakseen YK-suurlähettilään kanssa ennen osallistumistaan naisten asemaa käsitte-

levän komission kolme viikkoiseen istuntoon Buenos Airesiin vuonna 1960. 
172 UMA 5 3 G 2 b; Nro 3873/1553 12.6.62. Pääkonsuli H. Hannikainen; virkamatka keskilänteen.  
173 Soikkanen 2003, 89; 5F1 Hannikainen, Heikki Juhani (1960–1964). Heikki Hannikaisen henkilökansio. 
174 Ulkomaanedustuston sisäiseen käyttöön tuotetun kirjallisen materiaalin ja asiakirjojen kohdalla noudatetaan yleensä 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti 25 vuoden salassapitoaikaa. 
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toimisto. Soikkasen mukaan viestiyhteydet olivat 60-luvun alussa alkeelliset ja ainoat varsinaiset kau-

kokirjoittimet sijaitsivat ministeriössä ja Washingtonin-suurlähetystössä. Muihin edustustoihin lait-

teita saatiin vasta vuosikymmenen mittaan. Oman laitteiston puuttuminen ei kuitenkaan vaikuttanut 

sähkeiden eli sähkösanomien tai kaukokirjoitinsanomien lähettämiseen tai vastaanottamiseen. Tätä 

varten oli olemassa omat palveluntarjoajansa. 60-luvulla sähke-, posti- ja puhelinmenot kasvoivat 

UH:ssä. Sähketoiminnassa tämä tarkoitti usein tilannesidonnaista kustannusten kasvua, esimerkiksi 

noottikriisin aikaan vuonna 1961. Sähkeiden kohdalla korostettiin UH:ssa säästeliäisyyttä, kun vä-

hemmän salaiset ja kiireelliset asiat suositeltiin hoidettavaksi lentopostitse tai puhelimitse. Lentopos-

tin eli kuriirin kautta lähetetyn diplomaattipostin perille saapumisessa saattoi kulua useita päiviä, riip-

puen edustuston sijainnista. Ulkomaanpuheluita varten oli anottava lupa jaostopäälliköltä tai edustus-

ton päälliköltä.175  

Sähkeiden kohdalla oleellista on huomioida UM:n kehottama pyrkimys lyhytsananaisuuteen. Vas-

taanottajan ajatuksia voi pienimuotoisesti havainnoida, sillä Telex-koneesta tulostuneiden säh-

kösanomien nurkkiin on joissakin tapauksissa lisätty käsin kirjoitettuja ja sisältöön liittyviä huomi-

oita. Sähkeiden lähetystä ja vastaanottamista on mahdollista seurata päivämäärien lisäksi kellonaiko-

jen osalta, mahdolliset maiden väliset aikaerot huomioon ottaen. Verratessa New Yorkin ja Suomen 

välistä aikaeroa, on ero nykypäivänä (talvi- tai kesäajasta riippuvaisesti) noin kuusi tai seitsemän 

tuntia taaksepäin, kun verratessa Limaan aikaero on seitsemän tai kahdeksan tuntia taaksepäin.176 

Toisin kuin valtion piirissä viimeistään 60-luvun lopulla yleistyneet kaukopuhelut, sähkeet ja kirjeet 

jättivät viestintämuotona kirjallisen jäljen. UM:ään saapuneiden sähkeiden ja kirjeiden tarkastelijoina 

oli joskus useitakin henkilöitä ja UM:n järjestelmällinen asiakirjahallinto ja arkistotoiminta mahdol-

listi, että niitä voitiin tarvittaessa kaivaa esiin jälleen vuosienkin päästä.  

3.2.2 Hannikaisen valinta suurlähettilääksi 
 

UM:n hallinnolliselta osastolta, saapui 14. tammikuuta 1963 New Yorkin pääkonsulinvirastoon hal-

linnollisen osaston tilijaoston päällikön Asko Ivalon laatima salasähke. Lyhyessä viestissä luki: 

”Suunnittelemme Hannikainen suurlähettilääksi Limaan seuraajastaan myöhemmin”.177 Liman 

suurlähetystön perustamista ja Hannikaisen edustuston päälliköksi nimittämistä ennakoiva tiedonanto 

kirjattiin New Yorkin-pääkonsulaatissa vastaanotetuksi noin tunnin kuluttua lähetyksestään. Samana 

 

 

175 Soikkanen 2003, 341-342. 
176 Suomessa kesäaikaan liittyvää käytäntöä alettiin noudattamaan 1970-luvulla. 
177 UMA 5 G 74 b Nro 1/166Sal.D. 14.1.63. Hannikainen, Heikki; pääkonsuli; siirto suurlähettilääksi Limaan.  
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päivänä valtiosihteeri Hallama lähetti sisällöltään samankaltaisen sähkeen Washingtonin-suurlähe-

tystölle, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että Washingtonin-suurlähetystön piti varautua Liman suur-

lähetystön perustamiseen liittyviin alkujärjestelyihin.178  Hannikainen reagoi itse virkanimitykseensä 

pari päivää myöhemmin, vastaten Ilolalle: ”Vastaanotan kiittäen luottamuksesta. Siirtopäivästä de-

taljeista sopinemme kirjeitse”.179 Se millaisia tunteita ja ajatuksia suurlähettilään virkanimitys Han-

nikaisessa synnytti, voi jäädä vain arvailujen varaan. Kuten UE:n päälliköiden rekrytoinnissa oli 

yleensä tapana, Hannikainen oli ilmaissut UM:lle kiinnostuksensa koskien virkapaikkaa jo aiemmin. 

Nimittämisen mahdollisuus ei siis tullut hänelle yllätyksenä. Hänet oli valittu todennäköisesti useiden 

ehdokkaiden joukosta. Liman suurlähetystön perustaminen oli otettu huomioon etukäteen suunnitel-

lussa, osin Catrénin komitean mietintöihin pohjautuvassa valtion menoarviossa. Vaikka virkaa ei jul-

kistettu haettavaksi, Limaan aukeavasta suurlähettilään vakanssista oltiinkin UH:n sisällä tietoisia.180  

Hannikaisen pitkällä uralla UM:ssä oli varmasti painoarvoa suurlähettilään virkaa hänelle perustelta-

essa. Vuonna 1963 hän oli 48-vuotias ja työskennellyt UH:ssa eri toimissa lähes puolet elämästään, 

noin 23 vuotta. Hannikaisen urakehitys eteni luonnollisessa järjestyksessä, virka-arvon muuttuessa 

asiaan kuuluvien, muutaman vuoden kestävien kotimaan työskentely- ja ulkomaankomennusjaksojen 

vuorotellessa. 60-luvulla karriääridiplomaatti aloitti noin 25–30-vuotiaana ja pääsi edustustopäälli-

köksi 45–49-vuotiaana.181 Toisaalta Soikkasen mukaan uralla eteneminen riippui paljon olosuhteista 

ja itse henkilöstä. Ulkomaanvakanssien alhainen määrä vaikutti urakehityksen mahdollisuuksiin. 

Vaikka 60-luvulla Kekkonen oli rajoittanut virkamiesten yhtäjaksoisen ulkomailla olon alle kymme-

neen vuoteen, UE:n paikkoja aukesi harvoin, olihan vielä 60-luvulla suomalaisten edustustojen mää-

räkin vähäinen. UE:n virkamies saattoi ulkomailla olleessaan vaihtaa asemamaata, jolloin puhuttiin 

”kiertonopeudesta”. Suositus toimipaikkaa kohden oli vähintään neljä vuotta. Siirrot maasta toiseen 

saattoivat tulla virkamiehille nopeasti ja edellyttivät aina perehtymistä uusiin oloihin ja tehtäviin. 

Asianmukaista kielitaitoa ja asemamaan sijainnin ja olosuhteiden ymmärtämystä korostettiin.182 

Edustustojen päälliköiden kotimaassa työskentelyä rajoitti se, että heitä ei voitu sijoittaa osastopääl-

likköä alemmaksi. Sopivia virkapaikkoja oli ministeriön sisällä 60-luvulla vain viisi ja suurlähettiläitä 

 

 

178 UMA 5 G74 b Nro 1/166Sal.D. 14.1.63. Hannikainen, Heikki; pääkonsuli; siirto suurlähettilääksi Limaan.  
179 UMA 5 G 74 b Nro 1/166Sal.D. 17.1.63. Hannikainen, Heikki; pääkonsuli; siirto suurlähettilääksi Limaan.  
180 Soikkanen 2003, 120. 
181 Soikkanen 2003, 126. 
182 Soikkanen 2003, 124-125. 
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noin kolmisenkymmentä. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että virkapaikkoja ei yksinkertaisesti ollut 

aina vapaana.183  

1920-luvulta 1950-luvulle, UE:n lähettiläitä oli sivurekrytoitu ohi karriäärin eli ohi ”luonnollisen” 

urakehityksen, puoluepoliittisin perustein. Poliittisin perustein nimittämistä arvosteltiin julkisuudessa 

vuosikymmenien ajan, mutta asiaan pyrittiin puuttumaan ja viimeistään 60-luvulla rekrytoitujen lä-

hettiläiden puoluetaustojen painoarvoa ei ainakaan ääneen korostettu.184 Ministeriön sisällä puolue-

politiikkaa tosin toteutettiin. Soikkasen mukaan UM:ää kritisoitiinkin ainakin sosiaalidemokraattien 

taholta 60-luvulla maalaisliitto- ja keskustapuolue myönteisyydestä.185 Myös sosiaalisten taustojen 

muutokset olivat UH:ssa näkyviä. Kun vanhemmat virkamiehet olivat lähes poikkeuksetta ylimmästä 

kerroksesta, uusien joukossa keskiluokan osuus muuttui näkyvämmäksi. 60-luvun loppua kohden 

ylimmän kerroksen virkamiehiä oli enää noin puolet. Puolella virkamiehistä oli hallinnossa työsken-

televä lähisukulainen ja yli puolet oli käynyt koulunsa Helsingissä. Koulutustaustaltaan virkamiehet 

olivat yleensä valtiotieteilijöitä, humanisteja, oikeustieteilijöitä tai kaupallisen koulutuksen saaneita. 

Miehiä oli karriäärissä huomattavasti vähemmän kuin naisia.186 Hannikainen ei 60-luvulla julkisesti 

osoittanut kannattavansa mitään tiettyä puoluekantaa, eikä selkeä puoluekanta välity lähdemateriaa-

linkaan kautta. Virkamiestaustoihin liittyvistä tavanomaisista seikoista häneen voi liittää ainakin kou-

lutustaustan ja vanhempien urat UM:ssä. 

 

3.2.3 Washingtonin-suurlähetystön sivuakkreditoinnit 
 

Washingtonin-suurlähetystölle ja suurlähettiläs Richard Rafael Seppälälle (1958–1965) vahvistus 

suurlähetystön perustamisesta Limaan oli merkittävä, sillä Washingtonin-suurlähetystön vastuualu-

eeseen olivat siihen asti kuuluneet Latinalaisen Amerikan valtioista Kuuba, Meksiko, Kolumbia ja 

Venezuela. UH:n tavoitteena oli siirtää kaikki Washingtonin-suurlähetystön sivuakkreditoinnit Lati-

nalaiseen Amerikkaan perustettavien suurlähetystöjen alaisuuteen. Toimiminen sivuakkreditoituna 

saattoi näyttäytyä joillekin diplomaateille taakkana, varsinkin kun suhteita tuli hoitaa asemamaasta 

kaukaisiin maihin. Suurlähettiläs Seppälä näytti kuitenkin omistautuvan myös jalkamaiden asioille.187 

Suhteiden hoitaminen Etelä-Amerikan pohjoisosiin oli Yhdysvalloista käsin hankalaa ja etäisyyksien 

 

 

183 Soikkanen 2003, 125. 
184 Soikkanen 2003, 122 ja 128. 
185 Soikkanen 2003, 367-369. 
186 Soikkanen 2003, 116-117. 
187 Soikkanen 2003, 88-89. 
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vuoksi aikaa vievää. Toisaalta sivuakkreditointien hoitaminen Argentiinastakaan käsin ei tullut ky-

seeseen; huomionarvoista on, että esimerkiksi Bogotá sijaitsee etäisyytensä puolesta kauempana Bue-

nos Airesista kuin Washingtonista. Liman-suurlähetystön perustamista suunniteltaessa olikin lähtö-

kohtaisesti selvää, että uuden suurlähetystön avaaminen siirtäisi ainakin olemassa olevat Etelä-Ame-

rikan pohjoisosan sivuakkreditoinnit Perusta käsin hoidettaviksi.  

Washingtonin-suurlähetystön sivuakkreditoinnit olivat tuottaneet harmistumista ainakin ulkoasiain-

ministerille Ralf Törngrenille (1959-1961), joka oli valittanut Seppälän poissaolosta Yhdysvaltojen 

vierailunsa raportissa syksyllä 1960. Törngren teki presidentti Kekkoselle suunnatussa kirjeessään 

selväksi, että Seppälän oleskelu Kolumbiassa samaan aikaan kun Törngren itse vieraili Yhdysval-

loissa ei ollut sopivaa, eikä jalkamaita hänen mielestään tulisi yhdistää tärkeimpiin lähetystöihin vaan 

pienempiin konsulaatteihin. Raportissaan Törngren oli laskenut, että Seppälä tulisi vuodessa olemaan 

poissa asemamaastaan jopa viisi kuukautta.188 Soikkasen mukaan Kekkonen ymmärsi esitetyn kaltai-

set UH:n järjestelmän puutteellisuudet. Suurlähetystöjen sivuakkreditoinnit eivät hänen näkökulmas-

taan olleet ainoa ongelma. Hänellä ei henkilökohtaisesti ollut UE:n virkamiehistä kovinkaan korkeaa 

käsitystä ja hän ilmaisikin olevansa usein tyytymätön heidän toimintaansa esimerkiksi henkilökoh-

taisissa kirjeissään ja muistiinpanoissaan.189 Tästä huolimatta Seppälän asennoituminen vaikutti ole-

van Kekkosen mieleen. Seppälän välit Kekkoseen näyttäytyivät ystävällisinä ja hän osoittikin useat 

kirjeensä UM:n ohitse suoraan presidentille. 190  

Kekkosen lisäksi Seppälällä vaikutti olevan hyvät välit Hannikaiseen. Tämä seikka näyttäytyi tarkas-

telemissani sähkeissä Washingtonin-suurlähetystön ja New Yorkin-pääkonsulinviraston välisenä no-

peana ja tiiviinä yhteydenpitona. Arkistolähteiden ohella 60-luvun sanomalehtitiedotuksesta voi ha-

vaita, että Seppälä ja Hannikainen tekivät Yhdysvalloissa aktiivista yhteistyötä vierailuiden järjestä-

jinä ja tilaisuuksissa yhdessä edustaen. Vaikka edustustojen välistä toimintaa voisi pitää itsestäänsel-

vyytenä, on syytä huomioida, että virkamiesten henkilökemiat eivät aina kohdanneet. Soikkanen nos-

taakin esiin, että esimerkiksi Suomen San Franciscon ja Los Angelesin-konsulinvirastojen välillä il-

meni 60-luvulla toimintaa haitanneita henkilöristiriitoja.191 Koska Etelä-Amerikan pohjoisosan 

 

 

188 Soikkanen 2003, 89. Ralf Törngren Urho Kekkoselle 1.10.60. (UKA Vsk. 60). 
189 Soikkanen 2003, 45-46. 
190 Lähteenkorva ja Pekkarinen, 2000, 180-181; Soikkanen 2003, 45. R.R Seppälä Urho Kekkoselle 18.1.60. UKA Vsk. 

1960. Seppälän ajatusmaailma korosti mm. UE:n virkamiesten ulkopolitiikan tuntemuksen tärkeyttä. Eräässä kirjeessään 

60-luvulla hän ehdotti, että tärkeimmillä ja keskeisimmillä paikoilla oleviin lähetystöihin sijoitettaisiin henkilöitä, jotka 

oikeasti paneutuisivat ulkopolitiikkaan. Kekkonen jakoi hänen kanssaan samankaltaisia ajatuksia ja hän Soikkasen mu-

kaan luetuttikin Seppälän ajatukset pääministerillä ja ulkoministerillä sekä myöhemmin viittasi kyseiseen kirjeeseen 

usein.   
191 Soikkanen 2003, 89. 
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valtioista Kolumbia ja Venezuela oli virallisesti sivuakkreditoitu Washingtonin-suurlähetystön toi-

mipiirin alle, myös tulevat sivuakkreditointeihin liittyvät muutokset, jäivät suurlähettiläs-Seppälän 

vastuulle. Washingtonin suurlähettilään sivuakkreditoinnit poistettiin kokonaan vuoteen 1964 men-

nessä. 

 

3.3 Suurlähettilään agrementtipyyntö Limaan 

 

3.3.1 Uuden suurlähetystön perustaminen vuoden 1963 menoarviossa 
 

Uuden suurlähetystön perustaminen oli tähdätty toimeenpantavaksi määrärahojen varmistuessa vuo-

delle 1963. Hannikaisen hyväksyessä Liman suurlähettilään virkanimityksensä, aloitettiin UM:ssä 

välittömät etukäteisjärjestelyt. 25. tammikuuta välitettiin New Yorkin-pääkonsulaattiin tieto, että vir-

kaanastumista suunniteltaisiin jo heinäkuulle.192 Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että tulevan edus-

tuston päällikön pitäisi välittää agrementtipyyntö (tai agrementtitiedustelu) vastaanottajamaalle 

eli anoa Perun valtion hyväksyntää virkanimitykselleen Limassa.193 Hannikainen vaikutti toivovan 

heinäkuuta myöhempää virkaanastumisen ajankohtaa. Viitaten suoraan Hallamalle aiemmin lähettä-

määnsä virkanimityksen hyväksymiskirjeeseensä, kirjoitti hän tälle sähkeitse tammikuun lopussa: 

”Nimittänette heinäkuusta, jos kirjeessä Hallamalle anomani första sept (1. syyskuuta) ei sovi”.194 

Sähkeen oikeaan laitaan käsin kirjoitettu teksti osoittaa, että sähkeen vastaanottaneella hallinnollisen 

osaston jaostosihteerillä Ossi Sunellilla oli ainakin aikomus välittää Hannikaisen pyyntö virkaanas-

tumisen lykkäyksestä uudestaan Hallamalle.  

Tieto UE:n laajentumisesta Limaan välitettiin lehdistön kautta noin kaksi viikkoa ennen varsinaisen 

agrementtipyynnön välittämistä Perulle.  UH:n tiedottamisesta vastasi sanomalehtiasiaintoimisto, 

jonka pienilukuinen virkamieskunta piti tiivistä yhteyttä kotimaiseen lehdistöön.195 Perun tulevan 

 

 

192 UMA 5 G74 b; Nro 1/166Sal.D. 25.1.63. Hannikainen, Heikki; pääkonsuli; siirto suurlähettilääksi Limaan.  
193 UMA 5 G74 b; Nro: 2450/18, 1/166Sal.D. 28.1.63. Hannikainen, Heikki Juhani; agrementtipyyntö suurlähettilääksi 

Limaan. Agrementtipyyntö tai agrementtitiedustelu on pyyntö tai tiedustelu vastaanottavan valtion hyväksynnästä diplo-

maattisen edustuston päällikön nimitykselle. Vastaus pyyntöön eli agrementti (agrément), on vastaanottavan maan ilmai-

sema virallinen hyväksyntä edustuston päällikön nimitykselle. 
194 UMA 5 G74 b; Nro 1/166Sal.D. 28.1.63. Hannikainen, Heikki; pääkonsuli; siirto suurlähettilääksi Limaan. Ulkoasi-

ainhallinnon sähkeissä numerot esitettiin yleensä ruotsin kielellä. 
195 Soikkanen 2003, 367-369. 
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suurlähettilään varauksellinen esittely oli etusivun uutinen ainakin Uuden Suomen julkaisemana. 

Lehdessä kirjoitettiin 27. tammikuuta:  

”--Tämän vuoden tulo- ja menoarviossa on määräraha Etelä-Amerikan mantereelle perustettavaa suurlähetystöä 

varten. Uuden Suomen saaman tiedon mukaan lähetystö sijoitetaan Limaan Perun pääkaupunkiin ja suurlähetti-

lääksemme sinne nimitettäneen Heikki J. Hannikainen--.”196  

 

Samassa yhteydessä tiedotettiin UE:n laajentumisesta Algeriin, Algeriaan ja muista ajankohtaisista 

UM:n nimityksistä. Suomen Kuvalehdessä asiaan viitattiin vasta varsinaisen agrementtipyynnön esit-

tämisen jälkeen, 9. helmikuuta lyhyessä sivulauseessa UH:n piirin muiden järjestelyjen ohessa.197  

 

3.3.2 Agrementtipyynnön esittäminen Perulle 

Seppälä oli Ivalon lähettämän, agrementtipyynnön laatimiseen ohjaavan viestin saapuessa itse virka-

matkalla, joten suurlähetystön kakkosmies, lähetysneuvos ja asiainhoitaja Pentti Uusivirta otti laadit-

tavakseen agrementtipyynnön lähetettäväksi Peruun.198 Koska suhteet Etelä-Amerikan pohjoisosiin 

hoidettiin Washingtonin-suurlähetystön kautta, oli luonnollista, että agrementtipyyntö ohjattiin Perun 

Yhdysvaltojen-suurlähetystön edustajalle englanninkielisenä. Uusivirran muotoilema, Perun Wa-

shingtonin-suurlähettiläälle Fernando Berckemeyerille 7. helmikuuta esitetty agrementtipyyntö kuu-

lui: 

Your Excellency.  

I have honor to bring to the knowledge of Your Excellency that the Government of Finland have decided to appoint 

Mr. Heikki Juhani Hannikainen to be Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Finland to Peru. I have 

received instructions from my Government to request, through Your Excellency’s good offices, the agreement of 

Your Excellency’s Government for this appointment. Enclosed are biographical data concerning mr. Hannikainen. 

In thanking Your Excellency for the attention that may be given this request, I avail myself of this opportunity to 

renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.  

Pentti Uusivirta, Chargé d’Affaires a.i.[ad interim]199 

Agrementtipyyntö noudatti muotoasultaan kohteliasta ja virallista kaavaa. Siinä kerrottiin Suomen 

pyrkimyksestä vahvistaa diplomaattisuhteita nimittämällä Hannikainen suurlähettilääksi Peruun. Ag-

rementtipyyntö vastasi myöhemmin sivuakkreditointien yhteydessä noudatettua asiakirjamallia. 

 

 

196 Uudet lähetystömme saavat päällikkönsä, Hannikainen Limaan- Mäkinen Algeriin. Uusi Suomi, 27.1.63. 
197 7 virkamiestä hyllyllä UM:ssä. Suomen Kuvalehti, 9.2.63.  
198 Edustustolla on aina oltava päällikkö. Edustuston päällikön (tässä tapauksessa suurlähettilään) poissa ollessa asioita 

hoitaa sijaisena asiainhoitaja (chargé d’affaires ad interim) tai väliaikainen asiainhoitaja (chargé d’affaires ad pied). Ar-

vojärjestyksessä asiainhoitaja sijoittuu suurlähettilään jälkeen, kun väliaikainen asiainhoitaja tulee heidän jälkeensä. Ar-

vojärjestyksen mukaan suurlähettiläät esittävä valtuuskirjeensä valtiopäämiehelle, kun asiainhoitajat ulkoministerille. 
199 UMA 5 G74 b; Nro: 596/152. 14.3.63. Hannikainen, Heikki Juhani; agrementtipyyntö suurlähettilääksi Limaan. Liite 

(2/3): Nro: 306. Pentti Uusivirran laatima agrementtipyyntö Perun Washingtonin suurlähettiläälle Fernando Bercke-

meyerille 7.2.1963. 



 

53 

 

 

Tarkastelemassani lähdeaineistosta ei välity aikaisempia merkkejä (kuten virallisia asiakirjoja tai edes 

viittauksia aiheen esiintuomisesta keskustelussa) Suomen pyrkimyksistä diplomaattisten suhteiden 

solmimiseen Perun kanssa. Suunnitelma suhteiden syventämisestä oli Suomen puolelta ystävällinen 

ja agrementtipyynnöstä ilmeni, että Peruun oltiin aikeissa valtuuttaa suurlähettiläs.  

Perun valtiolle ajoitus vaikutti aluksi ongelmalliselta. Uusivirta totesi maaliskuun puolivälissä UM:lle 

lähettämässään muistiossa ”Suomen ja Perun väliset diplomaattiset suhteet”, että Perun päässä ag-

rementtipyyntöön oli reagoitu negatiivisesti.200  Pyynnön oli suurlähettiläs Berkemeyerin sijasta vas-

taanottanut Perun Washingtonin-suurlähetystön väliaikainen asiainhoitaja Arturo García García. Pe-

run Washingtonin-suurlähetystössä vedottiin maan senhetkiseen sisäpoliittiseen valtataisteluun ja 

hallinnon muutoksiin. Asioiden hoitamista Washingtonissa ehkä mutkisti osaltaan, että Yhdysvalto-

jen diplomaattiset suhteet Peruun olivat edellisen vuoden heinäkuussa (1962) valtaan nousseen soti-

lasjuntan vuoksi hetkellisesti katkenneet, jonka jälkeen hankaloituneet. Muistiossaan Uusivirta ker-

toi, että huolimatta negatiivisesta päätöksestä García oli pyrkinyt kuukausi myöhemmin hänen pu-

heilleen. Uusivirran mukaan alkuperäistä päätöstä oli harkittu uudelleen: 

”García pyysi pääsyä luokseni. (Suurlähettiläs Seppälä on virkamatkalla New Yorkissa). Hän esitti Perun halli-

tuksen suurella mielihyvällä ryhtyvän diplomaattisiin suhteisiin Suomen kanssa ja edelleen, ettei Perun hallituk-

sella ole mitään huomauttamista Hannikaisen nimityksen johdosta. Kuitenkin hän hallituksensa puolesta ehdotti -

-, että edustusto toistaiseksi perustettaisiin lähetystötasolla.”  

Suhteiden solmiminen vain lähetystasolla ei vaikuttanut palvelevan Suomen tarpeita. Vielä toiseen 

maailmansotaan asti vain suurvallat olivat saaneet nimetä korkea-arvoisempia suurlähettiläitä, kun 

pienten maiden edustajia kutsuttiin lähettiläiksi. Arvonimi vaikutti diplomaattien arvovaltaan; histo-

riallisesti vain suurlähettiläät saivat Excellency- tittelin ja pääsivät keskustelemaan henkilökohtaisesti 

vastaanottajavaltion hallitsijan kanssa. Ristiriidat lähettiläiden ja suurlähettiläiden oikeuksista rat-

kaistiin viimeistään, kun tasa-arvon periaate löi kansainvälisessä diplomatiassa läpi. Asetuksin tämä 

huomioitiin Wienin konferenssissa, jossa solmittiin vuonna 1961 yleissopimus koskien diplomaatti-

sia suhteita.201 Vaikka Suomi ratifioikin yleissopimuksen vasta 1970-luvulla, se alkoi tehdä vuodesta 

1954 lähtien sopimuksia lähettiläiden korottamisesta suurlähettiläiksi, jolloin lähetystöjen arvo ko-

rottui suurlähetystöiksi.202  Suurlähettiläsarvon tultua yleiseen käyttöön, suhteiden vaatimattomam-

paa tasoa sovellettiin nimittämällä edustuston päällikkö lähettilääksi. Korkeimmaksi edustustoksi 

 

 

200 UMA 5 G74 b; Nro: 596/152. 14.3.63. Hannikainen, Heikki Juhani; agrementtipyyntö suurlähettilääksi Limaan. Liite 

(1/3): Muistio. Suomen ja Perun väliset suhteet. Lähetysneuvos Pentti Uusivirran laatima muistio UM:lle 12.3.63. 
201 Koskela ym. 2016, 8. 
202 Nevakivi 1988, 31. 
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vakiintui täysivaltaisen suurlähettilään johtama pysyvä edustusto, suurlähetystö. Suurlähetystön ja 

lähetystön ero vaikutti olevan Perun näkökulmasta merkittävä yksityiskohta, sillä yleisesti kansain-

välisten virallisten suhteiden ylläpidossa omaksuttiin viimeistään 70-luvulla vastavuoroisuuden peri-

aate. Tämä merkitsi valtioiden pyrkimystä ylläpitää suhteita siten, että saavutettiin tasapaino lähetet-

tyjen ja vastaanotettujen diplomaattien suhteen tai edustustopisteiden ja edustustojen tason suh-

teen.203 Koska Suomen suunnitelmana oli perustaa Limaan suurlähetystö, Perun täytyisi diplomaatti-

sista kohteliaisuussyistä perustaa vastaava Helsinkiin.  

Uusivirta totesi muistiossaan, että Garcían esittämä pääsy lähetystötasoisten suhteiden solmimiselle, 

oli Perun suunnitelma perustaa samana vuonna omat edustustonsa Intiaan ja Australiaan. Garcían 

mukaan Perun hallinto olisi suhtautunut Perun ja Suomen välisten diplomaattisten suhteiden solmi-

miseen oletettavasti suopeammin, mikäli määrärahat suuntautuivat lähetystöihin edullisempina yllä-

pitovaihtoehtoina. Uusivirta kertoi Garcían korostaneen hänelle, että tästä huolimatta, Peru ei kokenut 

ongelmallisena lähetystöjen korottamista myöhemmin suurlähetystöiksi. Tämä olikin melko yleinen 

käytäntö, jota alettiin kansainvälisesti soveltaa 50-luvun loppupuolella.204 Uusivirta kertoi luvan-

neensa saattaa Garcían esittämät seikat oman hallituksensa tietoon. Hän korosti UM:lle, että vaikka 

hänellä ”ei ollut ohjeita neuvotella tästä asiasta” hän halusi esitellä Perun edustajalle ”pari näkö-

kohtaa”. Uusivirta kertoi painottaneensa ”yleisen tendenssin olevan että diplomaattiset edustustot 

ovat suurlähetystöjä”. Toiseksi hän painotti, että Suomella oli ”suurlähetystöt Buenos Airesissa, Rio 

de Janeirossa, Bogotassa ja Meksikossa”. Hän totesi kertoneensa Garcíalle, että Venezuelankin 

kanssa oli hänen ”kuulemansa mukaan suurlähetystöksi korottamisesta keskustelu”. Kolmanneksi 

Uusivirta kertoi pitävänsä mahdollisena, että ”Limaan akkreditoitava diplomaattinen edustaja tulisi 

akkreditoiduksi muihinkin kyseisellä suunnalla oleviin maihin, jolloin edustajan arvon eriasteisuus 

voisi tuottaa hankaluuksia”. Edellä mainittujen perustelujen jälkeen, García oli Uusivirran mukaan 

kertonut ymmärtävänsä esitetyt näkökohdat ja lupasi esittää harkitsemispyynnön hallitukselleen.  

Uusivirran ja Garcían välinen keskustelu on mielenkiintoinen yksityiskohta tarkastellessa suurlähe-

tystön perustamispyrkimyksiä. Kumpikin neuvottelijoista oli ns. lähetystöjensä kakkosmiehiä, varsi-

naisten suurlähettiläiden ollessa samaan aikaan virkamatkoilla. Lähetystöneuvos Uusivirta oli taitava 

kauppaneuvottelija ja kyseinen taito vei hänet kauppapoliittisen osaston päälliköksi vuonna 1967. 

Hän nautti Soikkasen mukaan Kekkosen suosiota viimeistään 60-luvun puolivälissä ja hän oli 70-

 

 

203 Antola 1976, 43; Koskela ym. 2016, 8-10. 
204 Koskela ym., 2016, 13. Alkusysäys oli Koskela, Lahen ja Ridanpään mukaan Suomen ja Neuvostoliiton päätös korottaa 

lähettiläänsä täysivaltaiseksi suurlähettilääksi vuonna 1954 ja tapa levisi nopeasti. Lähetystön korottamista suurlähetys-

töksi toteutettiin myös Suomen Meksikon-suurlähetystön kohdalla. 
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luvulla eräs avainhenkilö Euroopan talousyhteisön (EEC) kanssa käydyissä neuvotteluissa.205 Minis-

terineuvos García oli puolestaan diplomaattisuvun kasvatti. Hän työskenteli uransa aikana diplomaat-

tina useissa maissa ja toimi Perun ulkoasiainministerinä myöhemmin vuosina 1979–1980.206 Muis-

tion kuvaama Uusivirran, ehkä hieman liioitteleva tapa kertoa perulaiselle kollegalleen, että Suomella 

oli jo suurlähetystönsä Etelä-Amerikan pohjoisosan maista Kolumbiassa ja myös aikomuksia korot-

taa Venezuelan lähetystönsä asemaa, on huomionarvoinen. Toiminta kyseisissä maissa oli kuitenkin 

Washingtonin-suurlähettilään sivuakkreditointien varaista, eikä sivuakkreditoinneille Soikkasen mu-

kaan yleensä annettu UM:ssä, ainakaan esitetyn mukaista painoarvoa.207  

Suomella ei ollut paikalla toimivaa suurlähettilästä Kolumbiassa tai Venezuelassa ja UE:n toiminta 

oli vielä 60-luvun alkupuolella kyseisissä maissa konsulien varaista. Lähetystö- nimitystä käytettiin 

diplomaattisista edustustoista, olipa niiden päällikkö lähettiläs tai asiainhoitaja, ja suurlähetystö- ni-

mitystä voitiin teknisesti ottaen käyttää suurlähettilään sivuakkreditointeihin viitaten. Castrénin ko-

mitean vuoden 1963 mietintöä alustavassa muistiossa Venezuela oli rajattu mahdollisena suurlähe-

tystön perustamismaana kokonaan pois. Uusivirta tiesi varmaankin jo lähtökohtaisesti ”kuulemiensa 

huhujen” paikkansapitämättömyyden. Keskustelun tarkoituksena oli todistaa Suomen kiinnostus 

useaa Etelä-Amerikan valtiota kohtaan, nostamatta kuitenkaan esille, että Peru oli ensisijainen vaih-

toehto. Esimerkiksi Uusi Suomi ja Suomen kuvalehti olivat suurlähetystön perustamisesta jo kirjoit-

taneet. Toisaalta perulaisten vilpittömältä vaikuttanut tapa kertoa oman maansa taloudellisesta ahdin-

gosta ja sekasorrosta, saattoi olla pohjimmiltaan veruke, jolla pyrittiin minimoimaan ylimääräisiä, ei 

niin ensisijaisiksi oletettuja kuluja. Suurlähetystötasoisten suhteiden solmiminen Intian tai Australian 

kanssa saattoi Perun näkökulmasta mennä kaukaisen ja kaupalliselta katsantokannalta ei niin merki-

tyksellisen Suomen kanssa solmittujen vastaavien suhteiden edelle.  

 

 

3.4 Diplomaattisuhteiden solmiminen 

 

 

 

205 Soikkanen 2003, 181. 
206 Arturo Garcían Garcían isä Arturo García Salazar kirjoitti vuonna 1928 teoksen Resumen de historia diplomática del 

Perú 1820-1884, joka käsittelee yhtenä harvoista julkaisuista Perun varhaisia diplomaattisia suhteita. 
207 Soikkanen 2003, 122-124. Kansallisbiografia; Uusivirta, Pentti (1923-1993) 
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3.4.1 Peru vahvistaa suurlähetystöjen perustamisen ja suurlähettilään agremen-

tin 
 

Uusivirran 12. maaliskuuta 1963 lähettämään muistioon ei UM:ssä ehditty vielä edes reagoida, kun 

Washingtonin-suurlähetystöstä saapui jo edellisen tiedonannon kumoava sähke. Muistion marginaa-

liin olikin Ivalon toimesta merkitty ”sähketiedon mukaan uudessa vaiheessa. A.I”.208 1. Maaliskuuta 

lähetetyssä sähkeessä esitettiin lyhyesti tärkeä uutinen: Peru, joka oli ehdottanut säästäväisyyssyistä 

vain lähetystötasoisten edustustojen perustamista, oli pyörtänyt viimeiseksi esittämän päätöksensä ja 

antoi suostumuksensa suurlähetystöjen (sähkeessä monikossa, viitaten molemminpuolisiin suurlähe-

tystötason suhteisiin) perustamiselle.209 Samalla Uusivirta kertoi Perun ehdottaneen, että tiedoksianto 

maiden välisten diplomaattisten suhteiden solmimisesta julkistettaisiin jo saman kuukauden aikana. 

Peru oli ilmoittanut hyväksyvänsä Hannikaisen virkanimityksen alustavasti ja hyväksyntä vahvistet-

taisiin nootilla eli valtion virallisella kirjallisella tiedonannolla myöhemmin210 

Uusivirta lähetti 18. maaliskuuta UM:lle päivitetyn muistion (II).211 Kaksisivuisessa tiiviissä muisti-

ossa hän nosti esiin useita Liman-suurlähetystön perustamiseen liittyviä käytännönasioita. Hän kertoi, 

että hän oli vieraillut Perun Washingtonin-suurlähetystössä ja keskustellut jälleen Garcían kanssa. 

Keskustelun tuloksena he olivat sopineet, että perulaiselle lehdistölle annettaisiin Suomen puolesta 

asiaa koskeva valmiiksi luonnosteltu tiedotus 29. maaliskuuta klo: 12 Washingtonin aikaa. Hän mu-

kaansa:”--Perun omista [Suomen suurlähettilään] nimityssuunnitelmista Garcíalla ei ollut tietoa”. 

García oli kuitenkin luvannut Perun vahvistavan jo suullisesti esitetyn myönteisen vastauksen Han-

nikaista koskevaan agrementtipyyntöön kirjallisesti heti seuraavana päivänä. Oleellisena García oli 

nostanut esille seuraavan seikan:  

”Ministeri otti itse puheeksi uuden suurlähettilään saapumisen ajankohdan ja valtuuskirjeen esittämisen. Hän 

sanoi, että Perun presidentinvaali pidetään 9.6.1963 ja uuden presidentin juhlallinen virkaanastuminen tapahtuu 

28.7.1963. Mikäli valtuuskirjeen esittäminen tapahtuu ennen 28.7. ottaa uuden suurlähettilään vastaan kenraali 

Nicolas Lindley, jonka virallinen titteli on Presidente de la Junta de Gobierno del Perú - - Mikäli valtuuskirjan 

esittäminen tapahtuu mainitun päivämäärän jälkeen on se osoitettava uudelle presidentille, joka ei missään ta-

pauksessa tule olemaan kenraali Lindley. Ministerineuvos García sanoi Juntan [sotilasjuntta] antaneen lupauk-

sen, etteivät sen jäsenet asetu ehdokkaiksi presidentinvaaleissa.”  

 

 

208 UMA 5 G74 b; Nro: 596/152. 14.3.63. Hannikainen, Heikki Juhani; agrementtipyyntö suurlähettilääksi Limaan. Liite 

(1/3): Muistio. Suomen ja Perun väliset suhteet. Uusivirran laatima muistio UM:lle 12.3.63. 
209 UMA 5 G74 b; Nro: 1/166Sal.D. 15.3.63. Suomen ja Perun diplomaattiset suhteet.  
210 Nootti on ulkoasiainministerin, diplomaattisen edustajan tai heidän valtuuttamansa henkilön allekirjoittama asiakirja. 
211 UMA 5 G74 b; Nro: 637/163. 19.3.63. Hannikainen, Heikki Juhani; agrementtipyyntö suurlähettilääksi Limaan. Liite 

1: Muistio II. Suomen ja Perun väliset suhteet. Pentti Uusivirran laatima muistio UM:lle 18.3.63. 
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Uusivirta kertoi yrittäneensä Garcían kanssa käydyssä keskustelussa kysyä hienovaraisesti, kumpi 

Garcían esittämistä vaihtoehdoista olisi parempi; tulisiko Hannikaisen esittää valtuuskirjeensä (asia-

kirja, joka todisti hänet virallisesti Suomen Liman suurlähettilääksi) Perun väliaikaiselle hallinnolle 

vai tulevalle presidentille. Garcían henkilökohtainen mielipide oli, että valtuuskirje esitettäisiin ken-

raali Lindleylle: ”--koska uusi suurlähettiläs samalla näkisi erittäin mielenkiintoisen poliittisen vai-

heen Perun historiassa, voisi osallistua virkaanastumisjuhlallisuuksiin, eikä uutta valtakirjaa (val-

tuuskirje) valituksi tulleelle presidentille 28.7. jälkeen kuitenkaan tarvittaisi.” Peru halusi maiden 

välisten diplomaattisuhteiden solmimisen uutisointinsa yhteydessä esitellä Limaan tulevan suurlähet-

tilään. Tämän vuoksi agrementtipyyntöön luvattiin vastata mahdollisimman pian. Uusivirta puoles-

taan lupasi, että ”suurlähetystö sähkii Ministeriölle heti kun kirjallinen vahvistus agrementtipyyntöön 

on saatu”. Washingtonin-suurlähetystöstä lähetettiinkin 20. maaliskuuta UM:lle tiedote, että Peru oli 

vahvistanut suurlähettiläs Hannikaisen agrementtipyynnön.212 Perun 18. maaliskuuta lähettämä agre-

mentti kuului: 

“Excellency: 

I have the honor to acknowledge receipt of the note no 306 expressing the desire of the Government of Finland to 

accredit His Excellency Heikki Juhani Hannikainen as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Finland 

to Peru, and wishes to know if the appointment of Mr. Hannikainen is agreeable to my Government. In reply I am 

pleased to express Your Excellency that the Government of Peru will be happy to receive His Excellency Heikki 

Juhani Hannikainen as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Finland in Peru. I have conveyed to the 

Peruvian Foreign Office in Lima the biographical data of Mr. Hannikainen submitted with the above-mentionded 

note. I avail myself of this opportunity to Your Excellency the assurances of my highest consideration.”213 
 

 

3.4.2 Valtuuskirje presidentiltä ja suurlähettilään esittely  
 

UM:n 27. maaliskuuta lähettämässä sähkeessä Washington-suurlähetystölle luki kaksi sanaa: ”esit-

telemme tjugonionde (kahdeskymmenesyhdeksäs)”.214 Sähkeen sisältö viittasi siihen, että diplomaat-

tisuhteiden solmiminen julkistettaisiin 29. maaliskuuta. Hannikaisen virkaanastuminen esiteltäisiin 

samalla Perussa, Suomessa ja kansainvälisellä tasolla.215 UM:stä saapui kyseisenä päivänä New Yor-

kin-pääkonsulaattiin kirjelmä, jonka yhtenä liitteenä oli Kekkosen allekirjoittama, Perun väliaikai-

selle hallitsijalle kenraali Lindleylle osoittama ranskankielinen valtuuskirje.216 Juhlallisesti muotoil-

lussa valtuuskirjeessä (samaa asiakirjan muotoilua ja tekstisisältöä sovellettiin suurlähettilään 

 

 

212 UMA 5 G74 b; Nro: 1.166Sal.D. 20.3.63. Hannikainen, H; agrementti suurlähettilääksi Limaan.  
213  UMA 5 G74 b; Nro: 700/169 1.166Sal.D. 21.3.63.Hannikainen, Heikki; agrementtipyyntö suurlähettilääksi Limaan. 

Liite 1. Jäljennös Perun lähettämästä nootista. 18.3.63. 
214 UMA 5 G74 b; Nro: 1.166Sal.D. 27.3.63. Hannikainen, Heikki; nimitys suurlähettilääksi Limaan.  
215 Lettre de créance eli valtuuskirje tai valtakirja on virallinen asiakirja, jonka edustuston päällikkö jättää uuden asema-

maansa päämiehelle ja joka todistaa hänen asemansa diplomaattisena edustajana. 
216 UMA 5 G74 b; Nro: 50/2540.K. 29.3.63. Pääkonsuli Heikki Juhani Hannikainen, virkanimitys.  
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sivuakkreditointiin liittyvissä asiakirjoissa vuosien 1964 ja 1965 välillä) Kekkonen osoitti Lindleylle 

kiitoksensa valtioiden välisten diplomaattisuhteiden solmimisesta ja antoi suurlähettiläs Hannikai-

selle henkilökohtainen suosituksensa. Ranskan kieli oli diplomaattisissa piireissä yleisesti puhuttu ja 

virallisissa asiakirjoissa käytetty kieli vielä 60-luvulla (ranskan kieltä ei kuitenkaan sovellettu kai-

kissa tarkastelemissani Liman-suurlähetystön sivuakkreditointeihin liittyvissä asiakirjoissa). 217 Toi-

sena liitteenä UM:ltä New Yorkin-pääkonsulaattiin saapuneessa kirjelmässä oli presidentti Kekkosen 

Hannikaiselle osoittama suomenkielinen nimeämiskirje, jossa luki:  

”Tasavallan presidentti tekee täten tietäväksi, että New Yorkissa oleva pääkonsuli Heikki Juhani HANNIKAINEN 

on tänä päivänä nimitetty 1 päivästä heinäkuuta 1963 lukien alemman palkkausluokan lähettilääksi Limaan, mihin 

virkaan kuuluu täysivaltaisen erikoissuurlähettilään arvo ja asema; jonka todistukseksi tämä avoin kirje hänelle 

nimittämiskirjana annetaan.  

Helsingissä, Valtioneuvostossa 29 päivänä maaliskuuta 1963. 

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen” 

Nimeämiskirjeestä ilmeni, että Hannikainen nimettiin valtion päämiehen valtuuttamana suurlähetti-

lään virkaan 1. heinäkuuta 1963 lähtien. Hänen palkattiin alemman palkkausluokan mukaisesti, ja 

hänellä oli valtuudet edustaa Suomea täysivaltaisena erikoissuurlähettiläänä toimipaikkanaan Lima. 

Alemman palkkaluokan lähettiläs oli UE:n palkkaluokkien mukaisessa hierarkiassa toiseksi korkein 

(B2), ylemmän palkkaluokan lähettilään jälkeen (B5). Suomen täysivaltainen edustajuus puolestaan 

tarkoitti, että hän oli lähettäjämaansa korkea-arvoisin edustaja vastaanottajavaltiossaan Perussa.  

 

3.4.3 Suomen ja Perun diplomaattisuhteet kotimaan lehdistössä 
 

Virallisesti Suomen ja Perun väliset diplomaattisuhteet solmittiin 29. maaliskuuta 1963. Diplo-

maattisuhteiden solmimisen tiedonannossa käytettiin Uusivirran muistiossaan (II) muotoilemaa 

tekstiä: 
 

“The Governments of Peru and of Finland, being desirous of strengthening the friendly ties which exist between 

the two countries and of promoting between the cultural and commercial exchange, have decided to establish 

 

 

217 Koskela ym. 2016, 87. UMA 6. O. Kolumbian Ruotsin-suurlähettilään Hernando Galvis Espinosan presidentti Urho 

Kekkoselle esittämä espanjankielinen valtuuskirje vuodelta 1979. Tarkasteltaessa Kolumbian Ruotsin-suurlähettilään 

Hernando Galvis Espinosan presidentti Kekkoselle esittämää espanjankielistä valtuuskirjettä vuodelta 1979, voi havaita 

vastaavan koristeellisen formaatin ja termistön käytön, kuin suurlähettiläs Hannikaisen valtuuskirjeessä. Mainittavina 

yhtäläisyyksinä presidenttiä puhuteltiin molemmissa valtuuskirjeissä ”suurena ystävänä” ja suhteiden edistämisen hyvän-

tahtoisuutta ja maiden välistä luottamusta korostettiin. Diplomatian eräs tehtävä olikin kehittää valtioiden välejä ystäväl-

lisessä hengessä. 
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diplomatic relations and, consequently, to accredit, as soon as possible, Missions in the category of Embassy in 

their respective capital cities.”218 

Perulainen asiaan liittyvä uutisointi ei välity tarkastelemassani arkistolähdeaineistossa. Sen sijaan 

Hannikaisen suurlähettilääksi nimeämisestä tiedotettiin Suomessa 30. ja 31. maalikuuta ainakin kol-

messa lehdessä.219 Otsikolla ”Heikki Hannikainen Limaan” ja ”Heikki Hannikainen lähettilääksi Li-

maan” kerrottiin Suomen sosiaalidemokraatissa ja Uudessa Suomessa presidentin nimittäneen ”New 

Yorkissa olevan pääkonsuli Heikki Juhani Hannikaisen täysivaltaiseksi erikoissuurlähettiilääksi Li-

maan ja Madridissa olevan suurlähetystön lähetystösihteerin Juha Olavi Montosen 1 lk:n lähetystö-

sihteeriksi Limassa olevaan suurlähetystöön molemmat 1. 7 lukien.” Uutinen oli sama kaikissa leh-

dissä, vaikkakin Etelä-Suomen Sanomissa uutista otsikolla ”Pääkonsuli Hannikainen täysivaltaiseksi 

suurlähettilääksi Limaan”, oli täydennetty Hannikaisen uratiedoilla. Artikkelissa ei erikseen puhuttu 

(eikä myöhemmissäkään) Suomen ja Perun välisten diplomaattisuhteiden solmimisesta. 

 

3.5 Suurlähettilään lähtöä edeltäviä yksityiskohtia 

 

3.5.1 Ulkoasiainministeriön katse tulevassa messutapahtumassa 
 

Perussa vaikuttivat 60-luvulla vaihtelevat sisäpoliittiset muutokset. Maan sisäpoliittista tilannetta ei 

nähty UM:ssä välttämättä suurenakaan esteenä tai häiriönä suhteiden edistämiselle, ja suurlähetystön 

perustamiseen tähtäävälle määrätietoiselle etenemiselle. UM:llä oli jo alkukeväästä katse lokakuun 

lopulla Limassa järjestettävässä Feria Internacional del Pacífico- nimisessä kansainvälisessä Tyynen-

meren messutapahtumassa, ja edustuston perustamisen katsottiin tukevan messujärjestelyjen toteut-

tamista. Messuille osallistumiselle annettiin painoarvoa ja siitä puhuttiin esimerkiksi Uudessa Suo-

messa ”kuluvan vuoden tärkeimpänä näyttelytapahtumana Euroopan ulkopuolella”.220 Messuille 

 

 

218 UMA 5 G74 b; Nro: 637/163. 19.3.63. Hannikainen, Heikki Juhani; agrementtipyyntö suurlähettilääksi Limaan. Liite 

1: Muistio II. Suomen ja Perun väliset suhteet. Pentti Uusivirran laatima muistio UM:lle 18.3.63. 
219 Heikki Hannikainen lähettilääksi Limaan. Uusi Suomi, 30.03.63, Pääkonsuli Hannikainen täysivaltaiseksi suurlähet-

tilääksi Limaan. Etelä-Suomen Sanomat, 31.03.63 ja Heikki Hannikainen Limaan. Suomen Sosiaalidemokraatti, 

31.03.63. 
220 Keskisuuren ja pienen teollisuuden panos talouselämässämme kasvamassa. Tehostettua messutoimintaa. Uusi Suomi, 

12.04.63. 
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odotettiin suurta kävijämäärää ja Suomella oli määrä olla siellä oma osastonsa.221 Washingtonin-

suurlähetystö antoi tiedonannon Perun ja Suomen välisten suurlähetystötasoisten suhteiden solmimi-

sen mahdollistumisesta 15. maaliskuuta ja jo seuraavana päivänä oli New Yorkin-pääkonsulaattiin 

lähetetty UM:stä messutapahtuman valmisteluihin liittyvä sähke. Ivalolta saapuneessa sähkeessä tie-

dotettiin: ”Huomioon ottaen syyskuisen näyttelymme Limassa suunnittelemme nimitys heinäkuusta. 

Sihteeriksi suunnitteilla Montonen Madridista”.222 Hannikainen toivotti tulevan lähetystösihteerin 

Juha Montosen (1963-1966) tervetulleeksi vastaamalla New Yorkista ”Järjestänette tarkoituksenmu-

kaisella tavalla Montonen hyvin tervetullut”.  

Hannikaiselle ei ollut aivan selvää, mihin ”näyttelyllä” viitattiin. Käytännössä Limassa järjestettä-

vässä tapahtumassa Suomella oli määrä olla oma osastonsa, kun sähkeessä puhuttiin syyskuisesta 

näyttelystä. Kuten aiemmin kerroin, tammikuun loppupuolella nimityksensä hyväksymisen ohessa, 

Hannikainen oli esittänyt Hallamalle kirjallisen pyynnön aloittaa Limassa vasta syyskuussa.223 Tähän 

pyyntöön ei vielä maaliskuun loppupuolella oltu reagoitu. Hän lähetti 25. maaliskuuta New Yorkista 

kyselyn näyttelyasiaa koskien: ”Valmistellessani matkaani toimintaani Limassa tiedustelen mikä 

näyttelymme syyskuussa osallistuessamme Third Pacific International Trade Fairiin loka-marras-

kuun vaihteessa”.224  Ivalo vastasi seuraavana päivänä lyhyesti, että messuille osallistumisen valmis-

telut ajankohtaistuivat syyskuussa.225 Tähän toteamukseen sisältyi ehkä ääneen sanomaton olettamus 

siitä, että Hannikainen saapuisi Limaan, kuten UM:ssä oli alun perin suunniteltu eli heinäkuussa. 

Messuvalmisteluiden hoitamiseen tarvittiin selkeästi suurlähettilään panosta ja perustamisen viralli-

suuksienkin hoitamisessa tiedettiin kuluvan aikaa. Suurlähettilään saapumiskuukausi täsmentyi lo-

pullisesti viimeistään, kun UM:ltä lähetettiin 29. maaliskuuta sähkeet sekä Washingtonin-suurlähe-

tystölle että New Yorkin-pääkonsulaattiin. Molemmissa lyhyissä tiedonannoissa todettiin sama asia 

kuin Kekkosen samana päivänä lähettämässä valtuuskirjeessä ja lehdistölle julkistetussa tiedonan-

nossa; Hannikaisen virkakauden oli määrä alkaa Limassa heinäkuusta.226  

 

 

 

221 Lisää Feria Internacional del Pacificon historiasta esimerkiksi El Comercion espanjankielisessä artikkelissa: Memorias 

de los mejores años de la Feria del Hogar, la tradición que acompañó a los peruanos por décadas. 13.10.2019. Osoit-

teessa:https://elcomercio.pe/somos/historias/memorias-de-los-mejores-anos-de-la-feria-del-hogar-la-tradicion-que-

acompano-a-los-peruanos-por-decadas-noticia/ Viitattu 1.7.2020 
222 UMA 5 G74 b; Nro: 1/166Sal.D. 16.3.63. Suurlähetystön perustaminen Limaan 
223  Hannikaisen sähke Hallamalle:”Nimittänette heinäkuusta, jos kirjeessä Hallamalle anomani första sept (1. syyskuuta) 

ei sovi”. UMA 5 G74 b; Nro 1/166Sal.D. 28.1.63. Hannikainen, Heikki; pääkonsuli; siirto suurlähettilääksi Limaan. 
224 UMA 5 G74 b; Nro: 1/166Sal.D. 25.3.63. Suurlähetystön perustaminen Limaan.  
225 UMA 5 G74 b; Nro: 1/166Sal.D. 26.3.63. Suurlähetystön perustaminen Limaan.  
226 UMA 5 G74 b; Nro: 50/2540.K. 29.3.63. Hannikainen, Heikki Juhani nimitys suurlähettilääksi Limaan. 

https://elcomercio.pe/somos/historias/memorias-de-los-mejores-anos-de-la-feria-del-hogar-la-tradicion-que-acompano-a-los-peruanos-por-decadas-noticia/
https://elcomercio.pe/somos/historias/memorias-de-los-mejores-anos-de-la-feria-del-hogar-la-tradicion-que-acompano-a-los-peruanos-por-decadas-noticia/
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3.5.2 Suurlähettilään Limaan siirtymisen järjestelyitä 
 

Hannikainen oli anonut Limaan lähdön ajankohdaksi syyskuuta. Vaikuttaa siltä, että vielä muutama 

päivä ennen Suomen ja Perun välisten diplomaattisuhteiden solmimista ja suurlähettilään esittelyä, 

hän olisi yhä toivonut myöhempää Limaan siirtymisajankohtaa. Hän lähetti New Yorkista kuriiripos-

tissa suoraan Ivalolle toivettaan käsittelevän H.V- kirjeen227 25.- 30. maaliskuuta välisellä ajalla. 

Ivalo vastasi kirjeeseen vasta suurlähettilään esittelypäivän ja maiden välisten suhteiden solmimisen 

jälkeen 30. maaliskuuta: ”Valitan Hannikaisen hvkirje saapui esittelyn tapahduttua. Laivamatka hy-

väksytään”.228 Ivalo ei vastauksessaan reagoinut sen enempää Hannikaisen pyyntöön; suurlähettilään 

esittely ja hänen lähtönsä ajankohdan julkistaminen näyttivät perustellulta syyltä matkan siirtämisen 

poissulkemiseksi. Toisaalta Hannikainenkaan ei Ilolan sähkeen vastaanotettuaan tiedustellut saapu-

mispäivänsä siirtämisestä uudestaan vaan palasi siihen vasta kesäkuussa.  

Maalis-toukokuussa UM:n ja New Yorkin-pääkonsulaatin välinen Liman-suurlähetystön järjestelyi-

hin liittynyt keskustelu sisälsi lähinnä kyselyjä nimenselvennyksistä sotilasjuntan kenraalille Lin-

dleylle osoitettuun valtuuskirjeeseen, joka Hannikaisen oli määrä esitellä saapuessaan Limaan. Han-

nikaisen lähestyvä laivamatka hyväksyttiin Ivalon sähkeessä kuluna jo maaliskuun lopussa. Säästö- 

ja rahtisyistä diplomaattiedustajat liikkuivat monesti asemamaihin asettuessaan laivoilla lentokoneen 

sijaan. UM:ssä käytäntönä oli siirtotapauksissa, kuten suurlähettiläs Hannikaisen siirtyessä Limaan, 

kustantaa diplomaatin ja hänen perheensä laivamatkan lisäksi mahdolliset muuttokulut. Hannikaisen 

perheen, kuten monen muunkin diplomaattiperheen, mukana matkustivat huonekalut ja muut perheen 

tavarat. New Yorkin pääkonsuli Hannikaisen virka-aika Washingtonissa loppui virallisesti 31. touko-

kuuta 1963. Hänen seuraajanaan jatkoi Paul Gustafsson (1963–1966), joka nimitettiin virkaansa Uu-

den Suomen julkaiseman uutisen perusteella, 1. syyskuuta 1963 alkaen.229 Uudessa Suomessa tiedo-

tettiin 26. toukokuuta ”viime viikon vaihteisesta” suomalaisamerikkalaisen kauppakamarin (Finnish 

American Chamber of Commerce) Hannikaiselle pitämästä jäähyväistilaisuudesta.230 Tilaisuudessa 

kerrottiin uutisen mukaan olleen läsnä noin sata henkilöä, mutta Hannikainen itse oli estynyt 

 

 

227 Sähkeiden ja kirjeiden lisäksi suurlähettiläät ja muut UH:n virkamiehet usein lähettivät ns. Hyvä Veli-kirjeitä tai H.V.-

kirjeitä. Ne olivat suoraan UM:n eri toimijoille osoitettuja, yleensä kuriiripostissa lähetettyjä henkilökohtaisempia kirjeitä. 
228 UMA 5 G74. b; Nro: 1/166Sal.D. 30.3.63. Hannikainen, Heikki; muutto Limaan.  
229 Gustafsson nimetty New Yorkin-konsuliksi. Uusi Suomi, 01.06.63. 
230 Jäähyväistilaisuus pääkonsuli Hannikaiselle. Uusi Suomi, 26.5.63. 
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saapumasta paikalle ”äkillisen sairastumisen johdosta”.231Hannikainen tiedusteli kesäkuun alussa 

UM:n hallinnolliselta osastolta sähkeitse: ”Millä ehdoin olisivat kaikki laivapaikkamme 5/7 (5. hei-

näkuuta) Limaan peruutettavissa”:232 UM:ltä ei tähän kysymykseen ainakaan arkistoihin päätyneellä 

sähkeellä reagoitu. Tietoa tai syitä laivamatkan perumishalulle ei lähdeaineisto anna.  

Hannikaisen oli määrä käydä Suomessa ennen Limaan siirtymistään. Matkalle oli ainakin kaksi syytä: 

suurlähettilään yleisötapaaminen UM:ssä ja edustustopäälliköiden vuotuinen kokous. Lomamatkoja 

ei 60-luvulla kustannettu.233 Hannikainen palasi Suomeen kesäkuun puoliväliin mennessä. Uudessa 

Suomessa tiedotettiin, että ”Suomen Liman-suurlähettiläs Heikki Hannikainen on yleisön tavattavana 

ulkoasiainministeriössä, Ritarikatu 2, perjantaina kesäkuun 14. pnä klo 10-12”.234 Suurlähettilään 

yleisötapaaminen oli tavanomainen käytäntö varsinkin, kun UM:ssä tapahtui uusia nimeämisiä. Esi-

merkiksi suurlähettiläs Seppälän kohdalla oli vuotta aikaisemmin tiedotettu vastaavanlaisen yleisöti-

laisuuden järjestämisestä.235 Samassa lehdessä kerrottiin UM:n edustustojen päälliköille 17.- 19. ke-

säkuuta järjestettävästä kokoontumisesta.236 Paikalle kerrottiin Hannikaisen lisäksi saapuvan 22 suur-

lähettilästä ja pääkonsuli Torsten Tikanvaara (Tikanvaaran ollessa ainoa artikkelissa mainittu pää-

konsuli). Pääministeri Ahti Karjalaisen ja ulkoasiainministeri Veli Merikosken (1962–1963) oli 

määrä esittää tilaisuudessa ”katsaus poliittisiin tapahtumiin” ja presidentti Kekkosen olla mukana 

vastaanotossa. Ohjelmaan kerrottiin kuuluvan mm. tutustuminen Neste Oy:n tuotantolaitoksille ja 

kierros Turun Linnassa. Vuotuisten edustustonpäälliköiden kokoontumisten lisäksi UH:n sisäinen 

koulutus oli edustuston päälliköille vielä 60-luvulla melko vähäistä ja epäsäännöllistä.237 Soikkasen 

mukaan edustustopäälliköitten vuotuisia kokouksia voitiinkin pitää eräänlaisena jatkokoulutuksena. 

Ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin vuonna 1959 ja muutama vuosi myöhemmin alettiin ko-

koontua vuosittain. Kokoontumiset olivat näyttäviä ja ne laajenivat vuosien mittaan kestoiltaan jopa 

nelipäivisiksi. Niissä käsiteltiin ajankohtaisia kysymyksiä ja puheenvuoroissa kuultiin eri alojen asi-

antuntijoita sekä pää-, kauppa- tai ulkoministereitä. Esitelmien ja keskusteluiden ohella ohjelma muo-

dostui tehdasvierailuista, tapaamisista vientipiirien kanssa ja tasavallan presidentin vastaanotosta. 

Kokoukset tarjosivat mahdollisuuden tavata politiikan päätöksentekijöitä ja verkostoitua, mutta 

 

 

231 Maladie diplomatique eli diplomaattinen sairaus on diplomaattien usein käyttämä syy olla pois kokouksista tai muista 

tilaisuuksista. Tällöin diplomaatti ilmoittaa sairastumisen tai pahoinvoinnin poisjäämisen perusteluksi. Tarkoituksena on 

olla aiheuttamatta loukkaantumista kieltäytymisellä. Hannikaisen tapauksessa poisjäämisen syy voi tosin olla todellinen 

sairastuminen. 
232 UMA 5 G74 b; Nro: 50/2540.K. 8.6.63. Suurlähettiläs Hannikaisen muutto. 
233 Soikkanen 2003, 145.  
234 Ulkoministeriö. Uusi Suomi, 13.6.63. 
235 Ulkoministeriö. Uusi Suomi, 22.7.62. 
236 Edustustojen päälliköt koolle. 16.6.63. 
237 Soikkanen 2003, 133-134. 
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ennen kaikkia keskustella edustamastaan asemamaasta sekä edesauttaa edustuston toiminnan menes-

tymistä ja asioiden hoitoa. Kokoukset pidettiin aina kesällä ja matka niihin kustannettiin osanotta-

jille.238 

Kun edellisen kerran muuttoon liittyvistä etukäteisjärjestelyistä oli UM:ltä tiedotettu maaliskuun lo-

pulla, lähetettiin New Yorkiin seuraava aiheeseen viittaava sähke 20. kesäkuuta. Ivalo kirjoitti ”--

Tahtonette viipymättä pikailmoittaa valitsemanne muuttoliikkeen nimen--”.239 Hannikainen kertoi 

muuttoliikkeenä olevan: ”Entiskokemuksen perusteella Santini Brothers”.240 Laivamatkaa koskien 

hän tiedotti myöhemmin: ”Laivauduin femte (5:ttä) saapuakseni Limaan sextonde (16) osoitteeni 

Gran Hotel Bolivar jossa Montonenkin ja johon kansliatilatkin. Paakkanen suorittanut etukäteisjär-

jestelyt ohjeitteni mukaisesti. Alistan lopullisesti hintoineen järjestelyineen Limasta käsin”.241 Alun-

perin suunniteltu 5. heinäkuuta määräytyi laivamatkan aloituspäiväksi, eikä muutoksia tai lykkäystä 

enää UM:ltä anottu. 

 

 

4. LIMAN-SUURLÄHETYSTÖN TOIMINTA VUOSINA 1963-1966 
 

4.1 Vastaanotto lehdistössä 

 

4.1.1 Maakuvatyön ja mediaseurannan kytkös 
 

Vielä nykypäivänäkin suomalaisten edustustojen erääseen keskeiseen toimenkuvaan kuuluu media-

seuranta- ja viestintä eli vuorovaikutus tiedonvaihdannan kautta. Kansainvälisellä tasolla viestinnän 

ja erilaisten medioiden avulla välitetään tietynlaista kuvaa Suomesta valtiona eli luodaan ns. ”Suomi-

brändiä”.242 Menestyksekäs maakuvatyö ylläpitää kansainvälisiä suhteita ja edistää Suomen asemaa 

esimerkiksi poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti. Edustustoilta ulkomaat voivat odottaa saa-

vansa totuudenmukaista ja ajankohtaista tietoa Suomesta, kun toisaalta Suomen edustustojen olete-

taan viestittävän kotimaahan UH:lle tai medialle merkittävää ja tärkeää tietoa asemamaittensa 

 

 

238 Soikkanen 2003, 134. Perheen matkakuluja kokouksiin osallistuttaessa alettiin korvaamaan vasta 70-luvulla. 
239 UMA 5 G74 b; Nro: 50/2540.K. 18.6.63.Suurläh. Hannikainen; muutto Limaa ja paluu New Yorkiin. 
240 UMA 5 G74 b; Nro: 50/2540.K. 20.6.63.Suurläh. Hannikainen; muutto Limaa ja paluu New Yorkiin. 
241 UMA 5 G74 a; Nro: 44/3557.D. 6.7.63. Suomen suurlähetystö; sähkesoite. 
242 Edustustojen perustehtävistä lisää ulkoministeriön kotisivuilla. Osoite: https://um.fi/edustustot. Viitattu 4.8.2020. 

https://um.fi/edustustot
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asioista. Jo 60-luvun alussa maakuvatyölle oli olemassa oma strategiansa ja UE:n harjoittaman vies-

tinnän tehtävänä oli vaikuttaa Suomi-kuvaan myönteisesti. Tarkastelemissani arkistolähteissä saatet-

tiin suomalaiseen maakuvatyöhön liittyen puhua ”propagandasta”, yleensä sanan positiivisessa mer-

kityksessä.243 UE:n työtehtävien monipuolistuessa yhteydenpito lehdistön kanssa muuttui yhä merki-

tyksellisemmäksi. Mediaseurannan osalta toimittiin UH:n ohjeiden mukaisesti ja maakuvan kehittä-

miseksi pyrittiin vaikuttamaan asemamaassa tapahtuvaan Suomeen ja suomalaiseen edustustoon liit-

tyvään tiedottamiseen. Tässä luvussa käsittelen perulaisen ja suomalaisen lehdistön viestintää suur-

lähettilään saapumiskuukautena. 

 

4.1.2 Perulainen lehdistövastaanotto 
 

Etelä-Amerikkalaisen ammatillisen journalismin ja joukkoviestinnällisten tiedotusvälineiden histori-

antutkimuksen rinnalla, perulaisen median- ja lehdistön historiaa on tutkittu jonkin verran.244 On hyvä 

käsittää, että kuten muuallakin maanosassa myös Perussa sanomalehtien eräinä syntymotiiveina vai-

kuttavat olleen pyrkimykset poliittisten mielipiteiden esiintuonnille ja ohjailulle.245 Poliittinen propa-

ganda ja strateginen viestintä, olivat perinteisesti sidoksisissa valtion toimintaan ja niiden läsnäolon 

tunnustaminen Etelä-Amerikkalaisessa mediaretoriikassa ei vaikuta olevan kiistelty aihe. Varhaisim-

pien perulaisten sanomalehtien perustamisvuodet sijoittuvat 1800-luvun lopulle. Lehtien perustajina 

ja rahoittajina toimivat usein politiikan ja/tai talouden piirissä vaikuttaneet eliittiryhmän henkilöt eikä 

ollut poikkeuksellista, että suurilla sanomalehtiyhtiöillä oli useita tytär- tai sisaryhtiöitä sekä ylikan-

sallista, erityisesti maanosan sisäistä yhteistyötä. Tietyt perulaiset sanomalehdet identifioitiin avoi-

mesti hallitukseen tai oppositioon. Ammattijournalistit olivat 60-luvulla Etelä-Amerikassa yleensä 

korkeakoulutuksen saaneita ja Perussa sanomalehtitoimittajien akateemiset opinnot edellyttivät ta-

loudellista varakkuutta. Suomalaisesta, vähäeleiseksikin luonnehditusta journalistisesta katsantokan-

nasta tarkastellen, ominaista perulaiselle retoriikalle oli sen kielellinen koukeroisuus ja eläväisyys. 

Tarkastelemani artikkelit korostivat hierarkia-asetelman painoarvoa ja niihin muotoiltu espanjan kieli 

 

 

243 Hakovirta 2013, 113-115; Pitkänen ja Sutinen 2018, 18-23. Propaganda voidaan määritellä viestinnäksi jonka tarkoi-

tuksellisena pyrkimyksenä on massoihin vaikuttaminen. Pitkäsen ja Sutisen mukaan sillä on neljä keskeistä tekijää; viestin 

lähettäjä, sen levityskanava, viesti ja viestin vastaanottaja. Hakovirran mukaan propagoiminen on yksi ulkopolitiikan 

johdon ja ammattidiplomaattien tehtävistä, mutta monien ulkoasiainhallintojen oheiselimissä toimii myös erityisiä pro-

pagandayksiköitä. 
244 Esim. Suomessa Leskinen 2014 ja Perussa Gargurevich Regal 1991. 
245 Leskinen 2014, 332-335. 
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viestitti kielen omia perinteitä ja traditioita. Tästä huolimatta informatiivinen sisältö näyttäytyi niissä 

suppeana.  

Lähetystösihteeri Montonen saapui Limaan heinäkuun alussa samoin kuin kanslia-apulaiset Hilkka 

Paakkanen ja Sirkka Laitinen. He aloittivat viroissaan hieman ennen suurlähettilään saapumista ja 

heidän, erityisesti Montosen, eräänä varhaisena tehtävänkuvanaan oli seurata perulaista mediaa ja 

välittää UM:lle suurlähettilään vastaanottoon ja suurlähetystön asettumiseen liittyvää perulaista tie-

dotusta. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että Perussa julkaistut lehtiartikkelit lähetettiin kuriiripos-

tissa UM:lle, lyhyine suomennoksineen ja mahdollisine kommentteineen. Artikkeleiden käännös-

työnsä ohella joissakin tapauksissa Montonen, ikään kuin ohimennen, mainitsi mielestään tärkeimmät 

sanomalehtijulkaisun ulkopuoliset seikat, kuten sanomalehden poliittisen statuksen. Lyhyisiin suo-

mennoksiin oli vaikea sisällyttää kaikki uutisten tieto; alkuperäisartikkeleiden sisällöstä oli jätetty 

kohtia suomentamatta ja sanojen merkitykset olivat taipuneet suomen kieleen sopivammiksi. Toi-

saalta espanjan kielen ilmaisutavat ovat muuttuneet 60 vuoden aikana ja sanojen merkitykset ja vi-

vahteet saattavat olla nykyisin erilaisia. Seuraavat käännökset ovat omia suomennoksiani, mutta olen 

kokenut tärkeäksi pitää joissakin tapauksissa tekstissä esillä myös alkuperäismuotoisen espanjankie-

lisen tekstin.  Tuodessani esiin Montosen tuottamia käännösselosteita ja kommentteja mainitsen asi-

asta erikseen.  

Suurlähett ilään saapuminen  

 

Ensimmäinen sanomalehtitiedote koskien suurlähettilään saapumista, julkaistiin 26. kesäkuuta, suu-

rilevikkisessä sanomalehdessä La Prensassa. Otsikon Primer Embajador Finés vendrá a Lima en 

julio (ensimmäinen suomalainen suurlähettiläs tulee Limaan heinäkuussa) alla kerrottiin, että Suomen 

New Yorkin-pääkonsuli Hannikainen ottaisi vastaan suurlähettilään paikkansa Limassa heinä-

kuussa.246 Neljän kappaleen kokoisessa artikkelissa todettiin, että Perulla ja Suomella on siihenasti-

sesti ollut vain konsulisuhteet ja, että Suomi aikoi osallistua lokakuussa järjestettävään Feria Interna-

cional del Pacífico- tapahtumaan. Lopuksi kerrottiin, että Peru oli solminut diplomaattisuhteet siihen 

mennessä Skandinavian maista Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa. Samalla artikkelissa kerrottiin, 

että Peru oli solminut suhteet Intian kanssa kolme kuukautta takaperin ja sillä oli aikomuksena solmia 

seuraavaksi suhteet Yhdistyneen Arabitasavallan ja Afrikan maiden, kuten Ghanan kanssa. 

 

 

246 Primer Embajador Finés vendrá a Lima en julio. La Prensa, Lima, 26.6.63. UMA 5 G74 b; Nro: 84/17.50/2540.K. 

13.8.63. Suurlähettiläs Hannikaisen tulo Limaan; lehtileikekokoelma liitteineen. Kaikki perulaisissa sanomalehdissä jul-

kaistut artikkelit lähettiin UM:lle lentopostissa ja ne koottu Hannikaisen henkilökansioon.   
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Hannikaista oli lehteen siteerattu UPI:n (United Press International, kansainvälinen uutistoimisto) 

haastattelun pohjalta artikkelin keskiosassa:  

”Maantieteellisesti olemme hyvin kaukana toisistamme, mutta Peru -paremmin sanottuna- Inkojen imperiumi- on 

aina kiinnostanut minua ja vaikuttanut minuun suuresti. Yksi ensimmäisistä kirjoista, jonka olen elämäni aikana 

lukenut, käsitteli Inkojen imperiumia. Olen hyvin tyytyväinen, että minut on uskottu palvelemaan Perussa maatani. 

Yleisesti ottaen meillä on suuri kiinnostus Latinalaista Amerikkaa kohtaan”.247 

UM:lle lähetetyssä käännösselosteessa artikkeli oli Montosen suomentamana mutkattomampi. Ky-

seinen käännös on kirjoitettu nopeasti, sillä ”Latinalaisesta Amerikasta” oli taipunut ”Latainalais-

Emerikasta” muotoon. Suurlähettilään saapumiseen liittyvä uutinen, yhdessä Perun vanhimmista ja 

60-luvulla muissakin Etelä-Amerikan maissa keskeisen aseman saavuttaneessa sanomalehdessä, 

viestitti perulaisten varhaisesta kiinnostuksesta Suomea kohtaan. Toisaalta, kun Suomi nostettiin ar-

tikkelissa esiin ns. Skandivian maana sekä yhtenä uutena diplomaattisuhteena muiden mainittujen 

suhteiden rinnalla, Liman-suurlähetystön perustaminen kytkettiin osaksi suurempaa bilateraalisten 

suhteiden verkostoa Perussa. Hannikaisen puheen sisältämä viittaus Peruun inkavaltakuntana toistui 

Montosen raportoimassa, hänen esittämässään myöhemmässä julkisessa puheessa. Ehkä Hannikainen 

koki inkavaltakunnan eli lähestymisen kulttuurillisen aihepiirin kautta harmittomampana, olisihan 

kommentti Perun kolonialistisesta menneisyydestä tuonut aivan erilaisen vivahteen puheeseen. Toi-

saalta viittaus oli rohkea; Perun poliittiset piirit olivat yhä eurooppalaisperäisten sukujen hallinnassa.  

Hannikaisen saapuminen Limaan perheineen 17. heinäkuuta sai osakseen paljon perulaista sanoma-

lehtihuomiota. Montosen mukaan ”suurlähettiläs Hannikaisen saapumispäivänä julkaisivat kaikki 

Liman aamulehdet lyhyitä ennakkouutisia hänen tulostaan”. Samana päivänä julkaistiin uutinen ai-

nakin seitsemässä sanomalehdessä.248 Iltapäivälehti El Comercio Graficon249 kahdeksan kappalei-

sessa lehtiartikkelissa kerrottiin otsikolla Llega primer Embajador Finlandés (Ensimmäinen suoma-

lainen suurlähettiläs saapuu), että samana päivänä ja ensimmäisen suurlähettilään saapumisen myötä, 

maat ovat aloittaneet virallisten diplomaattisuhteittensa ylläpidon. Artikkelissa nostettiin esiin, että 

Peru oli kolmas Latinalaisen Amerikan maa, jonka kanssa Suomi oli solminut diplomaattiset suhteet. 

Hannikaisen virka-arvoon viitattiin suurlähettilään esittelyn mukaisesti: ”El excelentísimo Heikki 

Hannikainen es el Primer Embajador Extraordinario y Plenipotencionario que Finlandia acreditará 

a nuestro país” (Kunnioitettu Heikki Hannikainen on ensimmäinen täysivaltainen 

 

 

247 “Estamos muy lejos físicamente, pero el Perú – mejor debo decir – el Imperio de los Incas – siempre tuvo un interés 

e influencia grande sobre mí. Uno de los primeros libros que leí en mi vida fue sobre el Imperio Inca.- Estoy muy satis-

fecho con esta misión que me encomienda  servir a mi país en el Perú. En general tenemos gran interés en la América 

Latina”. 
248 Correo Lima, La Crónica, La Prensa, Expreso, El Comercio, El Comercio Grafico ja Ultima Hora Lima. 
249 Llega primer Embajador Finlandés. El Comercio Grafico, Lima, 17.7.63. 
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erikoisuurlähettiläs, jonka Suomi akkreditoi maahamme). Hänen kerrottiin saapuneen perheineen 

suoraan New Yorkista Callaon satamaan kello yhdeksän aamulla.  

Hannikaisen opinnoista kerrottiin: ”Experimentado diplomático de carrera, el Embajador Hannikai-

nen ostenta el grado de licenciado en Letras en la Universidad de Helsinki, donde se graduó el año 

1939” (Kokenut karriääridiplomaatti, suurlähettiläs Hannikainen, omaa filosofian maisteritason tut-

kinnon250 Helsingin yliopistosta, josta hän valmistui vuonna 1939). Tämän jälkeen artikkelissa tuotiin 

esiin hänen uransa vaiheita UM:ssä ja UE:ssä. Suurlähettiläsperheen henkilökohtaista elämää kohtaan 

esitettiin perulaisessa mediassa jo alkuvaiheessa erityistä kiinnostusta. Esimerkiksi El Comercio Gra-

ficon uutisessa kirjoitettiin: ”Hannikainen llegó a Callao acompañado por su esposa Marianne y por 

sus hijos Heikki, Ann Elise y Eva” (Hannikainen saapui Callaoon vaimonsa Mariannen ja lastensa 

Heikin, Ann Elisen ja Evan seurassa). Toisaalta kaikki tiedot eivät vielä tässä vaiheessa olleet aivan 

oikein; perheen poika Heikki ei matkustanut muun perheen kanssa Limaan. Artikkelin loppuosan 

Montonen oli jättänyt suomentamatta viittaamalla siihen ”Uutinen sisältää lisäksi eräitä suurlähetti-

läs Hannikaisen tähänastista virkauraa sekä hänen perhettään koskevia tietoja”. 

Ultima Hora Lima251 kertoi otsikolla Finlandia y Perú con Embajadores (Suomi ja Peru suurlähetti-

läineen tai maat vaihtavat suurlähettiläitä), edellä mainittujen seikkojen lisäksi, että Hannikainen saa-

pui Peruun ”Santa Margarita”- nimisellä laivalla. Suomi oli saanut tekstissä muodon ”Filandia” ja 

Helsinki muodon ”Helsinski”. Viiden kappaleen pituisessa artikkelissa ylistettiin monin adjektiivein 

suhteiden merkitystä ja suurlähettilään henkilökohtaisia saavutuksia. Esimerkiksi suhteiden solmimi-

nen oli ”feliz acontecimiento” (iloinen merkkitapahtuma), jota ”será celebrado” (tullaan juhlimaan), 

Callaon satamassa heti aluksen saapuessa. Suurlähettilääseen viitattiin ylistettynä henkilönä, joka Pe-

run valtiolla oli kunnia saada diplomaatikseen. La Crónican252 tarjoama lyhyt kahden kappaleen uu-

tinen, joka oli varustettu Hannikaisen kuvalla, ei sisällöltään eronnut kovinkaan paljon edellisistä. 

Poikkeuksena edellisiin oli viittaus Hannikaiseen tittelillä ”D. Heiki Hannikainen” ja lähetystösih-

teeri Montoseen ”D. Jussi Montosena”. Kyseisessä artikkelissa ja muutamassa muussa, Hannikainen 

ja Montonen olivatkin saaneet tohtorin arvonimen. Hannikaisen vaimoon viitattiin ”doña Marianna 

de Hannikainen”-termillä. Doña- sana viittasi yläluokan rouvaan, kun ”de Hannikainen” on espanjan 

 

 

250 Licenciado en letras- tutkinto vastasi Perussa 60-luvulla vähintään neljän vuoden korkeakouluopintoja. ”En letras” 

viittaa kielitieteisiin, laajemmin käsitettävänä humanistisiin tieteisiin. ”Licenciado” eli lisensiaatti-sanalla viitataan ylem-

pään korkeakoulututkintoon. 
251 Finlandia y Perú con Embajadores. Ultima Hora Lima, Peru.17.7.63. 
252 Llega hoy primer embajador de la R. de Finlandia. La Crónica, Lima, 17.7.63. 
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diplomaattikielessä nykypäiväänkin säilynyt tapa puhuttaessa diplomaattiedustajan vaimosta sukuni-

mineen. Correon253 uutinen oli toisto edellisestä lähes otsikkoa myöten.  

Expresossa254 julkaistu uutinen otsikolla Flamante Embajador nordico (tuore/loistava pohjoismaa-

lainen suurlähettiläs) oli kuuden virkkeen kokoinen, mutta kuten osassa edellisistäkin julkaisuista, 

lauseet olivat pitkiä ja monin ajatusviivoin ja pilkuin jatkettuja. Uutisessa kerrottiin perulainen miel-

leyhtymä Suomesta: ”De las sugestivas y heladas tierras de Finlandia” (jäisen/viileän maan mieli-

kuvan antavasta Suomesta). Hannikaisen nimeä kommentoitiin artikkelissa ”su nombre es bien fácil 

de pronunciar, ya se acostumbrarán” (Hänen nimensä on hyvin helppo lausua, tottunette pian). El 

Comercio255, joka oli Montosen käännöskommentin mukaan silloista hallituspuoluetta AP:ta (Acción 

Popular) eniten lähellä oleva aamulehti, sisälsi lähes kaikki samat tiedot, kuin ensimmäisenä käsitte-

lemäni El Comercio Graficon artikkeli. Erona lehtien välisessä tiedotuksessa oli artikkelin pituus. La 

Prensan256 julkaisema kahden kappaleen kokoinen uutinen sisälsi muihin verraten vähiten tietoa.  

Suurlähettilään Limaan saapumista seuraavana päivänä, 18. heinäkuuta, julkaistiin asiasta tiedote nel-

jässä perulaisessa sanomalehdessä. Correo Lima257 ja La Crónica258 toistivat lähinnä samat asiat mitä 

edellisenäkin päivänä, vaikkakin näkökulma oli vaihtunut futuurista imperfektiin. Sen sijaan sisällöl-

tään kattavammissa El Comerciossa ja La Prensassa julkaistuihin uutisiin oli päästy haastattelemaan 

Hannikaista. Kymmenen kappaleen pituisessa El Comercion artikkelissa otsikolla Llegó el Dr. Heikki 

Hannikainen 1er. Embajador finlandés en Lima (Suomen 1:nen suurlähettiläs Tri Heikki Hannikai-

nen saapui), kerrattiin aluksi eilispäivän tapahtumia.259 Hannikaisen vaimon tyttönimi Vennström oli 

saanut uuden muodon, kun Hannikaisen perheestä kerrottiin “Llegó acompañado de su esposa Ma-

rianne Gennstrom ya de sus hijas Ann y Eva” (hän saapui seuranaan vaimonsa Marianne Gennstrom 

ja tyttärensä Ann ja Eva). Artikkeli tarjosi tietoa, jota tarkastelemani lähdemateriaali ei paljastanut. 

Esimerkiksi laivan saapumisesta ja vastaanottokokoonpanosta kirjoitettiin:  

“Laivan saapuessa merisatamaan, tri Adhemar Montagne, protokollapäällikkö, tervehti häntä valtion juntan val-

lanpitäjien ja ulkoministeriön nimissä -- Samoin suomalaista diplomaattia saapuivat vastaanottamaan, suomen 

 

 

253 Embajador de Finlandia llega hoy. Correo Lima, Peru 17.7.63. 
254 Flamante Embajador nordico. Expreso 17.7.63. 
255 Primer Embajador de Finlandia en el Perú llegará hoy al Callao. El Comercio, Lima 17.7.63. 
256 Hoy llega 1er. Embajador Finés. La Prensa, Lima, Peru 17.7.63. 
257 Llegó Embajador Finlandés. Correo Lima, Peru 18.7.63. 
258 Diplomáticas, La Crónica, Lima, Peru 18.7.63. 
259 Llegó el Dr. Heikki Hannikainen 1er. Embajador finlandés en Lima. El Comercio, Lima 18.7.63. 
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kunniapääkonsuli, herra Pedro Roselló, Norjan kunniapääkonsuli, herra Hans Georg Stiman ja Ensimmäinen 

lähetystöneuvos herra Jussi Montonen, seuranaan vaimonsa”.260 

Artikkelin haastatteluajankohdasta- ja ympäristöstä kerrottiin: “En horas de la tarde, el doctor Heikki 

Hannikainen recibió a uno a nuestros redactores, en su suite del Hotel Bolívar, deparando amable-

mente por espacio de una hora” (Iltapäivän tunteina, tohtori Heikki Hannikainen otti vastaan yhden 

toimittajistamme, sviitissään Hotel Bolívarissa, ystävällisesti tunnin aikavälillä). Montonen oli kysei-

sen kohdan omassa käännöksessään kääntänyt ”keskusteli rakastettavasti hänen kanssaan tunnin”. 

Haastattelussa Hannikainen kertoi Suomen halusta vahvistaa siteitä Perun kanssa:  

”Maassani, tunnemme Perun sen historian kautta, ja nyt meidän tulee vahvistaa suhdettamme ja tuntea toisemme 

paremmin niin poliittisesti kuin kulttuurillisestikin, tämä on minulle uskottu tehtävä, tullessani teidän kauniiseen 

ja rikkaaseen maahanne”.261  

Samana päivänä ilmestyneessä La Prensan artikkelissa otsikolla Llego 1er. Embajador que envía 

Finlandia (Suomen lähettämä 1nen suurlähettiläs saapui) kerrottiin aluksi Hannikaisen iästä, urasta 

ja kulttuuriperhetaustasta.262  Hannikaisen suvun musiikkitaustalla vaikutti olevan osuutensa siihen, 

että hän painotti suurlähetystön roolia kulttuurin edistämisen ja esittämisen sekä kulttuurivaihdon 

mahdollistajana. Hänen kiinnostuksestaan Peruun kerrottiin:  

”Hän puhuu Machu Picchusta, inkojen ja inkoja edeltävästä kulttuurista rakkaudella ja kertoo, että hänen lap-

sensa tulevat tuntemaan hyvin läheltä nämä kulttuurilliset ilmestykset, joista keskustellaan paljon hänen maas-

saan, kuten muissakin, joissa hän on vieraillut”.263 

Haastattelu näytti siirtyvän kulttuuriteemoista kaupallisiin vaivattomasti. Suomen osallistumisesta 

Limassa järjestettäville messuille hän kertoi: ”Hannikainen espera que la III Feria Internacional del 

Pacífico dará oportunidad a que el público peruano se convenza del avance de su país” (Hannikainen 

odottaa, että Tyynenmeren kansainväliset messut, mahdollistavat, että perulainen yleisö vakuuttuu 

hänen maansa edistyksestä). Hän kuvaili haastattelussa, erityisesti sanomalehdistölle suunnatusti, 

suomalaisen kaupallisen toiminnan suuntautuvan erityisesti puuteollisuuteen, ollen merkittävä pape-

riteollisuusmaa.  

 

 

260 “A bordo de la nave, a su arribo al Terminal Marítimo, el Dr. Adhemar Montagne, Director de Protocolo, le pre-

sentó el saludo a nombre de los Co-Presidentes de la Junta de Gobierno y del Ministro de Relaciones Exteriores.--Acu-

dieron igualmente a recibir al diplomático finlandés, el Cónsul General de Finlandia, señor Pedro Roselló, el Consúl 

General de Noruega, señor Hans Georg Stiman y el Primer Secretario de la Embajada de Finlandia, señor Jussi Mon-

tonen, en compañía de su esposa”.  
261 “En mi país, conocemos bastante al Perú a través de su Historia, y ahora nos toca estrechar más vínculos y conocer 

nos mejor, tanto política como culturalmente, misión que se me ha encomendado al venir a vuestro hermoso y rico 

país”. 
262 Llego 1er. Embajador que envía Finlandia. La Prensa 18.7.63. 
263 “Habla de Machu Picchu, de la cultura Inca y Preinca con bastante cariño y dice que sus hijos conocerán muy de 

cerca estas manifestaciones culturales que son muy comentadas en su país como en otros que ha visitado”. 
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Suurlähett ilään valtuuskirjeen jättö  

 

Hannikainen esitti valtuuskirjeensä Perun väliaikaiselle päämiehelle noin viikon päästä saapumises-

taan. Valtuuskirjeen jättöpäivän jälkeisenä päivänä 23. heinäkuuta 1963 ja vielä sitä seuraavina päi-

vinä julkaistiin Perussa ainakin neljä lehtiartikkelia. Valtuuskirjeen jättötilaisuus oli Limassa juhlal-

linen ja kokemuksena suomalaiselle tuoreelle suurlähettiläälle varmasti ikimuistoinen tapahtuma. 

Hannikaisen vaikuttuneisuudesta kertoi jättötilaisuuden jälkeinen tiedonanto UM:lle hallinnolliselle 

osastolle ja UM:n sanomalehtiasiainpäällikölle. Ensimmäisenä suurlähettilään valtuuskirjeen jättämi-

sestä uutisoi El Comercio otsikolla: “Los Embajadores de Finlandia y Nicaragua presentaron ayer 

sus Cartas Credenciales” (Suomen ja Nicaraguan suurlähettiläät esittelivät valtuuskirjeensä).264 Ar-

tikkelissa kerrottiin yksityiskohtaisesti tapahtumien kulusta: 

”Seremonia järjestettiin valtion palatsissa, valtuuskirjeiden esittely tehtiin kello 10:30 aamulla herra Hannikai-

selle, Suomen ensimmäiselle suurlähettiläälle Perussa, joka saapui itse palatsiin juhlasaattueessa, seuranaan pro-

tokollapäällikkö ja presidentillinen vartiosaattue. -- Sen jälkeen, kun hänet oli ottanut vastaan armeijan johtaja, 

kapteeni Guillermo Villa Pazos, hän kuunteli pääjuhlasalissa, maan kansallislaulun vartiorykmentin suoritta-

mana, jolle kansallislipun nostolla osoitettiin sen ansaitsemat kunnianosoitukset seisaaltaan. Tämän jälkeen hän 

siirtyi kultaiseen saliin, jossa häntä odotti valtiollisen sotilasjuntan presidentti Nicolás E. Lindley --Suomen suur-

lähettiläs, keskusteltuaan valtion sotilasjuntan presidentin kanssa ja esittäytyessään ensimmäisenä Suomen edus-

tajana Perussa, lähetti henkilökohtaisen viestin maansa presidentiltä, ilmaisten vaurautta/menestyneisyyttä Perun 

kansalle. -- Sotilasjuntan presidentti, kenraali Lindley, puolestaan, ilmaisi Perun aikomuksen vahvistaa molem-

pien kansojen/kansakuntien välisiä siteitä, jotta juuri solmitut suhteet syventyisivät”.265 

La Prensa266 ja La Tribuna267 julkaisivat molemmat asiasta samalla otsikolla: “Se acreditaron Emba-

jadores de Finlandia y de Nicaragua” (Suomen ja Nicaraguan suurlähettiläät akkreditoitiin). Molem-

missa julkaisuissa suurlähettilään sukunimi oli kirjoitettu väärin, ensimmäisessä ”Hannikanien” ja 

toisessa ”Hanoikainen”. Molemmissa kuten El Comercionkin julkaisussa, kerrottiin samassa yhtey-

dessä sekä Suomen että Nicaraguan suurlähettiläiden valtuuskirjeiden jättämisestä. La Tribunan 

 

 

264 Los Embajadores de Finlandia y Nicaragua presentaron ayer sus Cartas Credenciales, El Comercio, 23.7.63. 
265 ”Ceremonia se realizó en Palacio Gobierno. La Primera presentación de Credenciales fue hecha a las 10 y 30 de la 

mañana por el primer Embajador de Finlandia en el Perú, señor Hannikainen el mismo que llegó a Palacio en calesa 

de gala, acompañado por el Director de Protocolo y por la Escolta Presidencial. -- Después de haber sido recibido por 

el Jefe de la Casa Militar, Capitán Guillermo Villa Pazos, escuchó en el Hall Principal, la ejecución el Himno Nacio-

nal del Regimiento Escolta, con Bandera y a pie, le rendían los honores correspondientes. A continuación ingresó al 

Salón Dorado, donde era aguardado por el Presidente de la Junta de Gobierno General Nicolás E. Lindley. --El Emba-

jador de Finlandia al departir con el Presidente de la Junta de Gobierno, y presentarse como el primer representante 

de Finlandia en el Perú, hizo llegar el mensaje personal del Presidente de su país, formulando votos por la prosperidad 

del pueblo peruano. --El Presidente de la Junta de Gobierno, General Lindley, a su vez, expuso la intención del Perú de 

estrechar más los lazos entre ambas naciones, para perennizar las relaciones que acaban de establecer.” 
266 Se acreditaron Embajadores de Finlandia y de Nicaragua. La Prensa, 24.7.63. 
267 Se acreditaron Embajadores de Finlandia y de Nicaragua. La Tribuna, 24.7.63. 
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uutisessa todettiin lisäksi molempien suurlähettiläiden asettuneen Gran Hotel Bolivariin, josta heidän 

haettiin ja johon heidät saatettiin takaisin. La Tribuna oli Montosen mukaan silloisesti oppositiota 

edustavan perulaisen “APRA-puolueen äänenkannattaja”. Kaikissa mainitsemissani tapahtumasta 

uutisoineissa lehdissä Nicaraguan suurlähettilään valtuuskirjeen jättöä käsittelevä osuus oli selkeästi 

lyhempi. Nicaraguan uuden edustajan valtuuskirjeenjättö oli enemmänkin rutiinimuotoinen asia.  

Kenraali Lindleyn edustama väliaikainen hallinto oli vallankaappauksen suorittanut sotilasjuntta, 

jonka oli määrä Hannikaisen saapumisvuonna luovuttaa valta kansanäänestyksellä valitulle presiden-

tille. Aiemmassa luvussa mainitsemani, ministerineuvos Garcían esittämä kuva valtion taloudellisesta 

ahdingosta ei sanomalehtiartikkelien kautta välity. Kuten oli ehkä tarkoituskin, Perun tilanteesta huo-

kuu lehtien välittämänä päinvastainen, maan taloudellista vaurautta ja mahtia painottava perspektiivi. 

Toisaalta maassa oli valloillaan sisäpoliittiseen asetelmaan liittyviä levottomuuksia. Diplomaattisuh-

teita Peru solmi vuonna 1963 Suomen lisäksi ainakin kahden muun maan kanssa. Tarkastelemieni 

artikkeleiden pohjalta voi luoda johtopäätöksen, että Suomen suurlähetystön perustamiseen ja Suo-

men ensimmäisen suurlähettilään ja hänen perheensä saapumiseen, suhtauduttiin Perussa uteliaisuu-

della. Lehdistö noudatti kohteliaisuussääntöjä ja tiedotti tapahtumasta kunnioittavasti ja jopa juhlal-

lisesti, riippumatta siitä mikä poliittinen kanta vaikutti kunkin sanomalehden takana. Lehdistön tie-

dottaminen oli todennäköisesti sidoksissa Perun valtiolta ja ulkoasiainhallinnolta tulleisiin ohjeistuk-

siin ja pyrkimyksiin ystävällisten suhteiden ylläpidossa. Pienet kirjoitusvirheet nimien kohdalla eivät 

välttämättä olleet tarkoituksen mukaisia, ja mikäli arvonimet oli merkitty virheellisesti, ne olivat 

yleensä ”ylennyksiä”. 

 

Diplomaattiperhe La Prensan artikkeliss a 

 

Tarkastelemistani perulaisista artikkeleista mielenkiintoisin oli La Prensassa 25. heinäkuuta julkaistu 

“Amante de Música y Deportes Es el Embajador de Finlandia” (Suomen suurlähettiläs on musiikin 

ja urheilun ystävä/ihailija/rakastaja). Poiketen edellisistä, kyseisessä julkaisussa mainittiin ensim-

mäistä kertaa artikkelin toimittaja nimeltä.268 Oscar Lazarte Ugartechen kirjoittama artikkeli oli noin 

viisi palstainen, puolen sivun kokoinen ja se sisälsi kolme isoa kuvaa. Ensimmäinen kuvista oli lähi-

kuva Hannikaisesta. Tummassa kuvassa hänet oli kuvattu sivuprofiilista. Hänellä oli päällään solmio, 

valkoinen kauluspaita ja musta puvun takki. Hänen ilmeensä oli keskittynyt, ilmeisesti hänet oli 

 

 

268 Ugarteche, Oscar Lazarte: Amante de Música y Deportes Es el Embajador de Finlandia. La Prensa, 25.7.63.  
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kuvattu kesken keskustelun. Hänellä oli tummat tuuheat hiukset ja tummat silmät. Kuva oli otsikoitu 

”Quiere ver toros” (Haluaa nähdä härkiä). Toisessa kuvassa oli Hannikaisen perhe. Kyseistä kuvaa 

tarkastellessa pystyi havaitsemaan Hannikaisen pitkäksi ja artikkelin otsikonkin mukaisesti urheilul-

lisen näköiseksi henkilöksi. Hän oli kuvassa ainoa, joka seisoi, muu perhe istui nojatuolilla. Hanni-

kaisen oikealla puolella, tuolin käsinojalla, istui hänen tyttärensä Ann-Elise. Hänellä oli päällään pil-

kullinen pitkähihainen kauluspaita, musta kynähame ja matalat korkokengät. Hän hymyili, hänen 

hiuksensa olivat tummat ja hänellä oli näyttävä tupeerattu kampaus.  

Perheen äiti, Marianne istui nojatuolissa sylissään perheen koira, josta kerrottiin myös kuvatekstissä: 

”Ilustre familia: el Embajador de Finlandia Lic. Heikki Hannikainen con su espose Marianne de 

Hannikainen sus dos hijas Ann Elise y Eva, acompañadas del engreído de la familia el hermoso 

perrito poodle Marc Michel” (Kunnianarvoisa perhe: suurlähettiläs lis./maist. Heikki Hannikainen 

vaimonsa Marianne Hannikaisen ja tytärtensä Ann Elisen ja Evan kanssa, seuranaan perheen turha-

mainen suloinen pikku puudeli Marc Michel). Mariannella oli päällään tumma hame, tumma kaulus-

paita, korvakorut ja korkokengät. Hänellä oli kuvassa kasvoillaan leveä hymy ja hänen kampauksensa 

oli ajanmukainen, samanlailla muotoiltu kuin Ann-Elisella. Äiti ja tytär muistuttivatkin kuvassa toi-

siaan paljon. Hannikaisen vasemmalla puolella, nojatuolin toisella käsinojalla, istui perheen nuorin 

tytär Eva. Hänellä oli päällään tumma mekko ja alla valkoinen poolopaita. Hänellä oli otsatukka ja 

hänen hiuksensa olivat pitkät ja vaaleat. Hänellä oli kuvassa vakava ilme. Kolmas kuva oli rintakuva 

Ann-Elisestä. Kuvassa hän näytti iloiselta ja hymyili leveästi. Perheen tytär oli kaunis ja näytti siltä, 

että hän oli tottunut valokuvattavana olemiseen. Kuvatekstissä luki: “Ann Elise, hija de los Emba-

jadores de Finlandia, amante del arte y la música” (Ann Elise, Suomen suurlähettiläiden tytär, tai-

teen ja musiikin ystävä).  

Artikkelissa kerrottiin aluksi Hannikaisen urasta ja opinnoista. Hannikaisen kerrottiin olevan ”hom-

bre polifacético” (monipuolinen/mukautuva mies) ja hänen harrastuksikseen mainittiin ulkoilmaur-

heilulajit, kuten metsästys, kalastus ja jousiammunta. Hänen todettiin olevan Perussa kiinnostunut 

näkemään härkätaisteluita ja haluavan vierailla Titicaca-järvellä, kalastaa joesta ja retkeillä. Hän ei 

artikkelin mukaan osannut puhua espanjaa, mutta oli kiinnostunut oppimaan sitä. Hän puhui suomen 

lisäksi ruotsia, englantia, saksaa ja ranskaa. Haastattelun tulkkeina häntä auttoivat Montonen ja Paak-

kanen. Hannikaisen perheestä kerrottiin, että Marianne oli 43-vuotias ja heillä oli kolme lasta. Per-

heen pojan Heikin kerrottiin olevan 18-vuotias ja opiskelevan Colombian yliopistossa lääketiedettä, 

Ann-Elise oli 17-vuotias ja halusi opiskella Perussa musiikkia ja taidetta ja Eva oli 10-vuotias ja 

halusi jatkaa opintojaan Limassa.  
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Suurlähettilään tehtävistä puhuttaessa hänen todettiin olevan kiinnostunut erityisesti kulttuuriyhteyk-

sien vahvistamisesta ja suomalaisten ja perulaisten taiteilijoiden tukemisesta. Lehden mukaan: ”Nos 

manifestó que la antigua Finlandia tenía mucha similitud con nuestra antigua cultura, especialmente 

en los ornamentos y en la industria textil” (Hän ilmaisi meille, että entisaikojen Suomella oli paljon 

yhteyttä meidän vanhan kulttuurimme kanssa, erityisesti koristetöiden ja tekstiilialan suhteen). Han-

nikaisen kerrottiin nostaneen esiin, että suomalainen kulttuuri, lääketiede, luonnontieteet ja erityisesti 

arkkitehtuuri olivat saaneet maailmanlaajuista näkyvyyttä. Hannikaisen mukaan nimenomaan lasite-

ollisuudessa ja keramiikassa Suomi oli saavuttanut korkean tason. Perulaisten Hannikainen kertoi 

olevan Euroopassa kuuluisia arkkitehtuuristaan ja tieteilijöistään. Heidät nähtiin hänen mukaansa 

maailmalla ystävällisinä ja sympaattisina. Lopuksi Hannikainen kertoi olevansa tyytyväinen perulai-

seen lehdistövastaanottoon ja mainitsi olevansa valmis tulevaisuudessa muihinkin haastatteluihin. 

  

4.1.3 Hannikaisen kirje ulkoasiainministeriön sanomalehtiasiaintoimiston päälli-

kölle 

 

Hannikainen kirjoitti 25. heinäkuuta sanomalehtiasiaintoimiston päällikkö Matti Tuoviselle HV-kir-

jeen.269 Kirjeessään hän kertoi:  

”Olen nyt ollut täällä viikon. Vastaanotto viranomaisten, ennenkaikkea lehdistön taholta, oli erikoisen ystävälli-

nen. Kaikki paikalliset lehdet ovat useampien päivien aikana- sama lehti useampaankin kertaan- julkaisseet sekä 

minua henkilökohtaisesti ja sen mukaisesti työtäni tai sitten perhettäni koskevia seurapiirijuttuja. Tulen noin vii-

kon päästä lähettämään Sinulle järjestyksen vuoksi pressimateriaalia asianmukaisin käännöksin nähtäväksesi ja 

harkintasi mukaan käytettäväksi. Pyrin välttämään omien asioitteni näkemistä ja esittämistä suhteettoman suu-

rena, mutta rohkenisin sanoa, että ensimmäiseen suomalaiseen diplomaattiin ja hänen perheeseensä kohdistettu 

mielenkiinto on erinomaisella tavalla saattanut maamme nimen näkyville ja kuvastanee maamme täälläkin niin 

kuin monessa muussakin paikassa nauttimaa arvonantoa. Haluamatta lainkaan esittää tähänastisen toimintani 

merkitystä täällä liian tärkeässä valossa, sanoisin kuitenkin, että valtuuskirjeen jättöpuheen pitäminen näissä 

maissa espanjankielellä ja sisällöltään psykologisesti oikein laadittuna on ainoa oikea lähtökohta ja vaikuttaa 

ratkaisevasti liikkeellelähdössä sekä viranomaisten kanssa että yleisessä tietoisuudessa.  

Parhain terveisin, Heikki.” 

Kirje on mielenkiintoinen osoitus siitä, että Hannikainen näki perulaisen mediahuomion merkittävänä 

ja koki, että näkyvyydellä oli vaikutuksensa maakuvan edistämisessä. Lähettäessään kirjeen suoraan 

sanomalehtiasiaintoimiston päällikölle hän vihjasi, että suomalaisen lehdistönkin olisi hyvä noteerata 

perulaisten Suomea kohtaan esittämä mielenkiinto. Kuten tarkastelemistani perulaisista uutisista voi 

tulkita, suurlähettiläs otettiin vastaan arvostettuna julkisuuden henkilönä ja maiden välisten suhteiden 

 

 

269  UMA 5 G74 a; Nro: 61.49/3550. 25.7.63. Hannikaisen H.V-kirje sanomalehtiasiaintoimiston päällikkö Matti Tuovi-

selle. 
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diplomaattisten suhteiden solmiminen esitettiin korulauseiden ja ylistysten saattelemana. Myös suur-

lähettilään perheen henkilökohtainen elämä oli lehdistössä seurattua. Perussa protokollaa toteutettiin-

kin lehdistön kautta; vieraiden maiden diplomaateille tuli osoittaa kunnioitusta, olivathan he arvon-

järjestyksen mukaisesti merkittäviä maidensa edustajia. Taustalla vaikuttivat myös historialliset syyt; 

eliitti edusti yhä pientä osaa väestöstä ja lehtien toimittajat sekä lehtien kohderyhmä kuuluivat yleensä 

tähän piirin. 

 

4.1.4 Suomalainen lehdistövastaanotto 

 

Suomalaisessa lehdistössä UM ja myös UE saivat 60-luvulla välillä paljonkin kritiikkiä osakseen. 

Soikkasen mukaan UH:stä puhuttiin yleensä kielteisesti ja kehuja tuli harvoin.270 Sanomalehtiasiain-

toimiston eräänä tehtävänä oli markkinoida UH:ta ja se hoiti aktiivisesti suhteita suomalaiseen leh-

distöön. Luonnollisesti lehdistöllä oli tärkeä rooli tiedon välittäjänä. Suomalaisessa journalismissa 

vaikutti olevan olemassa sisäinen poliittinen vastakkainasettelu. Tämän takia ulkomaita ja UE:tä kä-

sittelevät kirjoitukset sanomalehtiasiaintoimiston välittäminä, haluttiin ainakin UM:n puolelta pitää 

poliittiselta merkitykseltään vähäisinä. 271 Etelä-Amerikan rooli suomalaisessa mediassa ei perintei-

sesti ole ollut keskeinen, mikä ilmenee esimerkiksi siinä, ettei suomalaisia kirjeenvaihtajia tai avus-

tajia ole ollut maanosaan vakituisesti tai suurilukuisesti sijoitettuina. Leskisen mukaan vasta kylmän 

sodan päättyminen 1980-luvun lopulla laukaisi suomalaisen mediakiinnostuksen maanosaa koh-

taan.272 Suuriosa siitä tiedotusta, joka käsitteli 60-luvulla Etelä-Amerikkaa tai Perua välittyi Suomeen 

ulkomaisten uutistoimistojen kautta, vaikkakin edustustojen tiedottamisella oli oma roolinsa. Liman-

suurlähetystö toimi kaksisuuntaisesti; se harjoitti maakuvatyötä pyrkien vaikuttamaan Suomi-kuvaan 

Perussa, kun toisaalta se tiedotti Suomeen Perussa aikaansaamistaan tai havaitsemistaan, erityisesti 

Suomen näkyvyyttä koskettavista asioista. Suurlähetystö sai maakuvatyöskentelyä varten UM:stä 

materiaalia, ohjeistusta sekä määrärahan. Soikkasen mukaan maakuvan edistämiseen liittynyt tiedo-

tus näytti olevan vielä 60-luvun alussa varovaista ja kokematonta.273 

 

 

 

270 Soikkanen 2003, 367. 
271 Soikkanen 2003, 367-369. Soikkasen mukaan sanomalehtiasiaintoimiston tiedottaminen Castrénin komitean toimin-

nasta vuonna 1964 oli onnistunutta ja eräänlainen käännekohta, joka muokkasi lehdistön mielipidettä ja UM:ään kohdis-

tunutta kritiikkiä. UM:n toiminnan tärkeys onnistuttiin tiedotuksessa vakuuttamaan lehdistölle, mikä lisäsi suopeutta esi-

merkiksi UE:n laajentamissuunnitelmia kohtaan 
272 Leskinen 2014, 338. 
273 Soikkanen 2003, 355-359. 
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Suurlähett ilään Limaan saapuminen ja valtuuskirjeen jättö  

 

Tarkastellessa Hannikaisen Limaan saapumiseen liittyvää suomalaisen lehdistön uutisointia voi ha-

vaita, että asiasta tiedotettiin saapumisen jälkeisenä päivänä, 18. heinäkuuta ainakin kolmessa sano-

malehdessä. Maaseudun tulevaisuudessa asiasta kerrottiin yhdellä lauseella: ”Suomen ensimmäinen 

Perun-lähettiläs Heikki Hannikainen saapui Limaan keskiviikkona”.274 Uudessa Suomessa tiedotet-

tiin kahdella lauseella: ”Suomen ensimmäinen Perun suurlähettiläs Heikki Hannikainen saapui Li-

maan keskiviikkona, ilmoitettiin Perun pääkaupungista tiistaina. Suurlähettiläs Hannikainen saapuu 

vaimoineen laivalla El Callaon satamaan klo 6 aamulla paikallista aikaa”.275 Etelä-Suomen Sano-

mien uutinen oli sisällöltään täsmälleen samanlainen kuin Uuden Suomen.276 Seuraavan kerran asiaan 

liittyen uutisoitiin 23. heinäkuuta, kun valtuuskirjeen esittämisestä Perun sotilasjuntan päämiehelle 

uutisoitiin kolmessa lehdessä. Kaikissa lehdissä uutinen oli virkkeen kokoinen ja sisällöltään täsmäl-

leen sama: ”Suomen ensimmäinen Perun suurlähettiläs Heikki Hannikainen esitti maanantaina val-

tuuskirjeensä Perun hallitsevan sotilasryhmän presidentille, kenraali Nicolas Lindleylle, ilmoitettiin 

maanantaina Limasta”.277 Uutiset sijaitsivat lehtien keskiosassa tai loppusivuilla ja ne oli sijoitettu 

sivujen nurkkakohtiin. 

Kuten edellisessä alaluvussani toin esiin, Hannikaisella oli suora yhteys UM:n sanomalehtiasiaintoi-

miston päällikköön Tuoviseen. Hänen kirjeensä johdosta ei suurlähettiläs valtuuskirjeenjättöön liit-

tyen kirjoitettu pidempää artikkelia, mutta tilaisuudesta julkaistiin Suomen Kuvalehden Uutiskierros-

osiossa kuva teksteineen.278 Suomalaista hyvin ytimekästä tiedotusta tarkastellessa voi päätellä, ettei 

suurlähettilään toimipaikkaansa saapumista tai valtuuskirjeensä esittelemistä ehkä nähty kovin mer-

kityksellisenä uutisena. Maiden välisten diplomaattisten suhteiden solmimistakaan mainittu maalis-

kuussa 1963 erikseen lehdistössä, vaan suhteiden solmimisen yhteydessä viitattiin ensisijaisesti tule-

van Liman suurlähettilään esittelyyn. Verratessa Suomessa julkaistuja uutisia perulaisen lehdistön 

osoittamaan huomioon, ero on merkittävä. Eräs syy niukalle lehdistöhuomiolle oli varmaankin tiedon 

puute; tapahtumista oli vaikea kirjoittaa niiden sijoittuessa kaukaiseen maahan. Toisaalta Perun Suo-

men suurlähetystön perustamista toukokuussa 1965 ei seurannut suurempi lehdistönoteeraus; Perun 

 

 

274 Suomen ensimmäinen Perun-lähettiläs. Maaseudun Tulevaisuus 18.07.63. 
275 Suurlähettiläs H. Hannikainen perillä Limassa. Uusi Suomi 18.07.63 
276 Suomen ensimmäinen Perun-lähettiläs. Etelä-Suomen Sanomat 18.07.63 
277 Heikki Hannikainen esitti valtuuskirjeensä. Etelä-Suomen Sanomat, Suurlähettiläs Hannikainen jätti valtuuskirjeensä. 

Uusi Suomi ja Suomen ensimmäinen Perun suurlähettiläs. Suomen Sosiaalidemokraatti 23.07.63. 
278 Suomen ensimmäinen… (otsikoimaton). Suomen Kuvalehti, 24.08.63. 
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suurlähettilään Helsinkiin saapumisesta tiedotettiin kuukauden mittaan ainakin viidessä lehdessä ly-

hyissä muutaman lauseen artikkeleissa, joissakin tapauksissa muiden uutisten ohella.279 

 

4.2 Valtuuskirjeen jättö ja puhe Perun päämiehelle 

 

Suomen Liman-suurlähetystö aloitti virallisesti toimintansa 1. heinäkuuta 1963. Hannikaisen oli 

määrä saapua perheineen Limaan jo 16. heinäkuuta, mutta syystä tai toisesta laivamatka viivästyi 

päivällä.280 Ensimmäisen kerran Hannikaisen valtuuskirjeen jättämiseen viitattiin Liman-suurlähetys-

töstä suurlähettilään saapumispäivänä lähetetyssä sähkeessä: ”Hannikainen virkautunut tänään kävi 

ulkoministerin luona jättää valtuuskirjeen tjugoandra (22)”. UM:ltä ei tähän reagoitu ainakaan arkis-

tolähteissä havaittavasti. Kuten edellisessä alaluvussani ilmeni, Hannikainen esitti valtuuskirjeensä 

Lindleylle 22. heinäkuuta juhlallisessa tilaisuudessa. Hän saapui saattojoukkoineen Perun presiden-

tinpalatsiin aamulla ja häntä vastanottamassa olivat ”kultaisessa salissa” Perun ulkoasiainministeri, 

protokollapäällikkö, useita sotilasjuntan edustajia ja sotilasjuntan päämies Lindley.281 Vaikka suurlä-

hettilään puhe ei välittynytkään perulaisissa lehtiuutisissa, suurlähettiläs oli itse tilaisuudesta vaikut-

tunut. Kirjeessään UM:n sanomalehtiasiaintoimiston päällikölle hän kertoikin, että valtuuskirjeen jät-

töpuheen pitäminen espanjan kielellä oli ”psykologisesti oikein laadittuna ainoa oikea lähtö-

kohta”.282 Hannikainen ei puhunut Limaan saapuessaan täydellistä espanjaa, mutta hänen pitämänsä 

puhe vaikutti olevan muotoilultaan harkittua. Sisällöllisesti hän toi puheessaan esiin samanlaisia asi-

oita, kuin perulaiselle lehdistölle antamissaan haastatteluissa (Katso liite 2.).  

UM:lle lähetettiin Liman-suurlähetystöstä valtuuskirjeenjättöä koskeva tiedote 23. heinäkuuta.283 

Normaalia pidemmässä sähkeessä kerrottiin:  

“Suurlähettiläs Hannikainen jätti valtuuskirjeensä heinäkuun tjugoandra (22) juhlallisessa vastaanotossa Li-

massa Perun hallitusjuntan presidentille – espanjankielisessä puheessaan julkitoi suuren tyytyväisyytensä saades-

saan ensimmäisenä suomalaisena diplomaattina esittää valtuuskirjeensä Perussa, jonka maineikas historia, 

 

 

279 Perun suurlähettiläs saapui. Suomen sosiaalidemokraatti, 11.5.65, Peru perustaa maahamme suurlähetystön. Uusi 

Suomi, 11.5.65, Peru perustaa maahamme suurlähetystön. Maaseudun Tulevaisuus, 13.5.65, Tasavallan presidentti.. (ot-

sikoimaton). Etelä-Suomen Sanomat, 22.5.65 ja Vastaanottoja ja jäähyväisiä. Uusi Suomi, 22.05.65. 
280 UMA 5 G74 a; Nro: 17/3557.D. 5.7.63. Suomen suurlähetystö Limaan. 
281 Perun presidentinpalatsin historia ulottuu vuoteen 1535, jolloin Etelä-Amerikkaan saapunut konkistadori Francisco 

Pizarro siirtyi hallitsemaan tähän inkojen hallintorakennuksen tilalle rakennuttamaansa ja myöhemmin useita kertoja en-

tisöityyn ja korjailtuun palatsiin. Osoitteessa: https://www.presidencia.gob.pe/historia-palacio-gobierno-peru Viitattu 

3.8.2020. 
282 UMA 5 G74 a; Nro: 61/49/3550. 25.7.63. Hannikaisen H.V-kirje sanomalehtiasiaintoimiston päällikkö Matti Tuovi-

selle. 
283 UMA 5 G74 b; Nro: 50/2540.K. 23.7.63.Suurläh. Hannikainen; valtuuskirjeen jättö. 

https://www.presidencia.gob.pe/historia-palacio-gobierno-peru
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kulttuuri, nykyinen kehitys ovat niin tunnetut ilmituoden vakaumuksensa diplomaattisuhteiden solmimisen muka-

naan tuomasta maitten välisten suhteiden vilkastumisesta kaikilla aloilla maantieteellisestä etäisyydestä huoli-

matta päättäen sanottavansa tervehdykseen presidentille samoin, kuin Perun kansalle, tasavallalle. Vastauspu-

heessaan presidentti Lindley kiitoksensa esitettyään totesi diplomaattisuhteiden solmimisen tärkeyden maittemme 

välisille suhteille, joissa nimenomaan kaupan, kulttuurin aloilla paljon tehtävissä, missä Perun hallitus omasta 

puolestaan tulee antamaan suurlähettiläälle kaiken tukensa. Puhuttuaan Suomen Perussa nauttimasta arvonan-

nosta presidentti päätti puheensa tervehdykseen Suomen presidentille, kansalle.--.” 

 

Ulkoasiainministeriön t ilijaoston päällikön esittämä palaute ja Liman -suurlähetys-

tön viestiyhteyksien varhaisesta järjestelystä  

 

Sähke vastaanotettiin UM:ssä seuraavana aamuna. Ivalo vastasi siihen vasta kahden päivän päästä 

lyhyesti: “Monisanaiset sanomat syytä lähettää kirjeitse”.284 Hallinnollisen osaston tilijaoston pääl-

likön Asko Ivalon persoonasta on syytä kertoa useiden historiantutkijoiden, kuten Soikkasen esiin-

tuomia seikkoja. UM:n tilijaosto oli muista ministeriöiden tilivirastoista poiketen melko itsenäinen.285 

Ilola työskenteli pitkäaikaisesti päällikön toimessaan 60-70-luvuilla ja edusti näin UM:n pysyvyyttä, 

kuitenkin olematta itse karriäärissä. Tilijaostolle kuuluivat maksut, kirjanpito ja tilinpäätös sekä edus-

tustojen maksuliikenteen kirjanpidon ja tilityksen valvonta ja tarkastus. Johtavana virkamiehenä Ilola 

Soikkasen mukaan valvoi budjetointia ja suunnittelua sekä niiden toteutusta. Lisäksi hän hoiti UH:n 

hankinnat ja UM:n huolinnan, toimi UE:n tilikeskuksena sekä osti lähetystökiinteistöt ja järjesti kiin-

teistöjen huollon. Myös matkoihin, muuttoihin ja muihin vastaavanlaisiin tarvittiin Ilolan vahvistus, 

mutta tarkkojen säädösten puutteellisuuden vuoksi hänen päätöksensä olivat subjektiivisia ja usein 

rahan niukkuuteen vedoten kielteisiä.286 Häntä kritisoitiinkin tästä ainakin UE:n virkamiesten ta-

holta.287 Ilolalle lähetettyjä HV-kirjeitä tuo esiin Soikkasen lisäksi ainakin Pekkarinen.288 

Vastauksena saamaansa sähkeeseen, Hannikainen lähetti Ilolan sijaan UM:lle osoitetun kirjeen 29. 

heinäkuuta.289 Kirjeessä Hannikainen kertoi: 

”Suurlähetystö yhtyy täysin Ministeriön viitesähkeessä esitettyyn käsitykseen siitä, että monisanaiset sanomat on 

syytä lähettää kirjeitse ja pyrkii sekä nyt että tulevaisuudessa mahdollisimman suureen säästäväisyyteen tässä 

suhteessa. Haluamatta lainkaan esittää vastaväitteitä Ministeriötä vastaan viitesähkeen johdosta allekirjoittanut 

pyytää kunnioittavasti saada omana perustelunaan esittää seuraavaa. – Kun nykyistä kuriiripostista sovittua käy-

täntöä noudattaen seuraava kuriiri olisi normaalisti lähtenyt vasta viikon kuluttua ja tiistaiaamuna lähtevään ku-

riiriin ei ollut ennätetty saada muuta postia, ei katsottu oikeaksi vain tätä yhtä asiaa varten lähettää kuriiria ja 

koska tavallisen postin kulussa on havaittu toisaalta viivästystä ja epäsäännöllisyyttä, ei katsottu olevan syytä 

käyttää myöskään sitä. Koska kuitenkin oli kysymyksessä uusien maittemme välisten diplomaattisten suhteiden 

 

 

284 UMA 5 G74 b; Nro: 50/2540.K. 25.7.63.Suurläh. Hannikaisen virkaanastuminen Limassa. 
285 Soikkanen 2003, 291. 
286 Soikkanen 2003, 290. 
287 Soikkanen 2003, 291. 
288 Pekkarinen 2003, 137-143. 
289 UMA 5 G74 b; Nro: 70/13/50/2504.K. 29.7.63. Liman suurlähettilään valtuuskirjeen jättöä koskeva sähke. 
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solmimisen mukaan tuoma tapahtuma Suomen ja Perun välillä, jolla suurlähetystö saattoi katsoa Ministeriönkin 

mielestä olevan uutisarvoa, katsoi allekirjoittanut tässä erikoistapauksessa-haluamatta suurentaa sen merkitystä- 

oikeaksi lähettää pidettyjen puheitten pääkohdat halvimpana yösähkeenä. Allekirjoittanut alistaa Ministeriön rat-

kaistavaksi, katsooko Ministeriö voivansa hyväksyä allekirjoittaneen suorittavan ko. sähkeen kulut, josta Ministe-

riö tahtoneen aikanaan ilmoittaa suurlähetystölle.” 

Kirjeessä esitettyyn tarjoukseen maksaa edellisen sähkeen kulut, ei UM:n taholta enää Liman suurlä-

hetystölle palattu. Apulaisosastopäällikkö Kai Somerto oli kirjoittanutkin kirjeen kulmaan ”Tuskin 

aiheellista K.S”. Pahoittelevasta kirjeestä paljastui mielenkiintoisia yksityiskohtia, kuten kuriiripos-

tin hitaus. Käytetyimpiä lentokuriiriyhteyksiä olivat 60- ja 70-luvuilla Finnair, SAS ja KLM, joiden 

kautta oli yhteys 49 edustustoon.290 Liman-suurlähetystöllä oli käytössää ainakin alkuvuosina 

KLM.291 Diplomaattipostille täytyi luonnollisesti olla luotettava kuriiri ja normaali posti Limasta Hel-

sinkiin olisi tässä tapauksessa ehkä ollut melko hidas ja tietoturvaton vaihtoehto. Se, että Hannikainen 

oli turvautunut yösähkeeseen halvempana vaihtoehtona kertoo, että säästäväisyys oli näkökulmana 

otettu huomioon Liman-suurlähetystössä. Kuten hän kirjeessään toi esille, diplomaattisuhteiden sol-

mimisen ja ensimmäisen Liman-suurlähetystön perustamisen olisi kuvitellut kiinnostavan suoma-

laista lehdistöä. Asennoituminen valtuuskirjeenjättöä koskevan sähkeen pituuteen ei antanut kuvaa, 

että asiaan olisi suhtauduttu kovinkaan suurella mielenkiinnolla. Ehkä Ilolan sähke oli osasyynä sille, 

että Hannikainen lähestyi samana päivänä (kuten edellisessä alaluvussani kerroin) kirjeitse sanoma-

lehtiasiaintoimiston päällikköä Tuovista.292 

 

4.3 Poliittista raportointia Perusta 

 

4.3.1 Suurlähettilään toimenkuvasta ja poliittisesta raportoinnista  
 

UE:n virkamiesten ja ensisijaisesti edustustojen päälliköiden, eräs keskeinen työtehtävä on poliittis-

ten raporttien laatiminen ja toimittamien määräajoin UM:lle.293 Raportoinnin traditio ulottuu UH:n 

perustamisen aikaan, jolloin vallalla oli käsitys, että diplomaatit toimivat asemamaissaan lähettäjä-

maansa silminä ja korvina. Raportit pitivät sisällään sisä- ja ulkopolitiikan tarkkailun lisäksi 

 

 

290 Soikkanen 2003, 343. 
291 5 G 74 a. Liman suurlähetystön organisaatio ja hoito. Muistio: ”Vertailu Kolumbia-Peru diplomaattisen edustuston 

sijoittamista silmällä pitäen.” 16.10.62 
292 UMA 5 G74 a; Nro: 61/49/3550. 25.7.63. H.V-kirje sanomalehtiasiaintoimiston päällikkö Matti Tuoviselle. 
293 Suomi 1. Suomi kertoo raportoinnin olleen 1900-luvun loppuun asti diplomaattien tärkein tehtävä. Suomen liittyminen 

Euroopan unioniin muutti raportoinnin luonnetta merkityksellisesti. 
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taloudellisia, yhteiskunnallisia ja muita olennaisia huomioita asemamaan ja jalkamaiden tilanteesta. 

Aineisto saattoi sisältää mm. keskustelumuistiinpanoja ja lehdistökatsauksia. Raportteihin tuotetun 

tiedon oletettiin olevan virallista ja asiantuntevaa, mutta toisaalta omakohtaisten kokemusten ja arvi-

oiden jakamiseen kannustettiin.294 Koska raporttien sisältö oli yleensä sidoksissa sen laatijan henki-

lökohtaiseen verkostoituneisuuteen, niiden kautta arvioitiin diplomaattien kykyjä ja hyödyllisyyttä 

UH:n tiedonvälittäjinä. Jotkut kykenivät jakamaan syvempää tietoa tai tarkastelemaan aihealueitaan 

laajemmin ja monipuolisemmin kuin toiset. Asemamaan olojen tuntemus ja luotettavan raportoinnin 

arvostus korostui erityisesti kriisiaikoina.295 Soikkasen mukaan 60-luvulla raporttien merkitys kasvoi 

entisestään edustustojen toimenkuvien laajentuessa ja monipuolistuessa; kun aikaisemmin suhteita 

asemamaan hallitukseen ja muuhun diplomaattikuntaan pidettiin merkityksellisimpänä, nousivat näi-

den lisäksi tärkeiksi diplomaattien henkilökohtaiset yhteydet lehdistöön, kulttuuripiireihin, kaupalli-

siin edustajiin ja eri alojen johtohenkilöihin.296 

Lähtökohtaisesti raportit oli laadittu katsantokannasta, jonka ajateltiin hyödyttävän ja kiinnostavan 

UM:ää esimerkiksi suhde- tai kauppapolitiikan osalta. Raporttien pituus vaihteli sivun mittaisesta 

aihekatsauksesta kymmenien sivujen pituiseksi monen aihepiirin sisältäviksi analyysiksi.297 UE:n vä-

littämät raportit olivat tärkeä ja merkittävä osa UM:n oman tietokannan perustaa, joka vaikutti erityi-

sesti ulkopoliittiseen päätöksentekoon. UH:n muualta keräämä aineisto koostui useiden eri välikäsien 

kautta saadusta tiedosta, kuten tiedotusvälineiltä, muilta edustustoilta, poliittisilta ja kaupallisilta toi-

mijoilta, eri hallinnonhaaroilta ja viranomaisilta sekä järjestöiltä. Kun muu laaja-alainen informaatio 

näyttäytyi ehkä epäsystemaattisena, edustojen välittämän tiedon tarkoitus oli olla järjestelmällistä, 

tarkoin muotoiltua ja säännönmukaista.298 Tiedonvälityksen nopeutuessa raportoinnilta vaadittiinkin 

enemmän ja omakohtaista analysointia painotettiin.299 Muutoksista huolimatta Soikkanen ja Suomi 

toteavat Kekkosen kokeneen raportointijärjestelmän puutteelliseksi. Toisin kuin esimerkiksi Yhdys-

valtojen 60-luvun presidentit, jotka eivät nähneet alkuperäisiä raportteja vaan lukivat usean henkilön 

muokkaaman ja viimekädessä tiivistetyn yhteenvedon, Suomessa UE:n lähettämiä raportteja tarkas-

teli presidentti itse. Suomalaisen UE:n suppeuden takia aineisto oli hallittavissa ja vaikka Kekkonen 

 

 

294 Suomi 6. 
295 Koskela ym. 2016, 9. 
296 Soikkanen 2003, 309. 
297 Suomi 4-6. Huolimatta raportoinnin merkittävyydestä, sen sisältöön ei ohjeistuksin juurikaan puututtu ennen vuoden 

1951 asetusta ulkomaanedustuksesta ja täydentävää kiertokirjettä vuonna 1952. 
298 Soikkanen 2003, 334. 
299 Soikkanen 2003,309. 
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ehkä kokikin raportoinnin vanhanaikaisena ja vähämerkityksellisenä, hänen kerrotaan perehtyneen 

niihin ahkerasti sekä pääministerin että presidentin (1956–1982) rooleissa.300 

Edustustot velvoitettiin laatimaan UM:lle 60-luvulla myös säännöllisiä katsauksia. Katsausten piti 

olla raportteja lyhyempiä, ytimekkäitä kronologisia ja listauksen omaisia selostuksia mahdollisesta 

asema- tai jalkamaassa tapahtuneesta ulko- tai sisäpoliittiseen asiaan liittyvästä uutisesta. Mukaan tuli 

lisätä asiaa käsittelevä liite esimerkiksi, nootti, puhe tai lehdistötiedotus.301 Vuoden 1964 UE:n ase-

tuksen myötä edustuston ja UM:n välistä tiedotusta yritettiin yhdenmukaistamaan poistamalla raport-

tien ja henkilökohtaisten kirjeiden välinen ero, jolloin poliittinen tiedotusaineisto merkittiin yhdellä 

tunnuksella (tämä ei koskenut edustustopäälliköiden kirjeitä UM:n johdolle). Samalla edustustoja 

velvoitettiin raportoimaan ”huolellisesti ja tarkoin” kaikesta Suomen kannalta merkityksellisistä ”ei 

vain valtion vaan myös yksityisten” tapahtumista. 302 UE:n tiedotus jaettiin kolmeen kategoriaan: var-

sinaiset raportit, joihin liittyvät ns. ministerikirjeet sekä lehdistökatsaukset. Ministeri-kirjeiden osalta 

korostettiin, että ne tuli säilyttää erittäin luottamuksellisina tiedotusmuotoina, eikä niihin saanut si-

sällyttää asioita, jotka kuuluivat varsinaisen raportoinnin piiriin. Raporttien lisäksi edustustot tuotti-

vat UM:ään tietoa sähkösanomilla, kirjeillä ja hyvä veli- kirjeillä (HV-kirje).303 60-luvun mittaan 

UH:n sisäisen materiaalin käsittely, hallinta ja jakelu kehittyi, mutta raportoinnissa suurempia muu-

toksia tapahtui vasta vuoden 1974 Ulkoasiainhallintokomitean uudistusten myötä. 

 

4.3.2 Perun tasavallan sisäpolitiikasta 
 

Vuonna 1821 Espanjan siirtomaavallasta irtautunut Perun tasavalta itsenäistyi Etelä-Amerikan maista 

viimeisenä. Kuten monen muunkin kolonisoidun maan historiaa, myös Perun menneisyyttä varjosta-

vat lukuisat hallinnolliset konfliktit. Valtion päämiehet vaihtelivat 1800-luvun ja 1900-luvun mittaan, 

kun aika ajoin diktatuureiksi ymmärrettyjä hallintomuotoja tai heikkojen ja korruptoituneiden politii-

kan tekijöiden johtamiksi miellettyjä hallituksia kaadettiin. Levottomimpina aikoina vallankaappauk-

sia saatettiin tehdä enemmän kuin yksi vuodessa, mutta joissakin tapauksissa päämiehet onnistuivat 

pitämään vallan käsissään jopa vuosikymmenen. Poliittiset ongelmat ja jatkuva sodankäynti olivat 

maan taloudelliselle kehitykselle haitallisia. Perussa eletyt taloudellisesti tasapainoisemmat kaudet 

mahdollistuivat osin valtion luonnonrikkauksien maastaviennin ja alkuperäiskansoja, ja myöhemmin 

 

 

300 Soikkanen 2003, 93- 10; Suomi 6-10. 
301 Suomi 6. 
302 Suomi 8-9. 
303 Suomi 5. 
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myös vierastyöläisiä, hyödyntävän halvan työvoiman takia, mutta nämä varhaiset nousukaudet hei-

kentyivät yleensä epävakaan politiikan ehdollistamina.304 

 

Rajaselvittelyjä Peru on käynyt melkein kaikkien naapurimaittensa, Chilen (etelässä), Bolivian (kaa-

kossa), Kolumbian (pohjoisessa), Ecuadorin (pohjoisessa) ja Brasilian (idässä) kanssa. Näistä 60-

lukua kohti viimeisin oli Ecuadorin kanssa käyty sota, joka päättyi vuonna 1945 Rion sopimukseen. 

Tuloksena olivat Perun näkökulmasta mittavat aluevoitot, kun Ecuadorin siihen asti tunnetusta valti-

osta lohkaistiin lähes puolet pois. Perun omien kytkösten katsotaan historiantutkijoiden mukaan vai-

kuttaneen sodan kulkuun, kun erityisesti alueen öljyvarannoista kiinnostunut Yhdysvallat epäsuorasti 

painosti Ecuadoria luopumaan maa-alueesta.305 

Ideologisilta kannoiltaan perulaisia poliittisia toimijoita voitaisiin länsimaisesta näkökulmasta kutsua 

esimerkiksi konservatiiveiksi ja liberaaleiksi tai kapitelisteiksi ja sosialisteiksi. Puoluekartta ei kui-

tenkaan ollut yksiselkoinen, ja poliittinen rajanveto oikeiston ja vasemmiston välillä näyttäytyi hyvin 

häilyvänä. Vahvoja henkilökultteja omaavat politiikantekijät osasivat käyttää karismaattista retoriik-

kaa ja populismia päämääriensä saavuttamiseksi. Esimerkiksi vuonna 1924 perustetun Perun APRA-

liikkeen (Alianza Popular Revolucionaria Americana) anti-imperialismia ja sosialistista kumousta 

kannattava linjaus näyttäytyi aluksi maltillisena ja keskiluokkaisena, mutta aika ajoin se osoitti radi-

kaalisia merkkejä.306 Käytännössä APRA ei aluksi ollut puolue vaan kansainvälinen järjestö, jolla oli 

poliittisia intressejä. Sen varhainen osallistuminen vaaleihin estettiin. Mielenkiintoinen suunnan 

muutos tälle Perun sisäpolitiikan (APRA-liike toimi monessa muussakin Latinaisen Amerikan 

maassa) kannalta merkittävälle liikkeelle oli, kun viimeistään 1940-luvun puoliväliin tultaessa se ei 

enää vaatinut yhteiskunnallista muutosta, vaan alkoi suosimaan ulkomaisia sijoituksia ja korostamaan 

läntisen pallonpuoliskon yhtenäisyyttä. Toisaalta se haki roolia työläisten ja erityisesti alkuperäis-

asukkaiden etuja ajavana toimijana.307  

Tultaessa 60-luvulle Perun poliittinen kenttä oli kahtiajakautunut. Merkityksellistä on huomioida, 

ettei sisäpolitiikka koskettanut tavallista kansaa; presidentit vaihtuivat ja vallankaappauksia suoritet-

tiin, mutta poliittista valtataistelua käytiin lähinnä eliittipiirin sisäisesti. Ensimmäiset konkistadorit 

olivat asettuneet Limaan, Perun ollessa historiallinen hallintomaa. Tästä syystä Perussa oli (verrattuna 

 

 

304 Valtonen 2001, 503–510. 
305 Valtonen 2001, 513. Ecuadorin ja Perun rajakiistasta ovat kirjoittaneet mm. Thua (2001) ja Kaitainen (2000). 
306 Apunen 1971, 134-136; Valtonen 2001, 511-515. Myös Isopoussu (1998) ja Pakkasvirta (1989 ja 1993) ovat tutkineet 

APRA-puoluetta ja sen harjoittamaa populismia. 
307 Contreras ja Zuloaga 2014, 118-120. 



 

82 

 

 

muihin Etelä-Amerikan maihin) poikkeuksellisen paljon eurooppalaisperäisiä maata omistavia su-

kuja. Tavallisen kansan (josta suurimman osan muodostivat mestitsit ja alkuperäisasukkaat) kasva-

neen tietoisuuden myötä, osa väestöstä alkoi hakea oikeuksiaan lakoin ja mielenosoituksin. Tästä 

syytä jouduttiin Perussakin harkitsemaan naapurimaiden tapaan laajojen maareformien toteuttamista. 

Toisaalta väestön turvautumien poliittisiin ideologioihin palveli puolueiden tarpeita; ääniä kalasteltiin 

lupauksilla ja esimerkiksi äänestyskynnystä pyrittiin madaltamaan ja näin puoleen kannatusta nosta-

maan. 

4.3.3 Suomen Limassa olevan suurlähetystön raportti nro 1 
 

Hannikainen lähetti ensimmäiset poliittiset raporttinsa UM:lle kuriiripostissa lokakuussa ja joulu-

kuussa 1963.308 Ensimmäinen raportti kirjattiin Helsingissä saapuneeksi 11. lokakuuta. Kahdeksan-

sivuisessa raportissa otsikolla ”Perun oloista viime vuosien kehityksen valossa”, Hannikainen nosti 

esiin Perussa ajankohtaisia presidentinvaalia edeltäneitä ja niiden jälkeisiä tapahtumia. Koska hän oli 

saapunut Limaan jo heinäkuussa, hänellä oli lokakuuhun mennessä ollut mahdollisuus tarkkailla ym-

päristöään ja kerätä tietoa Perun sisäpoliittisesta tilanteesta. Hän oli tullut maahan sotilasjuntan vallan 

aikana, ja hän oli ollut paikalla Perun uuden presidentin noustessa valtaan. Hannikainen jakoi rapor-

tissa käsittelemänsä aihealueen eri pääkysymysten varaan. Näin hän pyrki selittämään Perun sisäpo-

litiikan, monimutkaisen tilanteen mahdollisimman monipuolisesti. Sisällöltään raportti vastaa myö-

hempää ajanjaksoa kuvailevaa ja käsittelevää historiantutkimusta. Se myötäilee myös tarkastelemani 

yhdysvaltalaisen Hubert (Clinton) Herringin kirjassaan Hispanic American Historical Review vuonna 

1967 esittämiä näkökantoja. 

Edellä mainitun APRA:n puoluestatus laillistettiin Perussa vuonna 1945, jolloin apralaisuuden mer-

kittävä johtohahmo, Víctor Raúl Haya de la Torre pääsi vaikuttavaan asemaan Perun hallituksessa. 

Haya de la Torre joutui vuonna 1948 maanpakoon, kun vallankaappauksella hallisijaksi noussut, Ecu-

adorin vastaisen sodan keskeinen hahmo Manuel Odría (1948–1956) julisti APRA:n laittomaksi.309 

Seuraava presidentti Manuel Prado (1956–1962) joutui pakon edessä sallimaan oikeiston kanssa liit-

toutuneen APRA:n ja kommunististen puolueiden toiminnan. Työläisten järjestäytyessä erityisesti 

maatyöläisten ja pientalonpoikien levottomuus kasvoi ja alkoi esiintyä kapinoita ja maanvaltauksia. 

Naapurimaassa Boliviassa oli toteutettu vuonna 1952310 laaja maareformi, joka vastasi varsinkin 

 

 

308 UMA 5 C 74 ; Nro: 1/292Sal.D. 7.10.63. Suomen Limassa olevan suurlähetystön raportti no 1. ja UMA 5 C 74 Nro: 

249/60 12.12.63 Suomen Limassa olevan suurlähetystön raportti no. 2. 
309 Apunen 1971, 137-139. 
310 Valtonen 2001, 530-531. 
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ahtaalla olevan alkuperäiskansan pyyntöön. Perun talous oli perustunut pitkään vientitaloudelle ja 

suosi erityisesti suurtilallisia ja eri raaka-aineiden, kuten kuparinviejiä.311 Koska valtion talous ja po-

liittinen hallinto oli keskittynyt pienen eliitin ryhmän käsiin, samankaltaisen maareformin toteutta-

minen oli epäedullinen vaihtoehto. Onkin hyvä huomioida, että suuri osa tavallisesta kansasta ja maa-

reformia vaativista maatyöläisistä ja pientalonpojista oli alkuperäisasukkaita, mutta myös mestitsejä, 

jotka olivat kärsineet eriarvoisesta asemasta jo vuosisatojen ajan. Oman lukunsa muodostivat maat-

tomat, jotka olivat vielä huonommassa asemassa. 

 

Sotilasjuntan valtaannousu vuonna 1962  

 

Hannikainen mainitsi raportissaan tärkeiksi pohdinnan aiheisiksi kysymyksiksi: ”miksi sotilasjuntta 

otti vallan haltuunsa vuoden 1962 kesäkuun vaalien jälkeen ja miksi se luovutti valtansa nykyiselle 

presidentille?”. Aluksi hän nosti esiin, että vuoden 1962 vaaleissa olivat samat pääehdokkaat, kun 

vuoden 1963 vaaleissa. Ensimmäisenä ehdokkaana oli APRA-puolueen johtaja Haya De la Torre, 

jota voitiin pitää: ”Perun poliittisen elämän värikkäimpänä hahmona viime vuosikymmenien aikana”. 

Virallisesti puolueen nimi oli Kansanpuolue eli: ”Partido del Pueblo”, mutta vanha APRA nimi Han-

nikaisen havaitsemana lähes yksinomaan käytössä. Toisena ehdokkaana oli UNO-puolueen (Union 

Nacional Odriista) eli: “kansallisen Odría-liiton” johtaja Odría, jonka perustama puolue oli. Kol-

manneksi ehdokkaaksi nousi Fernando Belaúnde Terry, joka edusti omaa puoluettaan AP (Acción 

popular) eli: ”kansanaktio”.  

Kansansuosiota nauttiva arkkitehtitaustainen Belaúnde oli osallistunut edellisiin presidentinvaalei-

hin, joiden päätyttyä hän oli syyttänyt edellistä presidenttiä. Tämän jälkeen Belaúnden perustaman 

liberaalin AP:n toimintaa oli rajoitettu ja Belaúnde oli vangittu lyhyeksi ajaksi Liman kuuluisalle El 

Frontónin vankilasaarelle. Maa oli myöhemmän historiantutkimuksen mukaan suistumassa taloudel-

liseen konkurssiin ja kesäkuussa 1962 kansalle luvattiin rehelliset vaalit. Hannikainen pyrki raportis-

saan selittämään sotilasjuntan vallankaappausta vastaamalla ensimmäiseen kysymykseensä: ”Mitä 

tapahtui vuonna 1962, joka sai sotilasjuntan ottamaan vallan, esittäen syyksi vaalipetokset?” Hän 

muotoili raportissaan samankaltaisen syyn sotilasjuntan valtaannousulle kuin myöhemmät historian-

tutkijat. 

 

 

311 Valtonen 2001, 516. 
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”Äänioikeus on jokaisella 21 vuotta täyttäneellä luku- ja kirjoitustaitoisella sekä mies- että naispuolisella henki-

löllä. Näin ollen on ollut mahdollista vaikuttaa vaalitulokseen luovuttamalla äänestyskortteja kannattajilleen, kiin-

nittämättä liikaa huomiota luku- ja kirjoitustaitoon.” 

Maanpakovuosiensa jälkeen Haya de la Torre oli palannut Peruun ja asettuessaan presidentinvaa-

leissa APRA:n ehdokkaaksi hän voitti niukasti vastaehdokkaansa Belaúnden.312 Haya de la Torren ja 

APRA- puolueen voitosta huolimatta, esteeksi osoittautui, ettei kumpikaan ehdokas ollut saanut yli 

kolmannesta äänistä. Hannikaisen mukaan: 

”Perun valtionsäännön mukaan presidentin on saatava annetuista äänistä ”yksi kolmasosa plus yksi”, --Haya de 

la Torre sai 558.000 ääntä, (32,98%) Belaúnde 543.000 ääntä (32,13%) ja Odría 481.000 (28,44%). De la Tor-

relta jäi puuttumaan 7 000 ääntä.”  

Tämä merkitsi Perun perustuslain mukaisesti kongressin viimekäden päätäntävaltaa presidentin va-

linnassa. Tilanne oli: ”johtamaisillaan suureen kaaokseen”. APRA, jolla oli aikaisemmin ollut taka-

naan armeijan tuki, pelkäsi asevoimien väliin tulemista ja liittoutui entisen vihollisensa Odrían 

kanssa. Odrían ja Haya de la Torren välillä: ”tiedettiin käyneen neuvotteluja–jos suunnitelma olisi 

kohdannut sotilaallista vastustusta – Odría olisi kenraalina valittu presidentiksi”. Myös myöhempi 

tutkimus esittää, että vaalien synnyttämä sekava poliittinen asetelma ja kongressin tuki olisi johtanut 

Haya de la Torren ja Odrían koalitiohallitukseen, jolla ei olisi ollut armeijan tukea takanaan. Belaúnde 

jätettiin Hannikaisen mukaan neuvotteluiden ulkopuolelle: ”mistä kimpaantuneena hän vetäytyi 

etelä-Peruun Arequipan kaupunkiin valmistautuakseen toimimaan edellä esitettyjen suunnitelmien 

kumoamiseksi.” Oli Belaúnden rooli kuinka iso tahansa, puhe vaalipetoksesta alkoi esiintyä voimak-

kaasti julkisuudessa. Hannikaisen mukaan: ”armeija käytti tätä syynä asianpuuttumiselleen, julisti 

vaalit mitättömiksi ja otti itselleen vallan.”. Painavin syy oli se, että armeija ei: ”voine hyväksyä de 

la Torrea presidentiksi”. Syitä oli monia, joista yksi oli muisto APRA:n ja armeijan 1930-luvun vä-

lisistä selkkauksista, joihin Hannikainen viittasi: ”APRA:n mielenosoitusjoukot murhasivat upseereja 

eri puolilla maata”. APRA oli voimakkain ja: ”eurooppalaisittain ajatellen organisoitu puolue – 

joka suuressa määrin perustaa valtansa ammattijärjestöjen ja työväestön kontrollointiin”.  

Vaalivilppisyytteiden noustua esiin, apralaisuutta vastustava armeija puuttui Haya de la Torren val-

taannousuun suorittamalla vallankaappauksen 9. heinäkuuta 1962.313 Hallinnon otti väliaikainen so-

tilasjuntta, jota johti kenraali Ricardo Pérez Codoy. Monet valtiot katkaisivat diplomaattiset siteensä 

Peruun, kun samaan aikaan armeija aloitti apralaisuuden kitkemisen ja puuttui maassa tapahtuviin 

väkivaltaisiin mielenosoituksiin väkivallalla.314 Hannikaisen mukaan ominaista sotilasjuntan 

 

 

312 Valtonen 2001, 515. 
313 Contreras ja Zuloaga 2014, 126-128; Valtonen 2001, 515-516.  
314 Herring 1968, 606-607. 
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vuodelle oli, että se pyrki: ”liian monin radikaalisin uudistuksin pitämään maan asiat kunnossa.” 

Hän kuvasi sotilasjuntan hallintoa ja kertoi sen harjoittamasta väkivallasta: 

”Sotilasjuntan hallinnon aikana raha-asiat paranivat huomattavasti. Sotilasjuntan loppuessa vallalla oli kulta- ja 

valuuttareservi 110 miljoona dollaria, joka vastasi kahden kuukauden tuontia ja kauppatase osoitti parin miljoo-

nan dollarin ylijäämää .–Lähinnä äärimmäisen vasemmiston taholta järjestettiin vähän väliä mielenosoituksia, 

jotka tammikuussa 1963 huipentuivat mellakoihin niihin liittyvine omaisuuden hävittämisineen. Sotilasjuntta pys-

tyi hallitsemaan tilanteen suorittaen lukuisia vangitsemisia.”  

 

Sotilasjuntan sisäisten kiistojen myötä vaikutti, ettei uusia vaaleja järjestettäisikään eikä väliaikaisen 

sotilasjuntan päämies suostuisi luopumaan asemastaan. Hannikainen kertoi: ”Kun alkoi kuulua hu-

huja, että sotilasjuntan johtaja Godoy, ehkä itse pyrkisi valtaan, pakotti sotilashallinto hänet luopu-

maan.” Kenraali Nicolás Lindley López syrjäytti hänet 3. maaliskuuta 1963 ja kansan sotilasdikta-

tuurille osoittaman epäsuosion myötä vaalit uusittiin nopealla aikataululla.  

 

Vuoden 1963 presidentinvaalit  

 

Hannikaisen mukaan ”Pääpresidenttiehdokkaat käyttivät välivuoden kuumeiseen vaalikampanjaan pelaten 

korttinsa kukin tavallaan”. Haya de La torre: ”korosti uudistusten välttämättömyyttä.” Odría joka: ”eu-

rooppalaisittain ajatellen edustaisi oikeistoa, pyrki vetoamaan traditionaaliseen konservatismiin tun-

nuslauseella Odría ei ole probleema, hän on tuttu ratkaisu.” Belaúnde puolestaan oppi tuntemaan 

maan ja sen tarpeet paremmin: ”kun kukaan muu ennen häntä ja nykyään”. Belaúnde matkusti vuo-

den yhtämittaisesti maan sisällä. Hän edusti aivan uutta presidenttityyppiä, sillä hän oli vieraillut 

kahta lukuun ottamatta 104:ssä piirikunnassa. Myös: ”melkein luokseen pääsemättömiä Amazon-vir-

ran perukoita myöten”. Kristillisdemokraattien tukemana Belaúnde voitti vaalit 9. kesäkuuta ja aloitti 

presidenttikautensa 28. heinäkuuta.315  Hannikainen totesi, että vaalit kääntyivät: ”Belaunden kiistat-

tomaksi voitoksi, hänen saadessa 40% (709.000) ääntä ja tullen heti valituksi. – Kiinnittäköön huo-

miota, että Haya de la Torre sai vaaditun kolmasosan saaden 34,4%. Hän kertoi, että Belaúnde ase-

tettiin virkaan: ”viikon kestänein vallanluovutusjuhlallisuuksin”. Tämän jälkeen: ”heinäkuun 26. ni-

mitettiin uusi hallitus ja uudelleen valittu eduskunta kokoontui 14 kk kestäneen sotilashallinnon kes-

keytyksen jälkeen.” Huolimatta Belaúnden henkilökohtaisesta voitosta eivät häntä kannattaneet puo-

lueet AP ja DC menestyneet kongressivaaleissa. Tämä tarkoitti oppositioasemaa kongressissa.  

 

 

315 Apunen 1971, 137-139; Herring 1968, 605-611; Valtonen 2001, 514-516. 
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Viimeiseen kysymykseensä ”Miksi sotilasjuntta luovutti vallan Belaúndelle?”, Hannikainen vastasi 

olevan neljä keskeistä syytä. Ensiksi se, että ”Belaúnde oli itse säätänyt uuden vaalilain ja suorittanut 

toimenpiteitä moitteettomien vaalien turvaamiseksi”. Toiseksi: ”Belaúnde sai 40% äänistä täyttäen 

perustuslain vaatimukset”. Kolmanneksi: ”Belaúndella oli uutena presidenttityyppinä armeijan var-

sinkin nuoremman upseeriston kannatus”. Ja neljänneksi: ”Belaúnden kannatus jakaantui eri yhteis-

kuntaluokkien, suuromistajien, kirkon ja jopa kommunistien osalle”.  

 

Perun sisäpolitiikasta ja keskeisimmistä ongelmista  

 

Perusteellisen Perussa lähivuosina tapahtuneen poliittisen valtataistelun selostuksen jälkeen, Hanni-

kainen kommentoi Perun sisäpolitiikan luonnetta ja maan keskeisimpiä ongelmia.  

”Perun puolue-elämää ei voida erottaa kovinkaan selvää puoluejakoa oikeistoon, keskustaan ja vasemmistoon–

Esimerkiksi tässä mainittujen pääpuolueiden ohjelmissa ei ole varsinaisia eroja, vaan käsittelevät samoja kysy-

myksiä Perun sosiaalisen ja taloudellisen elämän kehittämiseksi. – Puolueen pääjohtaja on pääasia, jonka ympä-

rillä kannattajajoukko kasvaa tai pienenee. – Kommunismi puolueena ei näyttele Perussa näkyvää osaa, eikä ollut 

viime vaalien osalta lainkaan edustettuna. – Kommunistit äänestivät Belaúndea, vaikka Belaúnde ei tätä ole jul-

kisesti vahvistanut. – Ilmeisesti on äärimmäisen vasemmiston kiihotuksella kuitenkin osuutta viimeisten kuukau-

sien aikana yhä laajenevassa määrin tapahtuneissa alkuasukasväestön suorittamissa omavaltaisissa maatilojen 

valtaamisissa, mikä onkin antanut paljon päänvaivaa presidentille ja hallitukselle, uhaten mitä suurimmassa mää-

rin tehdä tyhjäksi uuden agraarireformin.” 

Hannikaisen analyysi osui hämmästyttävän lähelle nykypäivän historiantutkijoiden ajatuksia. Väes-

törakenteesta ja luonnonrikkauksista hän kertoi: ”2/3 osaa maan väestöstä elää Andeilla ja niitten 

takana maan talous- ja elinkeinoelämään varsinaisesti kuulumatta. Maa on erinomaisen rikas, mutta 

vain pientä osaa rikkauksista voidaan käyttää hyväksi jo pelkän ylivoimaisen kuljetusongelman 

vuoksi”. Maareformin toteuttamisen hän näki haasteellisena, Perun suurimpana ongelmana. Maare-

formin tarkoituksena oli hänen näkökulmastaan: ”alkuasukasväestön nivellyttäminen maan talous-

elämään, mikä tuo mukanaan erittäin vaikea opetuskysymyksen ratkaisemisen”. Maattoman väestön 

oma-aloitteinen siirtyminen vuorilta karjoineen ja omaisuuksineen ”paremmille laidunmaille,” oli 

johtanut alustavana toimenpiteenä, jo ennen Belaúnden valtaannousua, suoritettuun laajojen maa-alu-

eiden takavarikointiin reformitarkoituksiin. Tätä pidettiin Hannikaisen mukaan: ”ilmeisenä arvoval-

tatappiona uudelle hallitukselle ja lienee vain rohkaissut alkuasukasväestöä uusiin maan haltuun ot-

tamisiin.”. Maareformin suurimpana vaikeutena oli pakkolunastettavan maan maksukysymys: ”Pe-

run perustuslaki edellyttää, että kaikki pakkolunastettava maa on maksettava käteisellä.” Muita pe-

rulaisia kehityssuunnitelmia olivat mm. kulkuyhteyksien parantaminen, asuntojenrakentamistoi-

minta, terveydenhuollon parantaminen ja verouudistus.  
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4.3.4 Suomen Limassa olevan suurlähetystön raportti nro 2 
 

Toisen poliittisen raporttinsa Hannikainen lähetti UM:lle 12. joulukuuta 1963.316 Hän oli ehtinyt tu-

tustua perulaiseen politiikkaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan lähes puolenvuoden ajan. Seitsemänsi-

vuisessa raportissaan otsikolla ”Peru en marcha – wait and see” hän muisteli aluksi Belaúnden 28. 

heinäkuuta pitämää virkaanastujaispuhetta. Hän kertoi, että oli tuolloin aistinut Belaúnden puheesta 

samanlaista ”varmuutta uuden sukupolven asettautumisesta maan johtoon”, kuin Kenedyllä vastaa-

vassa puheessaan. Puheen jälkeen keskustellessaan muiden diplomaattien kanssa, hän kertoi tunte-

neensa, että puhetta oltiin valmiita: ”pitämään ainakin osittain tyypillisesti etelä-amerikkalaisena, 

suuria lupauksia sisältävänä demagogisena esityksenä”. Ollessaan tuolloin vasta uusi tarkastelija, 

hän ei katsonut voivansa analysoida Perun tulevaisuutta sen enempää. Myöhemmin Hannikainen ker-

toi päässeensä ministeri Olavi J. Mattilan johtaman Suomen valtuuskunnan vierailun yhteydessä jut-

telemaan presidentille. Illallisen johdosta hän kertoi henkilökohtaisesti vakuuttuneensa ”presidentti 

Belaúnden vilpittömistä yrityksistä johtaa maata uusia oloja kohti”. Syynä Hannikaisen raportille 

olivat joulukuussa pidettävät kunnallisvaalit. Kuten aiemmin selostin, presidentti oli valittu riittävin 

äänin, mutta hänen puolueellaan ei ollut takanaan kongressin tukea. Oppositiopuolueet APRA ja 

UNO olivat liittoutuneet ja niiden voitto kunnallisvaaleissa, olisi hänen mukaansa huonontanut pre-

sidentin asemaa huomattavasti. Hän kertoi, että hänen useat kollegansa olivat rauhattomia ja epäilivät 

vaalien johtavan pahimmassa tapauksessa jopa uuteen sotilasvallankaappaukseen. Tähän hän totesi: 

”Suhteellisen uutena tulokkaana mantereella on uskallettua lausua ennusteluja, mutta tässä vai-

heessa mielestäni ei ole syytä pyrkiä näkemään liian suurta vaaraa siellä missä todisteita sen ole-

massaolosta ei vielä ole”.  

 

4.3.5 Poliittiset raportit vuosina 1964–1966 
 

Vuosina 1964–1966 poliittisia raportteja lähetettiin Liman-suurlähetystöstä UM:lle satunnaisesti. 

Toisin, kuin ehkä muissa edustustoissa, Liman-suurlähetystössä suurlähettiläs Hannikaisen lisäksi 

myös lähetyssihteeri Montonen pääsi useasti laatimaan raportteja. Perun yhteiskunnan ja sisäpolitii-

kan, analysoinnin lisäksi Hannikainen ja Montonen välittivät UM:lle tietoa asemamaansa suhteista 

 

 

316 UMA 5 C 74 Nro: 249/60. Suomen Limassa olevan suurlähetystön raportti no. 2. ”Peru en marcha – wait and see”. 

12.12.63. 
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toisiin maihin. Raporteissa käsiteltiin mm. Ranskan presidentin De Gaullen vierailua Perussa317, Pe-

run suhtautumista Brasilian uuteen hallitukseen ja Ecuadoriin maiden välisen rajavälikohtauksen jäl-

keen, Perun reaktiota Ranskan atomipommiräjäytyksestä Tyynellämerellä sekä Amerikan päämiesten 

kokoontumista Perussa. Raporteissa perusteltiin Perun mielipidettä Vietnamin kysymykseen ja selk-

kaukseen, Intian ja Pakistanin selkkaukseen sekä Rhodesian selkkaukseen ja Perun kahden välisiä 

suhteita Marokkoon, Dominikaaniseen tasavaltaan, itäblokin maihin ja Länsi-Saksan liittohallituk-

seen selostettiin. 

Hannikainen vaikutti syventyvän yhä enemmän perulaisen sisäpolitiikan kiemuroihin, kun Montonen 

tiedotti erityisesti sissitoimintaan liittyvistä teemoista. Tammikuussa 1964 lähetetyssä raportissa hän-

kertoi uutena vuotena tapahtuneesta pääministerin vaihdoksesta. 318 Pääsyy henkilövaihdokselle oli 

pääministerin ylimielinen suhtautuminen reformiasiaa ja vallitsevaa hallituskokoonpanoa kohtaan. 

Tämä oli lopulta johtanut pääministerin epäluottamuslauseeseen ja eroon. Hannikaisen mukaan kyse 

oli” ”mieltenpurkauksesta valtataistelussa, jonka kaikki tuntevat ja tietävät” ja hän totesi ”rahakkaan 

yläluokan pelaavan omaa peliään”. Hänen mukaansa presidentin uudistussuunnitelmat eivät olleet 

saaneet tukea. Kuitenkaan kannanottoja ei poliittisten enemmistöpuolueiden osalta oltu esitetty. AP-

DC sai enemmistön kunnallisvaaleissa. Hän kertoi median välittävän tietoa siitä, että alkuperäisväestö 

oli ryhtynyt ottamaan maareformin toteuttamista omiin käsiinsä. Hän totesi, että ”eräskin välikohtaus 

johti kahdeksan maattoman intiaanin kuolemaan, kun maatilanomistaja vastasi asein.” Yleisesti asi-

aan oltiin Perussa tyytymättömiä. vaikkakin Hannikaisen mukaan alkuperäisväestön hyökkäykset oli-

vat kommunistien tukemia ja organisoimia. Tähän oli hänen mukaansa mediassakin useasti viitattu. 

Tähän liittyen hän kertoi juuri suoritetuista pidätyksistä; MIR-ryhmän (Movimiento Independiente 

tai Izquierda Revolucionario/a) tukikohtiin suoritetuissa etsinnöissä oli löydetty aseita ja räjähdysai-

neita. Yksi pidätetyistä oli ollut Fidel Castron ”läheisimmän työtoverin” Che Guevaran ex-puoliso 

Hilda Gadea.  

 

 

317 UMA 5 C 74 Nro: R- 40/13.”De Gaullen vierailu Etelä-Amerikassa”. 27.1.64, Nro: R-192/63. ”Brasilian uusi hallitus 

ja Peru”. 13.4.64, Nro: R-212/77. ”Perun ja Ecuadorin suhteet; rajavälikohtaus”. 20.4.64, Nro: R-182/42. ”Ranskan 

atomipommiräjäytyksestä Tyynellä merellä koskevien suunnitelmien reaktiosta Perussa”. 29.4.64, Nro: R-374/77. ”Ame-

rikan valtioiden presidenttien kokouksesta Limasta katsottuna”. 6.10.64, Nro: R-591/150. ”Perun ja Etelä-Vietnamin 

kysymys”. 3.2.65 ja Nro: R-60/18 ”Peru ja Vietnamin selkkaus”. 26.10.65, Nro: R-592/151. ”Peru ja Intian ja Pakistanin 

selkkaus”. 26.10.65, Nro: R-151/134. ”Perun ja Rhodesian kysymys”. 12.4.65, Nro: R-483/145. ”Perun diplomaattiset 

suhteet muihin maihin; Marokko”. 4.7.65, Nro: R-224/68. ”Perun kanta Dominikaanisen tasavallan nykytilanteeseen”. 

30.4.65, Nro: R -152/135. ”Perun ja muiden Bolivarin maiden virallisesta suhteesta itäblokin maihin”. 12.4.65, Nro: R-

153/136. ”Peru ja Länsi-Saksan liittohallituksen ”rauhannootti””. 13.4 ja Nro: R/8. ”Pääministerin vaihdos rauhatto-

muuksien merkeissä”. 10.1.64. 
318 UMA 5 C 74 Nro: R-98/ 34. ”Nykyhetken näkymiä Perussa”. 21.2.64. 



 

89 

 

 

Perussa, kuten monissa muissakin Etelä-Amerikan maissa, alettiin harjoittaa sissitoimintaa viimeis-

tään 60-luvun alkuun mennessä. Toiminta liittyi ainakin päällepäin perustellusti ideologisiin ihantei-

siin ja järjestäytyneiden ryhmittymien radikaalisimmat muodot toteuttivat erilaisia terroritekoja. Pe-

russa toiminta oli vasta ottamassa paikkaa, kun Montonen 16. syyskuuta vuonna 1965 lähetti kaksi 

asiaa käsittelevää raporttia otsikoilla ”Guerrilatoimintaa Andien takamailla Perussa kesä-elo-

kuussa” ja ”Uuden hallituksen nimittäminen Perussa ja sen tausta (mm. guerrillatoiminta)”.319 Mon-

tonen kertoi, että Liman lehdistö oli kesäkuusta asti uutisoinut mellakoista ja ryöstelyistä kumouksel-

lisen sissitoiminnan tiimoilta. Oppositio oli lehdistössä viitannut ”järjestelmälliseen kommunistiseen 

guerrillayksikkötoimintaan”, jossa olisivat mukana myös kuubalaiset tai kiinalaiset. Kun poliisista ja 

siviiliarmeijasta oli kuollut noin seitsemän henkilöä hallinnossa vasta, herättiin asialle. Tilanteen joh-

dosta armeija oli ottanut valvontavaltaa, rajoittanut siviilioikeuksia ja tehnyt joukkopidätyksiä kom-

munisteiksi tunnettujen henkilöiden tiloihin. Armeija oli iskenyt nimenomaan vaikeaksi luokitelluille 

alueille, kuten vuorille ja Amazonin tiheään metsikköön. Montosen mukaan, sissitoiminnan oletettiin 

rajoittuneen syrjäisille seuduille, jopa 1000–1500 jäsenen pesäkkeisiin. Sisseillä kerrottiin olevan: 

”linnoitettuja tukikohtia, salaisia lentokenttiä ja runsaasti ulkomailta peräisin olevaa rahaa ja aseis-

tusta” 

 

4.4 Henkilökunta ja edustuston toimitilat 

 

4.4.1 Henkilökunta 
 

Diplomaattien lisäksi edustustoissa työskentelee nykyäänkin henkilökuntaa, jolla ei ole diplomaat-

tista asemaa. He voivat olla joko lähettäjävaltion palkkaamia tai asemaalaisia. Liman-suurlähetystön 

kotimaasta palkattu ensimmäisen luokan lähetystösihteeri Juha (Jussi) Montonen (1963–1966) saapui 

perheineen uuteen asemamaahansa heinäkuun alussa vuonna 1963. Montosen ja suurlähettiläs Han-

nikaisen lisäksi edustuston perustamisvaiheen suomalaiseen henkilökuntaan kuuluivat kanslia-apu-

laiset Sirkka Liisa Laitinen (1963–1967) ja Hilkka Anneli Paakkanen (1963–1966). Lähdeaineistossa 

Montosen ja Paakkasen kerrottiin auttaneen suurlähetystön perustamiseen liittyvien valmisteluiden 

hoitamisessa ennen suurlähettilään saapumista uuteen asemamaahansa. Virallisesti suurlähetystön 

 

 

319 UMA 5 C 74 Nro: R-501/136. ”Guerrillatoimintaa Andien takamailla Perussa kesä-elokuussa 1965” 16.9.65 ja Nro: 

R.501/136. ”Uuden hallituksen nimittäminen Perussa ja sen tausta (mm. guerrillatoiminta)” 16.9.65. 
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henkilökunnan virkakaudet alkoivat 1. heinäkuuta, mutta tilapäinen kanslia avattiin Liman historial-

lisessa vanhassa kaupungissa Cercado de Limassa, sijaitsevaan Gran Hotel Bolivariin vasta muuta-

maa päivää myöhemmin. Asiasta informoitiin UM:ää ensimmäisessä Liman-suurlähetystön nimissä 

lähetetyssä sähkeessä 5. heinäkuuta: ”Tilapäiskanslia Bolivarissa avattu”.320  Seuraavana aamuna 

UM:stä vastattiin: ”Sähkeosoitteenne vastedes Finlandia Lima”.321 

Liman-suurlähetystössä Paakkasen tehtävä oli hoitaa edustuston kassaa, valvoa kalustoa ja tiloja sekä 

osallistua passi- ja viisumiasioiden hoitoon ja osaan konekirjoitustöistä. Hän työskenteli suurlähetys-

tössä ylemmän toimistoapulaisen virassa. Laitinen toimi edustuston nuorempana kanslia-apulaisena. 

Hänen työnkuvaansa kuului arkiston- ja kirjaston hoito, tiedotusaineiston jakelu, kuriiripostin ja säh-

keliikenteen hoito, passi- ja viisumiasiat, postitus ja osa konekirjoitustöistä. Hänen sijaisenaan toimi 

Paakkanen, jonka lomasijainen oli puolestaan Laitinen. UM:n tilijaosto koulutti kassahoitajiksi ja ar-

kistojaosto antoi henkilökohtaista ohjausta edustojen arkistohoitajiksi siirtyville. Molempien urakul-

kuun oli normaalina osana kuulunut kouluttautuminen ja työskentely ministeriössä kotimaassa ja 

määrätyn jakson jälkeinen siirtyminen työtehtäviin ulkomaille. Soikkasen mukaan UE:n kansliahen-

kilökunnan tehtäviä hoitivat tavallisestikin naiset.322 Paakkaseen ja Laitiseen viitataan Liman-suurlä-

hetystön vuosikertomuksissa ”neiteinä”, eikä heidän mukanaan Limaan matkustanut muita perheen-

jäseniä.  

Montosen toimenkuvaan kuului rutiiniluontoisten, hallinnollisten ja kaupallisten asioiden hoitaminen 

ja kuriiripostin ja sähkeliikenteen valvonta. Mikäli Montonen ei ollut käytettävissä, hänen toimiaan 

hoiti suurlähettiläs Hannikainen. Hannikainen hoiti edustuston poliittisia asioita, tärkeimpiä kaupal-

lisia asioita ja muita edustuston päällikön toimialaan kuuluvia tehtäviä. Suurlähettilään lomasijainen 

oli lähetystösihteeri Montonen, joka toimi väliaikaisen asiainhoitajan roolissa suurlähettilään poissa-

ollessa.323 Mikäli Montonen tai Hannikainen olivat samaan aikaan virkamatkoilla, suurlähetystö voi-

tiin jättää Laitisen hoidettavaksi.324 Montoseen viitattiin edustuston ensimmäisen luokan lähetystö-

sihteerinä, kun Hannikaisesta puhuttiin alemman palkkaluokan lähettiläänä. Molemmat virkanimet 

viittaavat arvonimikkeen lisäksi virkamiesten palkkaluokkiin. Alemman palkkaluokan lähettiläs oli 

 

 

320 UMA 5 G74 a; Nro: 44/3557.D. 5.7.63. Suomen suurlähetystö Limaan. Vuoteen 1924 mennessä rakennettu Gran Hotel 

Bolívar sijaitsee Liman historiallisessa vanhassa kaupungissa. Osoitteessa: https://www.granhotelbolivar.pe/ Viitattu 

1.7.2020. 
321 UMA 5 G74 a; Nro: 44/3557.D. 6.7.63. Suomen suurlähetystö; sähkesoite. 
322 Soikkanen 2003, 136. 
323 UMA 5 G74 a; Nro:169/58 26.3292.K.D. 30.3.64. Suurlähetystön työnjako. Liite: Liman suurlähetystön työnjako. 

Liman suurlähetystö ilmoitti UM:lle työnjakonsa 30. maaliskuuta 1964. 
324 UMA 5 G74 f; Nro:17/3275.K.D. 13.4.65. Suurlähetystön va. päällikkyys. 

https://www.granhotelbolivar.pe/
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korkein arvonimi mihin ulkomainen diplomaatti vastaanottajamaassaan voitiin lähettäjämaan toi-

mesta nimetä. Ensimmäisen luokan lähetystösihteeri taas tuli palkkaluokassaan lähetystöneuvoksen 

ja pääkonsulin jälkeen. UE:n palkkaus perustui vuoden 1951 lakiin ulkomaanedustuksen viran- ja 

toimenhaltijain palkkauksesta ja siihen annettuihin asetuksiin. UM:n rekrytointi ja koulutus uudis-

tettiin täysin vuonna 1970, jolloin mm. kansainvälisten asioiden valmennuskurssi eli KAVAKU, 

alkoi valmistamaan virkamiehiä diplomaatinuralle. Tätä ennen UE:n virkamiesten kouluttautumi-

nen ei ollut yhtenäistä.   

Kotimaasta palkatut työntekijöistä osa vaihtui vuonna 1966. Tuolloin ensimmäisen luokan lähetys-

tösihteerinä toiminut Montonen palasi perheineen Suomeen heinäkuussa UM:n palvelukseen.  Hänen 

seuraajakseen Moskovan-suurlähetystöstä saapui lähetystösihteerin arvoin Olli Adolf Mennander 

toukokuusta alkaen. Kanslia-apulaisena työskennellyt Laitinen työskenteli maaliskuusta asti edustus-

ton kassanhoitaja Paakkasen tilalla. Paakkanen siirtyi heinäkuun alusta Ottawan-suurlähetystöön. 

Paakkasen seuraajaksi nimettiin New Yorkin pysyvästä edustustosta ylimääräinen toimistoapulainen 

Helena Marja Alaruikka, joka Limassa toimi edustuston suomenkielisenä sihteerinä.325  

 

UH:n työntekijöiden palkkauksessa tai sosiaalieduissa ei tapahtunut suuria muutoksia 60-luvun ai-

kana.326 UE:n palvelukseen liitettiin ylimääräiset lisätulot ja edut, joiden katsottiin kompensoivan 

vuosia kotimaanpalveluksessa. Ministeriön ja UE:n palkkojen epäsuhta johti virkamiesten hakeu-

tumiseen ulkomaille. Koti- tai ulkomaan palveluksessa olevien virkamiesten palkkojen välinen ero 

olikin selkeä ja siirtymävelvolliset virkamiehet olivat näihin palkkamuutoksiin sidottuja.327 Toi-

saalta asemapaikat vaikuttivat virkamiesten palkkojen määrään. Merkitystä oli esimerkiksi sillä, 

työskentelikö virkamies länsimaassa vaiko sosialistisessa maassa; jälkimmäisessä sanottiin ”nos-

tettavan ns. ikävän paikan lisää”.328 Sosialistisissa- ja kehitysmaissa palkka maksettiin ns. kovissa 

valuutoissa, kuten dollareissa. Elinkustannusten nousu otettiin huomioon laskemalla palkan ja li-

sien yhteismäärä kerran vuodessa YK:n indeksien ja edustustoilta saadun tiedon mukaisesti. Har-

kinnan mukaan hyvityksenä maksettiin suurempaa paikalliskorotusta sekä mahdollista edustuslisää 

 

 

325 5 G 74 t. 42/13.11/3258K. 18.1.66. Suomen-Liman suurlähetystön vuosikertomus 1966. 
326 Soikkanen 2003, 137. 
327 Soikkanen 2003, 153. Siirtymävelvollisuus vaikutti henkilösuhteisiin UH:ssa. Työnkuvaan liittyi toimiminen eri vi-

roissa kotimaassa ja ulkomaankomennuksessa ja tavanomaista oli, että välillä oltiin ministeriössä käskynhaltijoina ja 

välillä UE:ssä määräysten vastaanottajina. Henkilöpaineita saattoi syntyä myös edustustojen sisällä; edustuston pääl-

likkö oli velvoitteinen laatimaan vuosittain seikkaperäisen lausunnon muiden diplomaattivirkamiesten ja kotimaasta 

tulleiden konsulien ”toiminnasta, pystyväisyydestä, yleisestä esiintyväisyydestä ja käytöksestä”. Väärinkäytösten estä-

miseksi kyseisestä kaavakemuotoisesta tavasta luovuttiin, kun se korvattiin 70-luvulla. 
328 Soikkanen 2003, 136. 
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ja prosenttikorotusta.329T oisin kuin muille pohjoismaalaisille UM:n työntekijöille, suomalaisille 

virkamiehille ei maksettu lomamatkoja, sairausvakuutuksia, kielilisiä tai lasten koulutusta. Erityi-

sesti sosiaaliturvan ulkopuolelle jääminen aiheutti ongelmia UE:ssä. Tämä tarkoitti vaikeuksia esi-

merkiksi terveydenhuollon saamisessa kotimaan ulkopuolella.330 Edustuston päällikkö sai asunnon, 

sähkön ja lämmön ilmaiseksi. Muut maksoivat asumiskustannuksensa itse. Siirryttäessä toiseen vir-

kaan tai toimeen tai kotimaahan korvattiin diplomaattiedustajan asemassa oleville omat ja perheen 

matka- ja muuttokustannukset.  

Hannikainen aloitti jo laivamatkallaan paikalta palkatun eli asemamaasta rekrytoidun henkilökunnan 

työllistämiseen tähtäävät valmistelut. 331 UM:n hallinnolliselle osastolle saapui häneltä 7. heinäkuuta 

sähke, jossa hän harmitteli ministeriön päätöstä luopua ”mieskanslististakin”, mutta ymmärtävänsä 

ministeriön kannan, jonka mukaan oli ”syytä preferoida paikallista asiantuntemusta espanjankielen 

taitoa”.332 Hän kertoi, että oli löytänyt potentiaalisen uuden työntekijän:  

”Pyydän vakavasti oikeuttaisitte palkkaamaan sattumalta vapautuvan kuusi vuotta Tanskan suurlähetystössä pal-

velleen syntyperäisen limalaisen Mrs Wakehamin femtonde [15.7] kuukausipalkoin trehundrafemtio [350] dolla-

ria netto joka katsottava varsin kohtuulliseksi paikallista palkkatasoa ajatellen – Palatakseni kaikkiin järjestelyi-

hin yksityiskohtaisesti Limasta pyydän hartaasti Wakehamin palkkaamisoikeutta tavattuamme hänet”. 

Paikallisen henkilökunnan palkkaamisessa oli hänen mukaansa huomioitava lisäksi perulaisen tavan 

mukainen 13 kuukauden vuosipalkka. Hannikaisen sähkeeseen reagoi hallinnolliselta osastolla vir-

kamiessihteerinä toiminut Sunell, välittäen viestin Limaan ja pyytäen tietoa paikallisista hintaeh-

doista.333 UM:ssä ei kuitenkaan jääty odottelemaan Hannikaisen seuraavaa yhteydenottoa, sillä jo 

seuraavana päivänä Sunell välitti Liman-suurlähetystöön viestin: ”Palkkavaatimuksensa nähdäk-

semme epäsuhteessa vastaaviin tapauksiin”.334 

Asemamaalaisen henkilökunnan palkkaamiseen liittyvään keskusteluun Hannikainen palasi seuraa-

van kerran elokuun alussa. UM:lle lähettämässään kirjeessä hän ilmoitti ottaneensa suurlähetystön 

palvelukseen väliaikaisena lähettinä toimineen perulaisen Eleodoro Guerreron, aluksi koeajaksi 15. 

 

 

329 Soikkanen 2003, 141-142. 
330 Soikkanen 2003, 137; 140-141 ja 357. Esimerkiksi kansliahenkilökunnan palkkoja kompensoitiin paikalliskorotuk-

silla. Vuonna 1960 nuoremman kanslia-apulaisen peruspalkka oli noin 34 000 markkaa, kun vuonna 1965 se oli noin 

46 000 markkaa. Yleiseen tasoon verrattuna palkka oli Soikkasen mukaan pieni. 
331 Koskela ym. 2016, 9-10; UMA 5 G74 a; Nro: 44/3557.D. 6.7.63. Liman suurlähetystö; suurlähettilään osoite. Suomesta 

palkatun henkilökunnan lisäksi edustoissa työskentelee asemaamaalaista eli paikalta palkattua henkilökuntaa, jolla ei ole 

samanlaista erityisasemaa, kun lähettäjämaasta palkatulla. 
332 UMA 5.G74.l; Nro: 105/2516.K.D. 6.7.63. Liman suurlähetystö; kansliahenkilökunta. 
333 UMA 5 G74 l; Nro: 105/2516.K.D. 7.7.63. Liman suurlähetystö; kansliahenkilökunta. 
334 UMA 5 G74 l; Nro: 105/2516.K.D. 9.7.63. Liman suurlähetystö; kansliahenkilökunta. 
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heinäkuuta lähtien.335  Koekuukauden palkaksi määrättiin Hannikaisen mukaan” S/. 800 [sol] eli 

kurssiin 0,12 mk 96:00 sopien siitä, että mikäli palvelusuhde jatkuu, tulee herra Guerreron palkka 

olemaan S/. 1.300 eli mk 156:00 kuukaudessa”.336 Guerreron kerrottiin syntyneen vuonna 1944 Ca-

jamarcassa, Santa Cruzin provinssissa. Hän oli työhön palkatessa iältään 19-vuotias ja lähetin koke-

musta hänellä kerrottiin olevan 11 kuukautta. Guerreron koulutus koostui viidestä kansakouluvuo-

desta ja neljästä alempaa lukioastetta vastaavasta opintovuodesta. Hannikaisen mukaan Guerrero jat-

koi opintojaan iltakoulussa ja asui vanhassa kaupunginosassa lähellä suurlähetystöä. Siihenastisesta 

työskentelystä ja mahdollisista jatkotoimista hän kertoi: ”Herra Guerrero on suorittanut tähän astiset 

työnsä tyydyttävällä tavalla sekä osoittautunut luotettavaksi ja uutteraksi, joten on todennäköistä, 

että suurlähetystö voi koekuukauden jälkeen ottaa hänet vakituisesti palvelukseensa”.  

Muun asemamaalaisen henkilökunnan palkkaukseen liittyen, Hannikainen kertoi suurlähetystön etsi-

vän perulaista toimistoapulaista sekä autonkuljettajaa, jotka sen oli tarkoitus ottaa palvelukseensa 

väliaikaisten kansliatilojen vielä toimiessa Gran Hotel Bolivarissa. Vahtimestarin palkkaaminen oli 

ajankohtaista vasta kanslian siirtyessä pysyviin tiloihin. Toimistoapulaisen rekrytoinnin hän totesi 

olevan vaiheessa, mutta lupasi alistaa asian UM:lle lopullista palkkaa koskevan järjestelyn tiimoilta, 

kun sopiva ehdokas olisi löydetty ja hänet oltaisiin mahdollisesti koekuukauden jälkeen haluttu pal-

kata. Ilola vastasi kirjeeseen elokuun loppupuolella todeten UM:n hyväksyneen suurlähetystön esit-

tämät toimenpiteet paikallisen henkilökunnan palkkaamiseksi.337 Toimistoapulaisen työpaikasta jul-

kaistiin suurlähetystön toimesta lehti-ilmoitus, mutta palkan suuruuteen liittyen pyydettiin omatoimi-

sesti lisätietoa Suomesta. Liman-suurlähetystöstä kirjoitettiin Sunellille: 

”Satakunnasta todenneet ensiluokkaisten nettovaatimukset trehundrafyrtio fyrahundra-femtio [340$-450$] Wa-

kehamillekkin Tanska maksanut tretjugo keskinkertaiset [320$] tvåsjuttio trehundratio [270 $-310 $] heikot yksi-

kieliset ettfemtio tvåsjuttio [150 $-270$]. Toimittuamme tilapäisellä käännösavulla huomioiden irtisanomisajan 

valtuuttanette pikapalkkaamaan noin trehundratasoisen [300$]”.338 

 

 

 

335 UMA 5 G74 m; Nro: 67/3531.K.D. 1.8.63. Suurlähetystön asemamaalainen henkilökunta. Liite 1. UMA 5 G74 m; 

Nro: 67/3531.K.D 67/11 1.8.63. 
336 Perun rahayksikkö oli vuosien 1931-1985 välillä sol (S/.). ”Vanha” sol korvattiin inflaation vuoksi intillä, mutta 

vuonna 1991 sol otettiin jälleen käyttöön Perun rahayksikkönä. Suomessa markan kohdalla tehtiin uudistus vuonna 1963, 

jolloin ”vanhasta” markasta poistettiin 2 nollaa. Tilastokeskuksen mukaan, mikäli vertailukohtana ovat vuodet 1963 ja 

2019 niin 96,00 markkaa vastaava rahamäärä oli 206,44 euroa ja 156,00 markkaa vastaava rahamäärä oli 335,46 euroa. 

https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html Viitattu 12.7.2020. 
337 UMA 5 G74 l; Nro: 67/3531.K.D 26.8.63. Suurlähetystön asemamaalainen henkilökunta. 
338 UMA 5 G74 l; Nro:105/2516.K.D 8.8.63. Liman suurlähetystön kansliahenkilökunta. ja UMA 5 G74 l; Nro: 

105.2516.K.D 10.9.63. Liman suurlähetystön kansliahenkilökunta. 

https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html
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Parin päivän kuluttua Somerto viestitti Limaan: ”Enintään trehundra [300$] esteittämme”.339 Li-

masta vastattiin: ”Rajoituimme tässä vaiheessa palkkaamaan tvåsjuttio [320$] kirjoitamme”.340 

Syyskuussa Montonen lähetti UM:ään kuriiripostissa henkilökunnan yksityiskohtaisemmat tiedot. 

Ensimmäinen liite otsikolla ”Suurlähetystön henkilökunnan osoitteet ja puhelinnumerot” sisälsi ni-

mensä mukaisesti suomalaisen henkilökunnan yksityistiedot. Montosen kerrottiin asuvan Lincen kau-

punginosassa, kun toimistoapulaiset Laitinen ja Paakkanen olivat asettuneet San Isidron kaupungin-

osaan, molemmat omiin osoitteisiinsa.341 Toisessa liitteessä ”Suurlähetystön asemamaalainen henki-

lökunta” kerrottiin suurlähetystön Limasta palkatuista työntekijöistä.342 Suurlähetystö ilmoitti otta-

neensa 11. elokuuta lähtien palvelukseensa autonkuljettajavahtimestariksi José Alvaer León (1963-

1967) S/. 4,000.00 kuukausipalkalla. León oli syntynyt Trujillossa vuonna 1920. Hänen koulutuk-

sensa kerrottiin olevan viisi vuotta ”primäärikoulua” ja kolme vuotta ”sekundäärikoulua”. Koulun 

jälkeen Leónin kerrottiin toimineen poliisiharjoittelijana Limassa, kunnes hän oli ryhtynyt ammatti-

maiseksi vuokra-autoilijaksi. León oli naimisissa ja hänellä oli kymmenvuotias lapsi. Perhe asui La 

Victorian kaupunginosassa. Aiemmin mainittu Guerrero oli Montosen mukaan otettu vakinaiseen 

palvelukseen koekuukauden päätyttyä S./1,300 kuukausipalkalla, mutta työsuhde oli katkennut, kun 

Guerrero oli pyytänyt eroa voidakseen vierailla vakavasti sairaan isänsä luona kotikaupungissaan. 

”Suurlähetystö on ryhtynyt toimenpiteisiin uuden lähetin palkkaamiseksi”, totesi Montonen lopuksi. 

Suurlähetystö otti toimistoapulaiseksi Marcela Martínezin (1963-1967) lokakuusta 1963 lähtien s/. 

7,000 kuukausipalkalla. 343 Hänen kerrottiin tuleen valituksi noin sadan suurlähetystön lehti-ilmoi-

tukseen vastanneiden joukosta ”silmälläpitäen Ministeriön sähkeessään määrittelemää palkkauksen 

ylärajaa”. Martínez oli 23-vuotias. Hänen kerrottiin saaneen päättötutkintonsa San Silvestre- nimi-

sestä tyttölukiosta Limassa. Hän oli opiskellut kaksi vuotta ”business administration”- opintoja New 

Yorkissa. Hänen työkokemuksensa oli hänen ikäänsä nähden merkittävä: hän oli työskennellyt IBM:n 

(International Business Machines Corporation), Panamerican Commodities Ltd:n ja Ayacuchon yli-

opiston rehtorin sihteerinä Perussa ja Yhdysvalloissa sekä Perun teollisuuden koulutuselimen SE-

NATI:n pääsihteerinä Limassa. Martínezin kerrottiin osaavan puhua ja pikakirjoittaa englantia ja es-

panjaa sekä jonkin verran ranskaa ja italiaa. Martínez toimi edustuston päällikön sihteerinä ja 

 

 

339 UMA 5 G74 l; Nro: 105/2516.K.D 13.9.63. Liman suurlähetystön kansliahenkilökunta. 
340 UMA 5 G74 l; Nro: 105/2516.K.D 18.9.63. Liman suurlähetystön kansliahenkilökunta. Palkkamäärät ilmoitettiin dol-

lareissa. 
341 UMA 5 G74 a; Nro: 113/30 84.3194.K.D 16.9.63. Suurlähetystön henkilökunnan osoitteet ja puhelinnumerot. 
342 UMA 5 G74 m; Nro: 112/29 67.3531.K.D 16.9.63. Suurlähetystön asemamaalainen henkilökunta. 
343 UMA 5 G74 m; Nro: 45/10 12.3288.K.D 23.1.64. Suurlähetystön asemamaalainen henkilökunta. 
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espanjakielisenä pika- ja konekirjoittajana ja hänen sanottiin osoittautuneen luotettavaksi ja päte-

väksi. Hänen lomasijaiseksensa ilmoitettiin Laitinen.  

Uuden toimistoapulaisen lisäksi suurlähetystön kerrottiin ottaneen palvelukseensa 15. lokakuuta läh-

tien vahtimestari-lähetiksi Nicanor Callen (1963-1966). Callen kuukausipalkaksi kerrottiin S/. 2,000. 

Hän oli 24-vuotias, hän oli naimissa ja hänellä oli kaksi lasta. Callen pintojen kerrottiin kestäneen 

viisi vuotta ”primerio”:ta (ensimmäinen aste) ja 2 vuotta ”segundario”:ta (toinen aste). Aiemmin 

Callen kerrottiin toimineen hissipoika-lähettinä hotelli Crillonissa. Voikin olla mahdollista, että Cril-

lonissa oleskellut Paakkanen olisi hänelle vihjannut avautuneesta työpaikasta. Edustustolla oli kiirei-

nen tarve löytää henkilö vahtimestarin ja lähetin työhön, edellisen lähetin irtisanoutuessa. Calle hoiti 

vahtimestarin osuutensa hyvin ja hänen rinnalleen lähetin virkaan palkattiin pian uusi työntekijä. 

Vahtimestarin tehtävien lisäksi Calle tehtäväksi muodostui valvoa lähetin ja siivoojan toimintaa. Au-

tonkuljettaja-vahtimestari Leónin työnkuva oli toimia pääasiassa suurlähettilään autonkuljettajana ja 

vastata auton huollosta, mutta hän osallistui myös kanslian vahtimestarin tehtäviin. Lähetti ja siivoja 

vaihtuivat suurlähetystössä vuosien 1963 ja 1967 välillä muutamaan kertaan. Heidän työnkuvansa 

sisälsivät ainoastaan ammattinimikkeiden kuvaavat toimet. 

Vuonna 1964 Martínez sai rinnalleen toisen asemamaalaisen toimistoapulaisen ”rouva” Hangartne-

rin, jonka kanssa hän jakoi tehtävänsä. Hangartnerin vastuulla oli lisäksi katsausten ja käännösten 

laatiminen sekä leikearkiston hoito. Hangartneria seurasi Vera Frei vuodesta 1966. Molemmat toimi-

vat tehtävissään tuntipalkalla. Vuonna 1966 Calle alkoi toimia päävahtimestarina ja apulaisvahtimes-

tarina työskentelynsä aloitti Hector Leiva. Leiva vastasi myös rahakuljetusta edellyttävistä tehtävistä. 

Puhelinkeskuksen hoitajana tehtävänsä aloitti samana ”rouva” Leonor Acuna de Herrera.344  

 

4.4.2 Edustuston toimitilat 
 

Suurlähetystön kansliatilat muuttivat 1. lokakuuta Gran Hotel Bolivarista osoitteeseen Avenida Guz-

mán Blanco 465. Rakennus sijaitsi Cercado de Liman ja Lincen kaupunginosien välimaastossa, lä-

hellä Parque de la Exposisciónia ja Plaza Bolognesia. Suurlähetystö aloitti toimintansa rakennuksen 

seitsemännessä kerroksessa. Koska 60-luvulla edustustoja avattiin hyvin pienin määrärahoin, ensisi-

jaisena nähtiin Limankin tapauksessa diplomaattisten suhteiden solmiminen.345 Vuokrauspäätös 

 

 

344 Liman-suurlähetystön vuosikertomus 1966. 
345 Soikkanen 2003, 97-98. 
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tehtiin vasta Limasta käsin suoritetun, vuokratilojen huolellisen vertailun jälkeen. Suurlähetystön toi-

mitilat vuokrattiin joka vuosi jatkettavalla vuokrasopimuksella ja sopimusta pidennettiinkin aina vuo-

teen 1969 asti. Rakennus, kansliatilat mukaan lukien, vaurioitui pahasti Limassa ja Callaossa 17. lo-

kakuuta 1966 tapahtuneessa maanjäristyksessä. Voimakkaassa maanjäristyksessä menehtyi noin 200 

henkeä ja haavoittui lähes 2 000 henkilöä. Edustusto osallistui kyseisen vuoden vuosikertomuksensa 

mukaan vuokraamiensa tilojen korjauskuluihin.346 Liman suurlähetystön virka-ajat vakiintuivat vuo-

teen 1965 mennessä.347 Suurlähetystö ilmoitti UM:lle, että talvisin edustustossa työskenneltiin arkisin 

kello 9-12:30 ja 13:30-16:30 ja lauantaisin kello 9-13. Kesän virka-aikoja supistettiin myöhemmin 

arkipäivien osalta puolella tunnilla.348 

Suurlähettilään residenssin eli virka-asunnon vuokrasopimus alkoi 15. marraskuuta ja asunto sijaitsi 

osoitteessa General Juan A. Pezet 299, San Isidron kaupunginosassa.349 Samoin kuin kansliatiloja, 

suurlähettilään virka-asuntoa vuokrattiin vuosittain uusittavalla sopimuksella, Hannikainen kirjoitti 

suurlähettilään virka-asunnon henkilökuntaa koskien UM:lle 27. tammikuuta 1964.350 Hän antoi kir-

jeessään ymmärtää, että oli ehtinyt hieman yli kahden kuukauden aikana tarkkailemaan ja muodosta-

maan käsityksen siitä, minkälainen henkilökunta talossa pitäisi olla ja minkälaiseksi palkkaus pitäisi 

vahvistaa. Ensimmäisenä hän mainitsi talonmiehen eli mayordomon. Mainitun henkilön kuului 

nousta aamulla aikaisin, avata ovet, tarkastaa talon lämmitys ja ilmanvaihto ja suorittaa muut talon 

kunnossapitoa koskevat tehtävät, sekä talon määrättyjen osien siivous ja puhtaanapito. Hannikaisen 

perheen saapuessa talossa oli entisen omistajan suosittelema ja talon hyvin entuudestaan tunteva ta-

lonmies. Talonmiehen palkkavaatimus oli S/.1,500 (56 dollaria) kuukaudessa. Hannikaisen mukaan 

talonmiehen esittämän palkkavaatimuksen pystyi katsomaan kohtuulliseksi työmäärään ja palkkata-

soon suhteutettuna. 

Toiseksi residenssin välttämättömäksi työntekijäksi Hannikainen esitti taloudenhoitajan. Tähän teh-

tävään oli UM:n puolesta annettu palkkasuostumus ja siihen oli nimetty Aina Jylli, jolle oli maksettu 

120 dollarin kuukausipalkkaa 14. lokakuuta lähtien. Kolmanneksi työntekijäksi Hannikainen mainitsi 

puutarhurin. Virka-asuntoon kuului ”suurehko puutarha”, joten se tarvitsi asiaan omistautuneen hen-

kilön. Puutarhuriin liittyen oli vuokrasopimuksen osalta liittynyt väärinymmärrys: 

 

 

346 Liman-suurlähetystön vuosikertomus 1966. 
347 UMA 5 G74 a; Nro:163/52 25.3292.K.D. 6.4.64. Suurlähetystön virka-aika. 
348 UMA 5 G74 a; Nro:43/13 25.3292.K.D. 15.1.65. Suurlähetystön virka-aika. 
349 UMA 5 G74 a; Nro: 192/53 125.323.K.D 15.11.63. Edustustojen ja edustustojen virkamiesten palveluksessa olevien 

henkilöiden osoitteet. 
350 UMA 5 G74 m; Nro: 44/17 11.3287.K.D 27.1.64 Suurlähettilään virka-asunto; henkilökunta. 
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” Ottaessani puutarhurin palkkauksen hänen kanssaan puheeksi, osoittautui tämän vuokranantajan, hra Alex B. 

Oechslen, laatiman vuokrasopimuksen kohta harhaanjohtavaksi. – olen katsonut välttämättömäksi valtion palk-

kaamana maksaa hänelle kuukaudessa S/. 2,200.- (n. $82.-).- - on erittäin vaikea saada täällä rehellistä ja työte-

liästä puutarhuria. Suurin osa pyrkii olemaan ainesta, joka, niin pian kun silmä välttää, laiminlyö työnsä. Koska 

virka-asunnon nykyinen puutarhuri on ollut talossa 12 vuotta ja erittäin oma-aloitteisesti työteliäs, olisi minusta 

ollut sääli lopettaa työsuhde. Ja vaikeata olisi ollut myöskin ajatella hyvän miehen palkan alentamista. Haluan 

tässä yhteydessä kiinnittää Ministeriön huomiota siihen, että luonnollisestikaan ei yllämainitulla henkilökunnalla 

voisi ajatella toimeentulemista, vaan on pakostakin, huomioon ottaen täkäläisen tavan, jonka mukaan kukin tekee 

vain oman työnsä, pidettävä lukuisasti muuta palveluskuntaa.” 

Hannikaisen kirje antoi ymmärtää, että suurlähettilään virka-asunto oli vuokrattu Suomen Perun en-

tisen kunniapääkonsulin Fernando Augusto Oeschlen pojalta. Hän vaikutti turhautuneelta henkilö-

kunnan palkkaukseen liittyvien järjestelyjen edessä. Lopulta suurlähettilään virka-asuntoon vakiin-

tuivat valtion palkkaamaksi henkilökunnaksi suomalainen taloudenhoitaja Aina Jylli (1963-1965), 

jota seurasi taloudenhoitaja Marjatta Heino (1965-1967), jotka pitivät huolta erityisesti virka-asunnon 

edustuspuolesta sekä talonmies Enrique Iriarte ja puutarhuri José Melgarejo.351 

Puhuessamme edustuston henkilökunnasta on helppo unohtaa, että diplomaatin työ sitoi yleensä 

koko perheen. Kuten lehdistön tarkasteluun keskittyneessä luvussani toin esille, suurlähettiläs Han-

nikaisen perheen elämää seurattiin perulaisessa mediassa ja erityisesti perheen vanhin tytär, Ann-

Elise Hannikainen sai lehdistön huomiota osakseen. Uravalinta sitoi myös suurlähettiläs Hannikai-

sen puolison Marianne Hannikaisen. Soikkasen mukaan diplomaatin uravalintaa onkin luonnehdittu 

”kahden kaupaksi”.352 Edustaminen ja virka-asunnon näyttäväksi muuntaminen vastaanottoja ja 

kutsuvierastilaisuuksia varten, seuraelämään osallistuminen ja kaiken aloittaminen uudestaan siir-

ryttäessä uuteen maahan, uusin olosuhteisiin ja uuteen ympäristöön, olivat kaikki osa puolison elä-

mää. Vaimon osallistuminen edustustehtävin oli kansainvälinen käytäntö ja hänellä oli samat oi-

keudet, immuniteetti ja asema protokolassa, kuin miehellään. Toisaalta hän ei ollut virkasuhteessa 

vaan ns. hoiti tehtävänsä palkatta.353  

Suurlähettilään virka-asunto eli residenssi oli Hannikaisten perheen koti. Kuten suurlähetystön kans-

liatilatkin, virka-asunto vuokrattiin vasta parin kuukauden hotellista käsin suoritetun asuntovaihtoeh-

tojen tarkastelun jälkeen. Soikkasen mukaan UM:n näkökulmasta tärkeintä oli itse uuden suurlähe-

tystön perustaminen; suurlähetystön kansliatilojen ja suurlähettilään virka-asunnon vuokraaminen ja 

 

 

351 UMA 5 G74 a; Nro: 601/153 39.3281.K.D. 5.11.65. Edustustojen ja edustustojen virkamiesten palveluksessa olevien 

henkilöiden osoitteet. Liite 1. Suomen Limassa olevan suurlähetystön ja sen virkamiesten palveluksessa olevien henki-

löiden osoiteet. ja UMA 5 G74 a; Nro:189/52 20.3276.K.D. 31.3.65. Suurlähetystön työnjako. Liite: Liman suurlähetys-

tön työnjako. 
352 Soikkanen 2003, 147. 
353 Soikkanen 2003, 148-149. Diplomaattien vaimoihin kohdistui paljon odotuksia, mutta heidän lakisääteinen ase-

mansa ei ollut Suomessa selkeä. Vasta 60-luvun lopulla asiaan haettiin ratkaisua vaimojen järjestäytyessä yhdis-

tykseksi. 
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sisustus jäivät edustuston päällikön huolehdittavaksi.354 Yleisenä käytäntönä oli, että virkamiehet toi-

vat uuteen asemapaikkaan omat kalusteensa. Joskus valtio kustansi Soikkasen mukaan sängyt, pöy-

dän ja lipaston. Ajateltiin että diplomaatin oli oltava riittävän varakas pystyäkseen hankkimaan itsel-

leen asunnon ulkomailla. Eva Hannikainen muisteleekin, että samat kalusteet matkustivat perheen 

mukana aina maasta maahan.355 Muuttokustannuksia säädeltiin siten, että UE:n virkamiesten ulko-

mailla olo pyrittiin rajaamaan minimissään neljään vuoteen. Tällöin oletettiin olevan mahdollisuus 

oppia kielitaito, perehtyä asemamaan oloihin sekä sen omiin tehtävänkuviin. Lyhytaikaista palvelua 

ei pidetty yhdessä maassa tarkoituksenmukaisena, vaikkakin Kekkonen rajoitti yhtämittaisen ulko-

mailla olon alle kymmeneen vuoteen. 356 Suurlähettilään virka-asunnon yhteydessä oli yleensä oma 

edustustilansa, jonka oletettiin edustavan Suomi-kuvaa, kuten suomalaista arkkitehtuuria, muotoilua 

ja kulttuuria. Yleensä diplomaattiperheet pyrkivät panostamaan erityisesti edustustotilojen ulkonä-

köön, vaikka suomalainen muotoilu ei aina soveltunutkaan joka paikkaan. Kuten kansliatilojenkin 

kohdalla, määrärahojen puute vaikeutti toteuttamista.357  

 

4.5 Sivuakkreditoinnit ja uusien diplomaattisuhteiden solmiminen 

 

Hallama lähetti 7. toukokuuta vuonna 1963 New Yorkin-pääkonsulaattiin sähkeen: ”Pohdimme sivu-

akkreditointejasi virkamatkasi yhteydessä”.358 Hannikaiselle lähetetty sähke osoitti, että UM:ssä poh-

dittiin Etelä-Amerikan pohjoisosan valtioiden sivuakkreditointien siirtämistä jo ennen Liman-suurlä-

hetystön perustamista. Suomi oli solminut diplomaattisuhteet Kolumbian ja Venezuelan kanssa maa-

liskuussa 1954 ja Suomen Washingtonin suurlähettiläs oli samana vuonna sivuakkreditoitu toimi-

maan molemmissa Etelä-Amerikan maissa.359 Lähes kymmenen vuotta myöhemmin, Liman-suurlä-

hetystön perustamisen johdosta, tarkoituksen mukainen toimenpide oli Kolumbian ja Venezuelan si-

vuakkreditointien siirtäminen Suomen Liman suurlähettiläälle. Diplomaattisuhteet haluttiin tämän li-

säksi solmia kahden muun Etelä-Amerikan pohjoisosan valtion, Bolivian ja Ecuadorin kanssa. 

 

 

 

354 Soikkanen 2003, 97. 
355 Eva Hannikainen haastattelu 2019. 
356 Soikkanen 2003, 125. 
357 Soikkanen 2003, 98. 
358 UMA 5 G74 b; Nro: 74/2509.K. 7.5.63. Suurlähettiläs Hannikainen jalkamaat. 
359 Meksikon-suurlähetystön perustaminen vuonna 1964 siirsi Washingtonin-suurlähetystön sivuakkreditoinnit Latinalai-

sesta Amerikasta kokonaan pois. Tämän jälkeen sivuakkreditoinnit pyrittiin pitämään pienemmissä edustoissa. 
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4.5.1 Kolumbia ja Venezuela Liman-suurlähetystön vastuualueelle 
 

Washingtonin-suurlähetystön sivuakkreditointien siirtämisen mahdollisuutta tiedusteltiin Suomen 

Tukholmassa sijaitsevan suurlähetystön ja Kolumbian Ruotsin-suurlähetystön kautta heinäkuussa 

1963.360 H.V-kirjeessään Tukholman-suurlähetystön asiainhoitaja Henrik Blomstedt kirjoitti 24. hei-

näkuuta UM:n jaostopäällikkö Somertolle: 

”Viitaten tämänpäiväiseen puhelinkeskusteluumme Hannikaisen akkreditoimisesta Bogotaan voin ilmoittaa, että 

Colombian hallituksella ei ole huomauttamista suunnitelmamme johdosta. Colombian suurlähetystö oli juuri tä-

nään saanut hallitukseltaan tiedon tästä.–Venezuelan asiainhoitaja ei ollut vielä saapunut virastoonsa kuriiripos-

timme sulkemiseen mennessä.”361 

Blomstedt otti uudestaan yhteyttä Somertoon jo seuraavana päivänä.362 Hän totesi, että Venezuela oli 

solminut diplomaattisuhteet Perun kanssa lyhyen katkoksen jälkeen.363 Venezuelan Ruotsin-suurlä-

hetystön asiainhoitaja oli hänen mukaansa kertonut olevansa varma siitä, ettei Venezuelan hallinnolla 

ollut huomauttamista Suomen sivuakkreditointisuunnitelmiin. Hän kertoi palaavansa asiaan saatuaan 

Caracasista vastauksen. Kolmannessa kirjeensään hän tiedusteli, jäikö Hannikaisen agrementtipyyn-

nön laatiminen Kolumbiaan Tukholman kautta hoidettavaksi.364 Vastaus oli ilmeisesti kielteinen, sillä 

lokakuun puolivälissä Liman-suurlähetystöä ohjeistettiin tekemään agrementtipyyntö Kolumbian 

hallinnolle.365 Liman-suurlähetystö vahvisti 25. lokakuuta, että agrementtipyyntö oli esitetty.366  

Washingtonin suurlähettiläältä Seppälältä saapui Kolumbian sivuakkreditointia koskien UM:lle kirje 

marraskuussa.367 Kirjeessä hän kertoi kuulleensa ”ministeri Mattilalta”, UM:n pyytäneen Liman-

suurlähetystön kautta agrementtia Hannikaiselle Bogotaan. Hän antoi ymmärtää, että oli juuri palan-

nut virkamatkaltaan Bogotasta. Tiedustelleensa asiasta sikäläiseltä protokollapäälliköltä hän oli kuul-

lut, että agrementti oli yhä harkinnan alaisena: ”koska suurlähettiläs Hannikainen tulisi olemaan ai-

noa edustaja, joka olisi Limasta käsin akkreditoitu Bogotaan. – Protokollapäällikkö lupasi kuitenkin 

kiirehtiä ratkaisua ja olleessaan lentokentällä saattamassa ministeri Mattilaa hän ilmoitti minulle 

suullisesti, että agrementti suurlähettiläs Hannikaiselle oli myönnetty.” Kirjeensä lopuksi Seppälä 

 

 

360 UMA 5 G74 b; d.1237/27. 24.7.63. Kolumbian Tukholman-suurlähetystön kirje ja 31.7.63. Kolumbian Tukholman-

suurlähetystön kirje Henrik Blomstedtille. 
361 UMA 5 G74 b; Nro: 2176 31.7.63. Henrik Blomstedtin ensimmäinen kirje Kai Somertolle. 
362 UMA 5 G52 b; Nro: 2185 1.8.63. Henrik Blomstedtin toinen kirje Kai Somertolle. 
363 Valtonen 2001, 396-397. 
364 UMA 5 G53 b; Nro: 2211 6.8.63. Henrik Blomstedtin kolmas kirje Kai Somertolle. 
365 UMA 5 G53 b; Nro: 2.54Sal.D. 18.10.63. Hannikainen, Heikki; agrementtipyyntö suurlähettilääksi Bogotaan. 
366 UMA 5 G53 b; Nro: 2.54Sal.D. 25.10.63. Hannikainen, H; agrementtipyynnöt suurlähettilääksi La Paziin ja Bogotaan. 
367 UMA 5 G53 b; Nro: 69/7.2.54Sal.D. 19.11.63. Hannikainen, Heikki, suurlähettiläs; agrementtipyyntö ja UMA 5 G53 

b; Nro: 2.54Sal.D. 16.10.63. Suomen-Kolumbian diplomaattisuhteet. 
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pahoitteli asiaa myös siltä kannalta, että sivuakkreditoinnin ollessa jo suullisesti luvattu, ei hänelle 

itselleen jäänyt aikaa suorittaa Kolumbiassa ”tavanomaisia jäähyväiskäyntejä”. Yleensä suurlähetti-

lään siirtyessä uuteen virkaan oli tapana käydä hyvästelemässä asemaan ja jalkamaiden hallintohen-

kilöitä, diplomaatteja, konsuleja, kaupallisia- tai kulttuurillisia suhteita edistäneitä ja muita vuosien 

varrella tunnetuksi tulleita henkilöitä. Tämä tapa auttoi vahvistamaan siteitä ja suhdetta sivuakkredi-

toituihin maihin. 

UM pyysi vielä tarkistamaan tiedon agrementin suullisesta vahvistamisesta Kolumbian-suurlähetti-

läältä Perussa.368 Limasta vastattiin: ”Kolumbian ambassador edelleen kotonaan toipilaana pari viik-

koa sitten tapahtuneen auto-onnettomuuden jälkeen yritämme tarkistaa”.369 Seuraavana päivänä Li-

man-suurlähetystöstä ilmoitettiin, että Kolumbian suurlähettiläs oli tavoitettu. Suurlähettiläs oli eh-

dottanut, että Hannikaisen agrementtipyyntö esitettäisiin suorana esityksenä Kolumbian hallitukselle, 

eikä suurlähetystöjen välisesti Perussa. Hannikainen kertoi: ”Jo esittäessäni agrementtipyynnön am-

bassadäärinsä totesi tosin sympaattisesti epätavallista muodollisesti anon itselleni”.370 Tämä tar-

koitti käytännössä sitä, että agrementtipyynnön esittämistapa oli Kolumbian näkökulmasta epätaval-

linen protokollaan nähden. UM:ltä Ivalo kirjoitti Seppälälle, ettei hänen välittämäänsä tietoa ag-

rementtipynnön hyväksymisestä oltu vahvistettu Bogotassa.371 Washingtonista vastattiin muutaman 

päivän päästä: ”Protokollapäällikkönsä poissaollessa ulkoministeriönsä ilmoittanut agrementti Sep-

pälän tai Suomen Hallituksen anottava. Tämän vuoksi Limasta ei myönnetty.”.372 Pari päivää myö-

hemmin Somerto ohjeisti Seppälää esittämään agrementtipyynnön uudestaan, tällä kertaa viimeksi 

mainitulla tavalla.373  

Seppälä osoitti englanninkielisen agrementtipyynnön Kolumbian ulkoministerille Fernando Gomez 

Martinezille. Hän liitti siitä kopion Hallamalle joulukuussa osoitettuun H.V- kirjeeseen.374 Hän ker-

toi:  

”Niin kuin tiedotin Bogotan kirjelmälläni - - sanoi protokollapäällikkö suullisesti käyntini viimeisenä päivänä, 

että agrementti Hannikaiselle olisi myönnetty. Ehkä hän kuitenkin latinalaisessa ystävällisyydessään meni hiukan 

asiain edelle, ja hän ei ollut paikalla asiaa uudelleen tiedustellessamme, halusivat kolumbialaiset antaa meille 

pienen opetuksen siitä, mitä tietä agrementti on pyydettävä. Tämä johtunee siitä, että he hieman oudoksuvat suur-

lähettilään akkreditoimista Limasta Bogotaan- -” 

 

 

368 UMA 5 G53 b; Nro: 2/54Sal.D. 21.11.63. H., Heikki; agrementtipyyntö suurlähettilääksi Bogotaan. 
369 UMA 5 G53 b; Nro: 2/54Sal.D. 21.11.63. H., Heikki; agrementtipyyntö suurlähettilääksi Bogotaan. 
370 UMA 5 G53 b; Nro: 2/54Sal.D. 22.11.63. Hannikainen, Heikki; agrementtipyyntö suurlähettilääksi Bogotaan. 
371 UMA 5 G53 b; Nro: 2/54Sal.D. 27.11.63. Agrementtipyyntö suurlähettiläs Hannikaiselle Colombiaan. 
372 UMA 5 G53 b; Nro: 2/54Sal.D. 29.11.63. Agrementtipyyntö Sl. Hannikaiselle Colombiaan. 
373 UMA 5 G53 b; Nro: 2/54Sal.D. 30.11.63. Agrementtipyyntö sl. Hannikaiselle Kolumbiaan. 
374 UMA 5 G53 b; Nro: Bog-75. 4.12.63. Seppälän kirje Hallamalle. Liite: Hannikaisen agrementtipyyntö Kolumbian 

ulkoministerille. 
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Tammikuussa 1964 Washingtonista ilmoitettiin UM:lle, että agrementti oli myönnetty ja pari päivää 

myöhemmin UM välitti saman tiedon Liman-suurlähetystölle.375 Samana päivänä Liman-suurlähe-

tystöön saapui presidentti Kekkoselta ulkonäöltään ja sisällöltään samanlainen valtuuskirje esitettä-

väksi Kolumbiaan, kun taannoin Limaan.376  

Valtuuskirjeensä jättöönsä liittyen, Hannikainen tiedusteli UM:ltä tammikuun lopulla, olisiko hän 

voinut vierailla ensin Boliviassa, josta hän olisi jatkanut Kolumbiaan. UM:ltä ohjeistettiin jättämään 

valtuuskirje ensimmäisenä Bogotaan, johon Suomen Kolumbian konsulin Erkki Alhangon oli määrä 

palata helmikuussa.377 UM:stä lähetettiin perään toinen viesti, jossa matkaa kehotettiin lyhentämään 

mahdollisuuksien mukaan, tarkoituksenahan oli oleskella Kolumbiassa noin kuukauden verran.378 

Hannikainen vastasi UM:lle kysyen päivärahajärjestelystä: ”Pyrin rajoittamaan olematta epäkohte-

lias. Mikä Bogotassa vastaavissa tapauksissa noudatettu päivärahajärjestely”.379  Kuukauden kulut-

tua UM:ltä todettiin päivärahan olevan 22 dollaria.380 Matkasuunnitelmien viedä jäätyä auki, Hanni-

kainen joutui poskiontelontulehduksen vuoksi lykkäämään Kolumbian valtuuskirjeensäjättöä.381 Hän 

matkusti Bogotaan tervehtymisensä jälkeen 1. maaliskuuta.382 Lähes vuoden kestäneiden järjestelyi-

den jälkeen hän esitti valtuuskirjeensä Kolumbian presidentille Guillermo León Valencialle 25. maa-

liskuuta 1964. 

Venezuelan sivuakkreditoimisesta Liman-suurlähetystön toimipiirin alle oli keskusteltu jo samassa 

yhteydessä Kolumbian järjestelyiden kanssa, Tukholmassa heinäkuussa 1963.383Asiaan palattiin 

vasta tammikuussa 1964, samalla kun Kolumbian ja Bolivian asiat olivat jo edenneet ja valtuuskirjeitä 

hoidettiin kyseisiin maihin. UM ohjeisti Washingtonin-suurlähetystöä laatimaan agrementtipyynnön 

suurlähettiläälle Caracasiin, todeten samalla, että: ”Esitiedustelu suoritettu Tukholmatse jolloin hy-

väksyneet suurlähetystötason ja Liman suunnan”. 384 Edelliset keskustelut vahvistaen Washingtonin-

suurlähetystöstä vastattiin UM:lle 17. helmikuuta Venezuelan ulkoasiainministerin Marcos Falcón 

 

 

375 UMA 5 G53 b; Nro: 2/54Sal.D. 11.1.64. Agrementtipyyntö suurlähettiläs Hannikaiselle Kolumbiaan ja UMA 5 G53 

b; Nro: 2/54Sal.D. 13.1.64. Agrementtipyyntö suurlähettiläs Hannikaiselle Kolumbiaan. 
376 UMA 5 G53 b; Nro: 5/3830.K.D. 17.11.64. Presidentti Kekkosen valtuuskirje Hannikaiselle Kolumbiaan. 
377 UMA 5 G78 b; Nro: 4/3830.K. 31.1.64. Suurläh. Hannikaisen virkaanastumismatkat Boliviaan ja Colombiaan. 
378 UMA 5 G78 b; Nro: 4/3880.K. 31.1.64. Suurlähettiläs Hannikaisen virkaanastujaismatkat Boliviaan ja Kolumbiaan. 
379 UMA 5 G78 b; Nro: 4/3880.K. 31.1.64. Suurlähettiläs Hannikaisen virkaanastujaismatkat Boliviaan ja Bogotaan. 
380 UMA 5 G53 b; Nro: 5/3830.K. 29.2.64. Suurläh. Heikki Hannikainen; virkamatka Bogotaan. 
381 UMA 5 G53 b; Nro: 5/3880.K. 13.2.64. Suurlähettiläs Hannikaisen virkaanastujaismatkat Boliviaan ja Bogotaan. 
382 UMA 5 G53 b; Nro: 5/3880.K. 25.3.64. Suurläh. Hannikainen valtakirjan jättö. 
383 UMA 5 G52 b; Nro: 2185 1.8.63. Henrik Blomstedtin toinen kirje Kai Somertolle. 
384 UMA 5 G52 b; Nro: 7/257Sal.D. 17.1.64. H, Heikki, suurlähettiläs; agrementtipyyntö suurlähettilääksi Caracasiin. 
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Briceñon lähettämällä agrementilla.385 Seuraavalla viikolla Kekkoselta saapui Hannikaiselle Liman-

suurlähetystöön samanlainen valtuuskirje, kuin aikaisemmissa tapauksissa.386  Suurlähettilään val-

tuuskirjeenjättö Venezuelaan saatiin mahdutettua aikatauluun vasta kesäkuun puolella. Tarkoituksena 

oli saada asia hoidetuksi viimeistään 5. heinäkuuta mennessä, kyseisen päivän ollessa Venezuelan 

itsenäisyyspäivä.387 Koska Seppälä oli jo maaliskuussa ilmoittanut Venezuelan ulkoasiainministerille 

tehtävänsä valtiossa loppuneen, Hannikainen koki, että matka tulisi järjestää ensi tilassa. UM:ssä hy-

väksyttiin hänen ehdotuksensa ja hän matkusti Caracasiin 23. kesäkuuta.388 Hannikainen jätti valtuus-

kirjeensä Venezuelan presidentille Raul Leonille 13. heinäkuuta. 

 

4.5.2 Bolivia 
 

Boliviassa talonpoikien maanvaltausten kautta pakotettu maareformi johti asteittain suurtilojen sur-

kastumiseen. Hallituksen takana vaikutti MNR-liike (Movimiento Nacional Revolucionario), joka 

alkoi suorittamaan maareformia aluksi vastahakoisesti. Innokkuus lisääntyi, kun vuosien mittaan 

maaseudun maattomat alkoivat saada siitä merkityksellistä hyötyä, mikä puolestaan kasvatti puolueen 

suosiota. Äänioikeuden alettiin pian katsoa käsittämään myös lukutaidottomat sekä naiset. Vuoteen 

1952 mennessä Boliviassa oli ollut 179 eri hallintokokoonpanoa.389 Yhdysvaltalaisten tuella Víctor 

Paz Entenssoron (1952–1956) ensimmäinen hallitus alkoi toteuttamaan kehityshankkeita, kuten lii-

kenneyhteyksien tehostamista, joka talouden edistämisen lisäksi tähtäsi MNR:n poliittisen propagan-

dan levittämiseen. MNR pysyi vallassa aina Paz Entenssoron (1960–1964) toisen hallituksen suosi-

onlaskuun saakka. Keskiluokan ja työväen yhteistyö ja vallankumousinnostus oli hiipunut, levotto-

muus kasvoi ja maareformin haitat olivat alkaneet näkyä. MNR:n Paz Entenssoron linja katsottiin 

oikeistomieliseksi ja konservatiiviseksi ja seuraavissa vaaleissa vasemmisto ja osa MNR:ää boikotoi-

vat vaaleja. Kun Paz Entenssoro nousi jälleen valtaan marraskuussa 1964, suoritettiin vallankaappaus 

maan armeijan toimesta ja johtoon astui kenraali René Barrientos. 390   

Suomen ja Bolivian välisten diplomaattisuhteiden virallinen solmimispäivä on 21. syyskuuta 1963. 

Diplomaattisten suhteiden solmiminen Bolivian kanssa vaikutti tapahtuneen ongelmattomasti ja 

 

 

385 UMA 5 G52 b; Nro: 17/6.7/257Sal.D. 17.2.64. H, Heikki; akkreditointi Caracasiin. Liite: Jäljennös liitteineen. 
386 UMA 5 G52 b; Nro: 13/3892.K.D. 21.2.64. Presidentti Kekkosen valtuuskirje Hannikaiselle Venezuelaan. 
387 UMA 5 G52 b; Nro: 13/3832.K.D. 11.6.64. Suurlähettiläs H. Hannikainen; valtuuskirjeen jättö Caracasissa. 
388 UMA 5 G52 b; Nro: 13/3832.K.D. 12.6.64. Hannikainen, Heikki; virkamatka Venezuelaan ja UMA 5 G52 b; Nro: 

10/3892.K.D. 25.6.64. Suurlähettiläs H. Hannikainen; valtuuskirjeet. 
389 Herring 1967, 627. 
390 Herring 1967, 627-634; Valtonen 2001, 530-532. 
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myös suurlähettilään sivuakkreditointi hoidettiin nopealla aikataululla.391 Tähän liittyen UM:ltä lähe-

tettiin 18. lokakuuta Liman-suurlähetystöön sähke: ”Esittänette agrementtipyynnön Hannikaiselle 

suurlähettilääksi La Paziin”.392 Liman-suurlähetystön lokakuun loppupuolella esittämää agrementti-

pyyntöä seurasi Bolivian Perun-suurlähettilään Alvaro Pérez del Castillon 5. marraskuuta lähettämä 

agrementti.393 Asiakirjassa todettiin Bolivian antavan hyväksyntänsä Suomen pyyntöön diplomaat-

tisten ja ystävällisten suhteiden solmimisesta ja vahvistavansa tulevan suurlähettilään nimityksen 

maahansa. Liman-suurlähetystö tiedotti asiasta UM:lle 13. marraskuuta.394 Kun agrementti Hannikai-

selle oli myönnetty Kolumbian puolesta tammikuussa 1964, tarkoituksellisena nähtiin Hannikaisen 

esittely samassa yhteydessä Bolivian uutena suurlähettiläänä. Koska Hannikaisen agrementtipyyntö 

oli hyväksytty Bolivian taholta jo aikaisemmin, La Pazista, Bolivian pääkaupungista, palattiin suur-

lähettilään lopullisen nimeämisen vahvistavalla tiedolla jo 17. tammikuuta.395 

Hannikainen kirjoitti UM:lle Limasta 28. tammikuuta, että hänen tarkoituksenaan oli ennen Kolum-

biassa käyntiä jättää valtuuskirjeensä Boliviaan.396  Syyksi hän esitti, että Bolivia oli antanut agremen-

tin jo marraskuussa. Hän arveli, että ”Bolivian ensikäynti minimi neljä viikkoa protokollan odotutta-

essa jättöpäivää kolmisen viikkoa”. Tämä tarkoitti, että valtuuskirjeenjättö edeltävät virallisuudet 

veisivät ensitietojen mukaan kolme viikkoa, venyttäen matkan yhteensä vähintään neljä viikkoa kes-

täväksi. UM:ltä toivottiin, että hän kävisi ensin Kolumbiassa. Tarkoituksen mukaista oli odottaa Suo-

men Kolumbian konsulin Alhangon paluuta Bogotaan.397 La Pazin matka tuli ajankohtaiseksi Ko-

lumbiasta paluun jälkeisellä viikolla. Hannikainen matkusti Boliviaan 7. huhtikuuta, aikomuksenaan 

jättää valtuuskirjeensä ”omkring tjugotedje” (suunnilleen 23. huhtikuuta).398 Hän kirjoitti La Pazista, 

Hotel Crillonista UM:lle399:  

”Ilmoittivat valtuuskirjeeni tjugonde tjugoförstä. (20- 21.4). Ulkoministeri korosti kiinnostuneita kaikkien suhteit-

ten erikoisesti kauppamme kehittämisestä tiedusteli voisinko jo nyt esittää ehdotuksia viennistämme osallistumi-

sesta kehityssuunnitelmiinsa. Tarjottavissako jotain presidentille teknillisen avun vientiluotokin linjoilla vai rajoi-

tunko yleiseen positiivisuuteen” 

 

 

391 UMA 5 G74 a; Nro: 61/49/3550. 25.7.63.  
392 UMA 5 G78 b; Nro: 2/292Sal.D. 18.10.63. Hannikainen, Heikki; agrementtipyyntö suurlähettilääksi La Paziin. 
393 UMA 7 C.ba; Nro: 17/41.15.K.D. 24.10.63. Liman-suurlähetystön agrementtipyyntö Boliviaan ja UMA 7 C.ba; Nro: 

17/41.15.K.D. 24.10.63. Bolivian vastauskirje agrementtipyyntöön. 
394 UMA 5 G78 b; Nro: 2/292Sal.D. 13.11.63. Hannikainen; Heikki; agrementi La Paziin ja Bogotaan. 
395 UMA 5 G78 b; Nro: 2/524Sal.D. 17.1.64. Hannikainen, Heikki; suurlähettiläs; nimitys suurlähettilääksi La Paziin. 
396 UMA 5 G78 b; Nro: 4/3830.K. 28.1.64. Suurlähettiläs Hannikaisen virkaanastuminen Bogotassa. 
397 UMA 5 G78 b; Nro: 4/3830.K. 29.1.64. Suurlähettiläs Hannikaisen virkaanastumismatkat Boliviaan ja Colombiaan. 
398 UMA 5 G78 b; Nro: 4/3830.K. 3.4.64. Suurlähettiläs Hannikaisen virkaanastumismatka Boliviaan ja UMA 5 G78 b; 

Nro: 4/3830.K. 7.4.64. Suurlähettiläs Hannikaisen virkaanastumismatka Boliviaan. 
399 UMA 5 G78 b; Nro: 4/3830.K. 16.4.64. Suurlähettiläs Hannikainen, valtuuskirjeen jättö. 
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UM:ltä vastattiin Hannikaiselle seuraavana päivänä ”Rajoittunette tässä vaiheessa yleiseen positiivi-

suuteen”.400 Hannikainen luovutti valtuuskirjeensä Bolivian presidentille Víctor Paz Estenssorolle 

20. huhtikuuta 1964.401 

 

4.5.3 Ecuador 
 

Ecuadorissa lakitieteen tohtori Velasco Ibarra oli keskeinen poliittinen toimija 1930–1960-luvuilla, 

vaikuttipa hän itse hallituksessa tai oppositiossa. Hän oli taitava puhuja, joka vetosi laajoihin kansan-

joukkoihin luoden ympärilleen vahvan henkilökultin. Hänen kolmannella kaudellaan (1952–1956) 

maan vientiä tehostavien toimenpiteiden sekä yleisen talouden noususuhdanteen vuoksi, oli mahdol-

lista investoida maan infrastruktuurin kehittämiseen. Erityisesti banaanisektorin kasvu mahdollisti 

uusien teiden, siltojen ja koulujen rakentamisen. Seuraavissa vaaleissa valtaan astui väliaikaisesti toi-

nen kokoonpano, mutta Velasco Ibarra valittiin neljännen kerran vuonna 1960. Taloudelliset ja po-

liittiset ongelmat olivat hänen uuteen hallintokauteensa mennessä alkaneet kasaantua, kun vasemmis-

ton ja oikeiston välinen jännite oli lisääntynyt Kuuban vallankumouksen ja kylmän sodan myötä.  

Banaanintuotannossa oli ylitarjontaa ja talouden ongelmat näkyivät lakkoina ja levottomuuksina. Ti-

lannetta ei auttanut, että oikeistotaustaisella presidentillä oli näkemyseroja vasemmistolaisten menes-

tyksen myötä varapresidentiksi nousseen Carlos Julio Arosemena Monroyn kanssa. Kun Velasco 

Ibarra setvi Yhdysvaltojen ja Ecuadorin välistä aluevesirajakiistaa, Arosemena lähti valtiovierailulle 

Moskovaan. Temperamentistaan tunnettu Velasco Ibarra vangitutti matkalta palanneen Arosemenan 

ja muita poliitikkoja. Tämä kiihdytti jo olemassa olevia levottomuuksia ja lakkoilua entisestään.  

Marraskuussa 1961 armeija suoritti vallankaappauksen ja Arosemena (1961–1963) nostettiin valtaan. 

Vaikka vasemmisto tyyntyikin Arosemenan noustessa valtaan, alkoi pian vaikuttamaan, ettei muu-

toksia tapahtunut eikä esimerkiksi maareformia alettu toteuttamaan. Kuubaan suhteita omaava presi-

dentti ei miellyttänyt varsinkaan oikeistopiirejä ja se onnistui liittoitumaan armeijan kanssa, joka 

kaappasi vallan heinäkuussa 1963.402 Vallankaappauksen suorittanut ryhmä muodostui kapteeneista 

ja eversteistä, jotka juntan valtaan noustessa ylennettiin kenraaleiksi ja amiraaleiksi. Juntan johtohah-

moksi nimettiin amiraali Ramón Castro Jijón (1963–1966). Sotilasjuntan valtakautena 

 

 

400 UMA 5 G78 b; Nro: 4/3830.K. 17.4.64. Suurlähettiläs Hannikainen; valtuus. 
401 UMA 5 G78 b; Nro: 4/3830.K. 21.4.64. Suurlähett. Hannikainen, valtuuskirjeen jättö La Pazissa. 
402 Valtonen 2001, 412. On arveltu, että vuoden 1963 vallankaappaus onnistui Yhdysvaltojen CIA:n (Central Intelligence 

Agency) tuella. 
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kansalaisoikeuksia alettiin rajoittamaan esimerkiksi työläisten lakko-oikeuksien poistamisella ja pit-

käaikaisen vangitsemisen laillistamisella ilman mahdollisuutta oikeudenkäyntiin. Aluksi armeija van-

gitutti erityisesti vasemmiston jäseniä, mutta vähitellen kohteena oli koko oppositio, vankiloiden täyt-

tyessä poliittisista vangeista. Yhdysvallat vaikutti junttaa toimeenpanemaan maareformin ja lopetta-

maan huasipungo-järjestelmän, joka oli velkauttanut alustalonpoikia sitomalla heidät vuosikymme-

niksi suurtilojen työntekijöiksi. Maan talouden tila huononi entisestään ja vuonna 1966 juntta joutui 

vallankaappauksen uhalla luopumaan vallasta ja pakenemaan maasta.403 

Suomen ja Ecuadorin välisten diplomaattisuhteiden virallinen solmimispäivä on 5. helmikuuta 1965. 

Suhteiden solmiminen ja sivuakkreditointien virallistaminen tapahtui myöhään, verrattaessa muihin 

Liman-suurlähetystön jalkamaihin. Tämä saattoi johtua osittain siitä, että Ecuadorissa 60-luvulla ta-

pahtuneiden poliittisten muutosten ja epävakaiden olojen vuoksi yhteydenpito hallintoon oli ollut 

hankalaa. Toisaalta Ecuadorilla, kuten Boliviallakaan, ei ollut ollut aiempaa merkittävää kaupankäyn-

tiä Suomen kanssa. Diplomaattisuhteiden virallistuessa helmikuussa 1965 Hannikainen katsoi par-

haaksi lähteä jättämään valtuuskirjeensä Ecuadorin hallinnolle mahdollisimman pian. Hänen pelko-

naan oli, että matkan siirtäminen syksylle voisi vaarantaa suhteiden etenemisen Ecuadorin sisäpoliit-

tisten muutosten edessä. Hallamalle huhtikuun alussa osoitetussa H.V-kirjeessään hän kertoi, että 

Ecuadorin matkan lisäksi tarkoituksena olisi ollut suunnata virkamatkalle myös Kolumbiaan ja Ve-

nezuelaan.404 Hannikaiselle laadittu valtuuskirje oli tullut perille Liman-suurlähetystöön 13. maalis-

kuuta ja heti sen saatuaan hän suuntasi Quitoon, johon hän saapui 19. maaliskuuta. Hän, että vaikka 

Ecuadorin Perun-suurlähettiläs oli yrittänyt auttaa valtuuskirjeen mahdollisimman pikaisen jättämi-

sen mahdollistamiseksi, joutui hän Ecuadorissa odottamaan. Hän oli saapunut Quitoon maanantai-

iltana, mutta valtuuskirjeet jätettiin vain keskiviikkoisin. Valtuuskirjeen jättötilaisuudesta ja Ecuado-

rissa oleskelun pitkittymisestä hän kertoi: 

”–Vastaanotto oli paras mahdollinen, sotilasjuntan, hallituksen, ulkoministeriön ja kaikkien suhtautuminen mitä 

ystävällisin. On aivan luonnollista, että minulle parissa yhteydessä korrektisti ja sympaattisesti tuotiin esille se, 

että akkreditoinnin hyväksyminen Limasta oli erikoistapaus ja poikkeus. Mutta myöskin heti tässä samassa yhtey-

dessä korostettiin, että kun on kysymys Suomesta, ollaan Ecuadorin taholta valmiit tekemään käytännöllisesti kat-

soen mitä tahansa. Korostettiin Suomen nauttimaa erikoisasemaa ja arvonantoa ecuadorilaisten silmissä, lähinnä 

siitä syystä; että ”Ecuadorissa kunnioitetaan sitä sankaruutta ja uljuutta, jota Suomen kansa niin vaikeiden vuo-

sien aikana on osoittanut”. Oli hämmästyttävää todeta, miten hyvin Suomen historia, Sibeliuksen musiikki, Sillan-

pään tuotanto ja Suomen kirjallisuus Ecuadorissa tunnetaan. Todettuani heti alkupäivinä tämän erikoisesti koros-

tetun sympatian Suomea kohtaan ymmärsin heti, että minun tässä tilanteessa oli osoitettava antavamme tällä ar-

voa. Ecuadorilaiset ovat tietenkin varsin herkkiä, ehkä liiankin yliherkkiä näkemään vieraassa ylenkatseellista 

suhtautumista, siksi tajusin, että tekisin karhunpalveluksen suhteillemme, jos esimerkiksi kiirehtisin liian aikaisin 

pois. Valtuuskirjeiden jättämisen suoritin hyvin tiiviin ohjelman, vierailu- ja kontaktikäyntejä hallituksen jäsenten 

 

 

403 Valtonen 2001, 410-412. 
404 UMA 5 G 74.b Nro:2/2 9.4.65. Hannikaisen kirje valtiosihteeri Hallamalle. 
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luona, Ministeriöissä, kävin läpi koko diplomaattikunnan, kävin henkilökohtaisesti lehtien päätoimittajien puheilla 

aikaansaaden artikkeleja lehtiin.” 

 

Mielenkiintoisessa kirjeessään Hannikainen antoi ymmärtää peruneensa työmatkansa Kolumbiaan, 

joka oli harkittu valinta ecuadorilaisen hallinnon miellyttämiseksi. Myös ecuadorilaisten Suomi-tie-

toisuus tai ainakin huolellinen etukäteinen tutustuminen diplomaattisuhteet kanssaan solmineen maan 

kulttuuriin, nousi hänen kirjeessään esille. Jälleen kerran Suomen sivuakkreditointeja Limasta käsin 

oudoksuttiin. Hannikainen jätti valtuuskirjeensä Ecuadorin sotilasjuntan päämiehelle Ramón Castro 

Jijónille 2. huhtikuuta 1965. 

 

4.5.4 Hannikaisen siirtyminen ulkoasiainministeriön palvelukseen ja jäähyväis-

käynnit jalkamaissa 
 

UM:n hallinnollisella osastolla lähetettiin Liman-suurlähetystöön sähke, jonka mukaan Hannikaista 

suunniteltiin neuvottelevaksi virkamieheksi ministeriöön marraskuulle 1966. Siirto tuli parin kuukau-

den varoitusajalla.405 Hän hyväksyi siirron, mutta ”huolellisen harkinnan” perusteella anoi siirtopäi-

vän lykkäämistä. Perheen nuorimman tyttären Evan koulua olisi olut mahdoton keskeyttää kesken 

vuoden ja vanhempi tytär Ann-Elise päättäisi opintonsa musiikkiakatemiassa vasta joulukuussa Han-

nikainen anoi lykkäystä vähintäänkin helmikuuhun asti. Hän lisäsi, että perhettä on mahdoton jättää 

Limaankaan. Yhdeksi syyksi hän mainitsi jalkamaissa yleensä suoritettavat hyvästelykierrokset; ly-

hyellä aikataululla niitä olisi ollut mahdotonta suorittaa.406 UM:stä asiaa koskien vastattiin vasta mar-

raskuussa, jolloin Perun seuraavan suurlähettilään saapuminen oli vahvistettu. Sähkeessä ilmoitettiin: 

”Hannikainen nimetty neuvottelevaksi virkamieheksi helmikuusta tilalleen Tikanvaara.”.407 Joulu-

kuun alussa Liman-suurlähetystö tiedotti UM:lle jäähyväiskäyntien päivämäärät jalkamaihin. Tarkoi-

tus oli matkustaa saman kuukauden aikana ”elfte (yhdestoista) Venezuelaan, trettonde (kolmastoista) 

Kolumbiaan, adertonde (kahdeksastoista) Ecuadoriin, tjugoförsta (kahdeskymmenyhdes) takaisin 

Limaan”.408 Jäähyväiskäynneistä ei Hannikaisen henkilökansiossa ole raportteja. 

 

 

405 UMA 5. G 74.b (5 Fi) Nro: 3/131SalD.6.9.66. Suurlähettiläs H. Hannikainen; siirto UM:öön. 
406 UMA 5. G 74.b (5 Fi) Nro: 3/131SalD.7.9.66. Suurlähettiläs H. Hannikainen; siirto UM:öön. 
407 UMA 5 G74 b; Nro: 28673/88/2569.k.D. 11.11.66. Suurlähettiläs Torsten Tikanvaara; virkanimitys. Liite 1. Nimittä-

mikirja Limaan.  

 5. G 74.b (51Fi) Nro: 36/3265K.11.11.66. Hannikainen, Heikki, suurlähettiläs; siirto UM:öön. 
408 UMA 5. G 74.b Nro: 37/3265K.9.12.66. Suurlähettiläs H.Hannikainen; jäähyväiskäynnit. 
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Eva Hannikainen muistelee Hannikaisen perheen Liman aikoja rakkaudella ja lämmöllä. Diplomaat-

tiperhe matkusteli Perun sisällä paljon, ja Suomessa käynnin yhteydessä perhe vieraili myös ohimen-

nen suurlähetystön jalkamaissa Ecuadorissa ja Kolumbiassa. Hän kertoo, että lyhyillä viikonloppu-

lomilla Perun eri kohteisiin matkustettiin yleensä autolla ja kehittymättömillä teillä sai matkustaa 

välillä tuntienkin ajan ilman vastaantulevaa liikennettä. Ryhmämatkoja ei suoritettu vaan perhe nautti 

toistensa seurasta; isän elämä oli työntäytteistä ja yhteinen vapaa-aika pyrittiin viettämään yhdessä.  

Toisaalta lentomatkat olivat Etelä-Amerikan sisällä vielä kehittymättömiä, mutta niitä hyödynnettiin 

pakollisena keinona liikkua nopeasti maasta toiseen. Perussa asuminen oli merkittävä vaihe Hanni-

kaisten perheen elämässä siksikin, että perheenjäsenet olivat aidosti kiinnostuneita maan kulttuurista. 

Vanhin tytär, säveltäjä Ann-Elise, inspiroitui Andien kansanmusiikista ja sen instrumenteista, kuten 

huilusta ja lyömäsoittimista. Perhe opetteli yhdessä espanjan kieltä kotiopettajan avustuksella. Eva 

Hannikaiselle espanjan kielen oppiminen tuli luonnollista kautta hänen kouluopintojensa ohella. Hän 

saikin Perussa monta ystävää kouluajoilta, joihin hän on pitänyt yhteyttä tähän päivään asti. Perheen 

lähtiessä Limasta laivamatka kesti mutkien kautta yli kolme viikkoa Genovaan, Italiaan, josta jatket-

tiin maitse Suomeen.409  

Vietettyään Limassa neljä vuotta, Hannikaisen siirtyi erikoislähettilääksi ja täysvaltaiseksi ministe-

riksi UM:n neuvottelevan virkamiehen tehtävään 1. helmikuuta 1967.410 Hän vieraili tässä roolissa 

delegaation mukana Perussa ja muissa naapurimaissa. Ulkovaltojen lähettiläiden esittelijän tehtävässä 

ja protokollaosaston päällikkönä hän toimi vuodesta 1967 vuoteen 1968. Tämän jälkeen hän siirtyi 

suurlähettilääksi Madridiin ja toimi samalla sivuakkredioituna Rabatissa, Marokossa vuodesta 1972. 

Espanjan kiristyneen sisäpoliittisen tilanteen vuoksi hänet asetettiin vuonna 1978 palvelukseen koti-

maahan. Hän siirtyi eläkkeelle vuonna 1982, työskenneltyään UH:ssa 42 vuotta.  

 

 

 

 

 

 

409 Eva Hannikaisen haastattelu 2019. 
410 Erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri on toisen arvoluokan diplomaatti, jonka yläpuolella ovat arvoasteikossa 

suurlähettiläät. 
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5. SUURLÄHETYSTÖN TOIMINNAN VAKIINTUMINEN VUO-

SINA 1967–1969 
 

5.1 Liman toinen suurlähettiläs jättää valtuuskirjeensä 

 

Karl Torsten Tikanvaara (ent. Wikman) (1909–1993) syntyi Pietarsaaressa 21. kesäkuuta 1909. Hä-

nen vanhempansa olivat rovasti Paul Gustaf Wikman ja Lydia Irene Wilhelmina Tukiainen. Hän oli 

koulutukseltaan varatuomari. Hän aloitti uransa UM:ssä harjoittelijana vuonna 1937, siirtyen lähetys-

töavustajan (1939–1943), toisen luokan lähetystösihteerin (1943–1944) ja jaostosihteerin (1944–

1947) virkojen kautta ensimmäisen luokan lähetystösihteeriksi (1947–1954) ja jaostopäälliköksi 

(1954–1955). Hän oli YK:ssa Genevessä pysyvä edustaja vuosina 1955–1959, UM:n hallinnollisen 

osaston päällikkö vuosina 1959–1961, pääkonsuli ja kaupallinen edustaja Kölnissä vuosina 1961–

1964 ja suurlähettiläs Kanadassa Ottawan-suurlähetystössä vuosina 1964–1967.411 

Ottawan-suurlähetystöön saapui UM:ltä syyskuun alussa 1966 sähke, jossa kerrottiin: ”Suunnitte-

lemme Tikanvaara suurlähettilääksi Limaan tähtäämme marraskuussa”.412 Tikanvaara reagoi suun-

nitelmaan nopeasti ja jo seuraavana päivänä ilmoitti lähettäneensä siirtonsa yksityiskohtia käsittele-

vän kirjeen suoraan Hallamalle.413 Tikanvaaran lähettämä kirje tai mahdollinen vastauskirje eivät 

löydy Tikanvaaran henkilökansiosta414, mutta mitä ilmeisemmin siirtoon liittyvät kysymykset jäivät 

häntä askarruttamaan. Syyskuun lopussa hän totesi olevansa käytettävissä Limaa varten, mutta ano-

vansa lykkäystä siirtopäivälle.415 Hän perusteli asiaa:  

”Pyydän kuitenkin kunnioittavasti satavuotisjuhlallisuuksia maailmannäyttelyä silmälläpitäen Ulkoministeriötä 

harkitsemaan eikö pysyttämiseni täällä maailmannäyttelyn yli joka alkaa huhtikuussa loppuu lokakuussa olisi 

suotavaa koska olen siihen yhteisesti osallistuvien pohjoismaiden suurlähettiläistä virkaiässä diplomaattilistalla 

vanhin minkä aseman säilyttäminen eduksi ensi vuonna maallemme. Panemmehan näyttelyyn noin miljoona dol-

laria.”. 

Näytti siltä, ettei UM:ssä haluttu lykätä Limaan lähtöä ainakaan puolella vuodella, kuten Tikanvaara 

oli viestissään esittänyt. Hän oli siirron lykkäyksen syyksi tuonut esiin asemansa Pohjoismaisen dip-

lomaattikunnan vanhimpana, joka tarkoitti, että hän oli asemamaassaan ns. doyen. Perinteen mukaan 

diplomaattikunnan vanhin toimi eräänlaisena johtajana, yhteisenä äänenkannattajana ja tarvittaessa 

 

 

411 UMA 5 F. Eläketietoilmoitus, Tikanvaara, Karl, Torsten.  
412 UMA 5 G74 b; Nro: 19/182Sal.D. 6.9.66. Suurlähettiläs T. Tikanvaara; siirto Limaan. 
413 UMA 5 G74 b; Nro: 13/182Sal.D. 7.9.66. Suurlähettiläs T. Tikanvaara; siirto Limaan. 
414 UMA 5F. Ulkoasiainministeriön henkilökunta: Tikanvaara, Karl Torsten 1940–1976. 
415 UMA 5 G74 b; Nro: 13/182Sal.D. 22.9.66. Suurlähettiläs T. Tikanvaara; siirto Limaan. 
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jopa erotuomarina. Lokakuun alussa Hallama viestitti Ottawan-suurlähetystölle: ”Pyydämme Tikan-

vaaralle ensi viikolla agrementtia Limaan”.416 Ilmeisesti Tikanvaara oli päässyt jonkinlaiseen yhteis-

ymmärrykseen lähtönsä osalta, vaikka hänen toivomiinsa päivämääriin ei siirron osalta päädyttykään. 

Samalla kun Liman-suurlähetystöä ohjeistettiin pyytämään Tikanvaaralle agrementtia tiedotettiin, 

että tuleviin nimityksiin tähdättäisiin helmikuussa 1967.417  UM vahvisti Tikanvaaran virkanimityk-

sen Liman seuraavaksi suurlähettilääksi virallisesti 11. marraskuuta 1966, jolloin suoritettiin myös 

suurlähettilään esittely suomalaisessa lehdistössä.418 Tikanvaaran virkakauden alemman palkkaluo-

kan lähettiläänä ja täysvaltaisena erikoissuurlähettiläänä, oli määrä alkaa 1. helmikuuta 1967. Hänen 

seuraajakseen Ottawan-suurlähetystössä nimettiin helmikuun alusta lähtien Reino Palas (1967–

1968).419 Palas oli syntynyt samana vuonna kuin Tikanvaara ja ansaitsi ainakin ikänsä puolesta Otta-

wan diplomaattikunnassa doyenin aseman. 

Tikanvaaran virkaanastumisen esittely näkyi lehdistössä lähes samankaltaisena mediahuomiona kuin 

Hannikaisen esittely, kun asiasta tiedotettiin lyhyesti ainakin neljässä lehdessä.420 Lisäksi Iso-Britan-

nian kuningatar Elizabeth II:lle, joka tuolloin toimi myös Kanadan valtionpäämiehenä, laadittiin pre-

sidentti Kekkosen nimissä tiedonanto koskien Tikanvaaran siirtoa. Tiedonannossa, joka toimi myös 

rapellikirjeenä eli takaisinkutsukirjeenä, välittyi tarve suurlähettilään siirrolle, mainitsematta sen 

enempää siirron kohdetta tai sen syytä. Tikanvaara toimi Kanadassa yhteensä kolme vuotta. Verrat-

tuna Lindleylle esitettyyn Hannikaisen ranskankieliseen valtuuskirjeeseen, kuningattarelle lähetetty 

englanninkielinen asiakirja on vähemmillä ylistyssanoilla varusteltu, vaikkakin ystävällinen. Presi-

dentti Kekkosen allekirjoittamana toimitettiin Tikanvaaralle myös virkaannimittämiskirja ja valtuus-

kirje Perun presidentti Belaúndelle.421 Edellisten lisäksi, UM toimitti helmikuussa Liman-suurlähe-

tystölle Hannikaisen rapellikirjeen. Tämä kirje oli suurlähettiläs Hannikasen tarkoitus esittää Perussa 

jäähyväistensä yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti Tikanvaaran tuli esittää se oman valtuuskirjeen jät-

tönsä yhteydessä. 

 

 

416 UMA 5 G74 b; Nro: 13/182Sal.D. 6.10.66. Suurlähettiläs T. Tikanvaaran siirto Limaan. 
417 UMA 5 G74 b; Nro: 13/182Sal.D. 14.10.66. Suurlähettiläs T. Tikanvaara; agrementtipyyntö. 
418 UMA 5 G74 b; Nro: 28673.88/2569.K.D. 11.11.66. Suurl. Tikanvaara; virkanimitys. Liite 1. Nimittämikirja Limaan.  
419 UMA 5 G74 b; Nro: 88/2569.K.D 11.11.66. Tikanvaara, Torsti, suurlähettiläs; siirto Limaan. 
420 KA Nimityksiä. Etelä-Suomen Sanomat, 12.11.66; Nimityksiä. Kansan Uutiset, 12.11.66; Nimityksiä ulkoasiainhallin-

nossa. Länsi-Savo, 12.11.66 ja Nimityksiä ulkoministeriössä. Uusi Suomi, 12.11.66. 
421 UMA 5 G74 b; Nro: 88/2569.K.D. 11.11.66. Suurlähettiläs Torsten Tikanvaara;virkanimitys ja UMA 5 G74 b; Nro: 

32/4 88.2569.K.D. 2.2.67. Suurlähettiläs Torsten Tikanvaara, valtuuskirje; suurlähettiläs Heikki Hannikainen, rapelli-

kirje. 
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Ottawan-suurlähetystöstä lähetettiin 19. tammikuuta 1967 UM:lle sähke koskien Tikanvaaran Li-

maan lähtöä: ”Tikanvaara lähtenyt Ottavasta nittonde (19) Limaan via New York”.422 Matkan reitti 

kulki New Yorkin kautta. Laivamatkan kestäessä noin 10–12 päivää, hän matkusti juuri ehtiäkseen 

asettua uuteen asemamaahansa tammikuun lopussa. Hän oli Limaan saapuessaan 58- vuotias. Hänellä 

oli vaimo, Marita Linnea Segelius, ja kaksi lasta. Perhe ei matkustanut Limaan Tikanvaaran aloitta-

essa suurlähettiläänä. Perheen poika Mikael (1945–2009) jäi opiskelemaan oikeustiedettä Helsingin 

yliopistoon ja tytär Laura (1956) jäi äitinsä kanssa Suomeen, aloittaessaan yhteiskoulun toistella luo-

kalla. Tikanvaara ei ollut aikaisemmin ollut edustajana espanjankielisessä maassa, mutta hän oli 

vuonna 1946 suorittanut espanjan kielen tutkinnon, johon kuului sekä suullinen että kirjallinen arvi-

ointi. Todistus oli hyväksytty arvosanalla tyydyttävä.423  

Liman tuore suurlähettiläs kertoi ensi kokemuksistaan Perussa raportissaan ”Ensihavaintoja Perusta” 

helmikuun puolivälissä 1967.424 Hän kertoi jättäneensä Belaúndelle valtuuskirjeensä 11. helmikuuta. 

Tikanvaaran mukaan Belaúnde kiitti puheessaan Suomen korkeata tasoa sekä sivistys- että talouselä-

mää eri aloilla. Hän mainitsi presidentin olleen kiinnostunut suomalaisesta satamateollisuudesta to-

deten: ”Hän tiedusteli mahdollisuuksiamme levereerata investointi tavaroita Perú’hun kysellen myös 

rakennammeko satamia”. Presidentti esitti olevansa tietoinen Alvar Aallon tuotannosta ja Revellin 

piirtämästä kaupungintalosta Torontossa. Sotilashallinnosta, sen jälkeisistä presidentinvaaleista sekä 

hallituksen kokoonpanosta, Tikanvaara kertoi samat asiat kuin edeltäjänsä. Perun talouden hän totesi 

olevan ”stabiili” ja ulkomaisille pääomille ja investoineille houkutteleva. Hän lisäsi, ettei ”Perú ei 

ole diplomaattisuhteissa mihinkään kommunistivaltioon” Verotuspolitiikka suosi hänen mukaansa 

ulkomaankauppaa Perun tarjotessa ulkomaisen pääoman sijoittajille yhden otollisimmista kohteista 

koko Etelä-Amerikassa. Tikanvaara totesi, että Peru kuului GATT:iin (General Agreement on Tariffs 

and Trade) ja LAFTA:an (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio eli Latinalaisen Amerikan 

vapaakauppajärjestö) jotka säännöstelivät sen ulkomaankauppaa. Tuontitulli suojeli oman maan 

markkinoita, muttei hänen mukaansa ollut hankala ulkomaisille yrityksillekään. Talous oli vakaa ja 

maailmankaupalle tärkeitä raaka-aineita löytyi. Valuutta oli ”terveellä pohjalla”, kun raha vaihtui 

vapaaseen kurssiin. Solen kurssi oli pysynyt muuttumattomana vuodesta 1960 lähtien. Ulkomainen 

valuuttavaranto oli 148 miljoonaa dollaria vuonna 1966 ja 170 miljoonaa dollaria vuonna 1967. 

Kauppatase oli huonontunut viimevuosina, mutta hän näki sen silti kohtalaisen hyvänä.  

 

 

422 UMA 5 G74 b; Nro: 88/2569.K.7.132Sal.D. 19.1.67. Suurlähettiläs T. Tikanvaara; siirto Limaan. 
423 UMA 5F. Asiakirja: Tikanvaaran espanjan kielen todistus. 31.10.46. 
424 UMA 5 74 C Nro: R-70/13.1/124Sal.100Peru. ”Ensihavaintoja Perusta”. 12.2.67. 



 

111 

 

 

Perun bruttokansantuotteen nousulle suotuista olivat tasaisen korkeat investoinnit ja viennin kasvu. 

Maanviljely ja kalastus olivat vähentyneet viime vuosina, kun teollisuus- ja kaivostoiminta oli kas-

vanut. Päävienti Perulla oli kalassa ja kalatuotteissa, puuvillassa, sokerissa, kahvissa, kuparissa, rau-

tamalmissa, hopeassa, lyijyssä ja sinkissä. Tikanvaara katsoi luotonannon merkittäväksi ulkomaalais-

ten pyrkiessä Perun tuontimarkkinoille: ”Ne viejät, jotka pystyivät tarjoamaan tuotteensa tavallisiin 

kilpailukykyisiin hintoihin, mutta paremmin rahoitusehdoin löytäisivät hyvän ostajan Perusta”. Hän 

mainitsi lopuksi, että Tyynenmeren kansainvälinen näyttely, oli hänen mukaansa jonkinlaisessa 

avainasemassa maan talouselämän kehitykselle ja ”todennäköisesti huomattavin, säännöllisin vä-

liajoin pidettävä kaupallinen näyttely läntisellä pallonpuoliskolla”. Kuten aiemmin kerroin, Suomi 

osallistui messutapahtumaan vuonna 1963. Sen jälkeen Suomen vientikauppa oli saanut Tikanvaaran 

mukaan markkinaraon Perussa. Perun yhteiskuntajärjestelmästä ja sen alkuperäisväestön ongelmista 

hän esitti mielenkiintoisen arvion: 

”Maata hallitseva ja sitä omistava asujaimisto on varsin vähälukuinen asukkaiden suuren enemmistön koostuessa 

mestitzeistä ja intiaaneista. Viimeksi mainitut muodostavat noin puolet maan 12 milj. asukkaasta. –Tuskin missään 

Etelä-Amerikan maassa valkoisten rikkaiden ja värillisten köyhien välinen taloudellinen ja sosiaalinen kuilu on 

yhtä jyrkkä kuin Perussa. – Lukutaito on maassa vaalioikeuden edellytyksenä ja todennäköisesti tämän vuoksi ei 

huolehdita kansansivistyksen kohentamisesta. Ihmistyypit parlamentissa ovatkin täysin eteläeurooppalaisia. Jos 

intiaaniväestö yrittäisi kansallisella tai rodullisella (quetchua) perusteella kohentaa asemaansa kuten Kanadan 

ranskankielinen väestö yrittää tehdä, saisi se ehkä vanhana sivistyskansana myötätuntoa ehkäpä moraalistakin 

tukea maan rajojen ulkopuolella. Nyt jokainen pääasujaimiston emansipointipyrkimys identifioi itsensä tai iden-

tifioidaan vallanpitäjien taholta kansainvälisen kommunismin laajentumispyrkimysten kanssa laukaisten auto-

maattisesti kapitalistimaiden tuen ja avun valkoisten vallanpitäjien hyväksi. – Voi melkein sanoa, että suurvaltain 

väliset ideologiset ja muut ristiriidat ovat myötävaikuttavana syynä Andien asukkaiden pysyttämiseksi sillä henki-

sellä ja aineellisella tasolla, jolla olivat Pizarron valloittaessa heidän maansa”. 

 

Liman päässä Tikanvaaran saapuminen oli edellyttänyt alkuvalmisteluita, joista eräs oli ollut sivuak-

kreditointien siirtämisen mahdollistaminen. Vuoden 1966 marraskuussa, UM valtuutti Liman-suur-

lähetystön hoitamaan Tikanvaaralle agrementin Liman lisäksi Bogotaan, Caracasiin, La Paziin ja 

Quitoon.425 Liman suurlähetystö palasi tiedottamaan UM:lle positiivisista vastauksista ensimmäisenä 

Bolivian osalta joulukuussa ja seuraavaksi Kolumbian ja Venezuelan osalta vuoden 1967 tammi-

kuussa.426 Ecuador vastasi sivuakkreditoitiin myöntävästi maaliskuussa.427 Suurlähettiläs Tikanvaa-

ran saavuttua helmikuussa, UM valtuutti hänet hoitamaan sivuakkreditointeja ja ilmoitti lähettävänsä 

valtuuskirjeet kuriiripostissa.428 Valtuuskirjeitä ei kuulunut, joten hän otti maaliskuussa UM:ään yh-

teyttä. Kun tähänkään maaliskuun puolivälissä lähetettyyn sähkeeseen ei reagoitu, hän katsoi 

 

 

425 UMA 5 G74 b; Nro: 7/132Sal.D. 18.11.66. T, T; sivuakkreditoinnit Bogotaan Caracasiin Lapaziin Quitoonkin. 
426 UMA 5 G74 b; Nro: 7/132Sal.D. 12.12.66. Tikanvaara, Torsten, suurlähettiläs Limassa; sivuakkreditoinnit ja UMA 5 

G74 b; Nro: 6/132Sal.D. 23.1.67. Tikanvaara, Torsten, suurlähettiläs Limassa; sivuakkreditoinnit. 
427 UMA 5 G74 b; Nro: 8/123Sal.D. 17.2.67. Tikanvaara, T.; suurlähettiläs Limassa; sivuakkreditoinnit. 
428 UMA 5 G74 b; Nro: 9/3258.K. 16.3.67. Tikanvaara, Torsten, suurlähettiläs Limassa; sivuakkreditoinnit. 
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parhaaksi lähettää HV-kirjeen suoraan Sunellille.429 Kirjeessään hän pyysi ottamaan huomioon, että 

annettuihin agrementteihin tulisi vastata aikataulussa, muistuttaen, että: ”Agrementti La Paziin an-

nettiin jo viime vuoden puolella, joten minusta tuntuu kovin epäkohteliaalta, jollen voi esittää val-

tuuskirjeeni siellä viimeistään ensi toukokuussa”.  Kirjeessään hän kertoi, että kunkin valtuuskirjeen 

jättämiselle hän oli varannut kuukauden mukaan lukien matkat ja odotusajat. Hän painotti, että val-

tuuskirjeiden pitäisi olla kuriiripostissa viimeistään 29. maaliskuuta, jotta hän voisi huhtikuun alussa 

aloittaa Kolumbian matkansa. Sunel välitti valtuuskirjeet Liman-suurlähetystöön 29. maaliskuuta.430  

Tikanvaara esitti valtuuskirjeensä Kolumbian presidentille Carlos Lleras Restrepolle 28. huhtikuuta. 

Valtuuskirjeen jättöön liittyen hän lähetti toukokuun alussa UM:lle poliittisen raportin otsikolla ”En-

sihavaintoja Colombiasta”.431 Raportissaan hän kertoi presidentti Lleraksen vastaanottaneen hänet 

hyvin ja toivoneen Suomen ja Kolumbian ”hedelmällisten kauppasuhteiden” jatkuvan ilman aiem-

min päättynyttä (clearingsopimus) kauppasopimustakin. Tikanvaaran mukaan kahvin hintojen alene-

minen ja ankara kilpailu kansainvälisillä markkinoilla oli haitannut Kolumbian talouselämää.  Tämän 

vuoksi Kolumbia pyrki rakentamaan kauppasuhteita myös Itä-Euroopan maihin. Lisäksi Tikanvaara 

kirjoitti: ”kahden erillisen kommunistisen sissijoukon aiheuttaneen hallitukselle melkoisia huolia ja 

talouselämän normaalille toiminnalle haittaa”. Tikanvaara esitti valtuuskirjeensä Venezuelan presi-

dentille Raúl Leónille 16. toukokuuta. Toukokuun puolivälissä hän toimitti UM:lle poliittisen rapor-

tin, jossa hän käsitteli ensihavaintojaan. Otsikolla ”Ensikäynti Venezuelassa”, hän kertoi presidentti 

Leónin toivoneen Suomen ja Venezuelan välisten kaupallisten suhteiden laajenemista.432 Hän totesi, 

että Venezuela oli rikas ja ostokykyinen maa ja hänen mukaansa: ”varsinkin laivanrakennus-, pos-

liini- ja traktoriteollisuudellamme tuntuisi olevan siellä tällä hetkellä mahdollisuuksia, jos näistä 

otettaisiin vaari”. Venezuelan öljynviennin hän kertoi vähentyneen ja vaikuttavan jarruttavasti maan 

talouselämän kehitykseen. Kommunistien sissitoiminnan hän kertoi häirinneen hallitusta, mutta Ve-

nezuelassa sissit eivät olleet saaneet maalaisväestön kannatusta. 

Tikanvaara esitti valtuuskirjeensä Bolivian presidentille René Barrientos Ortunolle 6. kesäkuuta. Ky-

seisestä tapaamisesta ei valitettavasti ole käytössäni lähdemateriaalia. Tikanvaara oli onnistunut lähes 

puolen vuoden sisään jättämään valtuuskirjeensä jokaiseen sivuakkreditoituun maahan, kun hän vii-

meisenä esitti valtuuskirjeensä Ecuadorin väliaikaiselle presidentille Otto Arosemena Comezille 8. 

 

 

429 UMA 5 G74 b; Nro: 8/3258.K. 17.3.67. Tikanvaara, Torsten, suurlähettiläs; sivuakkreditoinnit ja UMA 5 G74 b; Nro: 

128. 20.3.67. ”Hyvä Veli, Kirjoita Sinulle varmuuden vuoksi…”. 
430 UMA 5 G74 b; Nro: 7/3258.K. 29.3.67. Suurlähettiläs Torsten, Tikanvaara; valtuuskirjeet. Liitteet: valtuuskirjeet. 
431 UMA 5 G53 b; Nro: R-24/5/132Sal.D. 5.5.67. Ensihavaintoja Colombiasta. 
432 UMA 5 G52 b; Nro: R-9/3/6/132Sal.D. 24.5.67. Ensikäynti Venezuelassa. 
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elokuuta. Poliittisen raportin ensihavainnoistaan Ecuadorissa hän kirjoitti UM:lle 21. elokuuta.433 Ot-

sikolla ”Ensivaikutelmia Ecuadorista” hän kertoi, että Ecuador oli kiinnostunut lisäämään kauppa-

vaihtoansa Suomen kanssa. Arosemena oli Tikanvaaran kanssa käydyssä keskustelussa kertonut Ecu-

adorin halusta myydä banaania, kaakaota ja kahvia Suomeen, kun ostoa ajatellen sähkö-, metalli-, ja 

puunjalostusteollisuuden tuotteet kiinnostivat. Hän totesi raportissaan Suomen hankkivan banaaninsa 

Ecuadorista, mutta siihenastisen banaanikaupan tapahtuneen länsisaksalaisten välikäsien kautta. Ti-

kanvaaran mukaan Ecuadorilla oli maataloustuotteittensa ylijäämää, jonka vuoksi se pyrki rakenta-

maan suhteita mm. Itä-Euroopan maihin. Poikkeuksena useimpiin muihin ”Bolivarin maihin”, Ecu-

adorissa ei hänen mukaansa ollut kommunistista toimintaa. Kommunistisen toiminnan tarkkailu 

näytti olevan Tikanvaaralle ominaista, vaikkakin Etelä-Amerikan kohdalla varmastikin ajankohtaista.  

 

5.2 Vientikauppaa ja vierailuita 

 

UE:n tehtäviin kuuluu olennaisena osana suomalaisten yritysten kaupallisten etujen edistäminen, val-

vonta ja kartoittaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupallisia mahdollisuuksia seurataan 

ja erityisesti suomalaista vientiä tuetaan tiedottamalla asemamaassa (ja jalkamaissa) avautuneista 

markkinoillepääsytilaisuuksista. Toisaalta edustustolla on käytössään laaja tietämys ja kokemus ase-

mamaansa lainsäädännöstä tai vaikkapa oletettavista sisäpoliittisista muutoksista.434 

60-luvulla kaupallisten suhteiden hoitaminen oli muuttumassa. Aikaisemmin kontakteja asemamaan 

johtoon ja muihin diplomaattipiireihin pidettiin ensisijaisina, mutta 60-luvulla edustustojen tuli muo-

dostaa niiden lisäksi suorat yhteydet edustamansa maan ja asemamaan talouden vaikuttajiin, kulttuu-

ripuolen henkilöihin, lehdistöön ja muiden eri sektoreiden johtohahmoihin. Edustuston päällikön ole-

tettiin toimivan eräänlaisena lähettäjämaansa lobbarina esimerkiksi Suomen puolueettomuuspolitii-

kan tunnutuksi tekemisellä, mutta myös aktiivisena asemamaansa politiikan, yhteiskunnan ja kulttuu-

rin seuraajana. Kontaktien välittämisen avulla oli mahdollista luoda arvokkaita verkostoja ja edustus-

tot saattoivat tarjota asiantuntijuuttaan osallistumalla esimerkiksi kaupallisiin neuvotteluihin. Tiedon 

kerääminen, erityisesti kielen tuntemus sekä asemamaan kulttuurin, tapojen ja sisäpolitiikan tunte-

mus, auttoivat joskus vaativissakin kauppaneuvotteluissa. Edustuston päällikön työhön oli aikaisem-

min sisältynyt keskeisesti sopimusneuvotteluihin osallistuminen, mutta 60-luvun myötä hän oli 

 

 

433 UMA 5 G80 b; Nro: R-QUI-18/3/8/132Sal.D. 21.8.67. Ensivaikutelmia Ecuadorista. 
434 Ulkoministeriön verkkosivut. Osoitteessa: https://um.fi/edustustot Viitattu 11.8.2020. 
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mukana harvemmin neuvotteluvaltuuskunnassa. Tämä johtui Soikkasen mukaan mm. työtehtävien 

monipuolistumisesta. Useimmiten hän toimi neuvonantajana pitäen yhteyttä asemamaansa hallituk-

seen.435  

Kaupallisia etuja alkoivat 60-luvulla edustustojen lisäksi valvomaan asialle omistautuneet kaupalliset 

sihteerit. Vienninedistämiseksi työskentelyn lisäksi kaupalliset sihteerit yhdessä suomalaisten yritys-

ten, Suomen ulkomaankauppaliiton ja UE:n kanssa, varmistivat suomalaisten tuotteiden esiintymisen 

ulkomailla esimerkiksi näyttelyissä tai messutapahtumissa. Eräänä Etelä-Amerikkaan suuntautuvan 

vienninedistämiskeinona toimi vientiluottojen ja vientitakuiden myöntäminen. Vientiluottoja hoiti 

suuremmaksi osaksi valtion omistuksessa toimiva osakeyhtiö Suomen Vientiluotto Oy, kun vientita-

kuita myönsi Vientitakuulaitos vuodesta 1962.436 Tarkastellessa Suomen vientisuhteita Peruun voi 

havainnoida, että kaupallinen toiminta ei ollut vielä 60-luvulla kovin merkittävää. Vientiyhteydet oli-

vat vasta auenneet perustamisesta käynnistyneiden, muutaman vuoden neuvotteluiden tuloksena. 

Diplomaattisten suhteiden hoitamiseen kuuluivat oleellisesti mm. valtiovierailut, valtuuskuntien vie-

railut, kansainvälisten organisaatioiden kanssa toteutettu yhteistyö ja muu virallinen kanssakäyminen.  

Huomionarvoista on, että Liman aikaisempi suurlähettiläs Hannikainen vieraili tarkastelun aikavälillä 

kaksi kertaa Perussa suomalaisen valtuuskunnan seurassa. Hannikainen olikin eräänlaisessa etulyön-

tiasemassa tuntiessaan entisen asemamaansa ja todennäköisesti myös paikallisen kontaktiverkoston. 

Mielenkiintoisena seikkana ensimmäisen valtuuskunnan puheenjohtajana hän toimi suurlähettilään 

arvonimellä, kun myöhemmin häneen viitattiin maisterina.  

Suomalainen kaupallinen suuntautuminen oli ensisijaisesti vientiin painottuvaa ja passiivisempaa 

tuonnin osalta. Tuonnin rajoituksilla tähdättiinkin valtion kauppataseen positiivisena pitämiseen. 

Tuontimarkkinat keskittyivät 60-luvulla Etelä-Amerikassa perushyötytarvikkeisiin, kuten kahviin ja 

öljyyn. Tuontitarvikkeiden yksipuolisuuden osasyynä vaikutti kiristynyt tullipolitiikka kehitysmai-

den ja länsimaiden välillä. Merkittävää on huomioida, ettei UM:llä ollut 60-luvulla edustamisesta 

UE:lle selkeitä ohjeita.437 Vierailut, aterioiden kustantamisineen, kyydityksineen ja muine yksityis-

kohtineen sisältyivät edustusvelvollisuuksiin, mutta se kuka ne kustantaa ja mitkä ovat keskimääräiset 

korvattavat kustannukset, ei 60-luvulla vielä ollut selkeää. Perusteena oli Soikkasen mukaan luotta-

mus ja diplomaattien omat intressit; jotkut olivat vieraanvaraisempia ja nauttivat seurustelusta, kun 

toiset olivat passiivisempia. Kustannusten noustessa pystyttiin maaliskuusta 1967 lähtien 

 

 

435 Soikkanen 2003, 309. 
436 Väyrynen 1976, 58-63. 
437 Soikkanen 2003, 343. 
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turvautumaan, ainakin osittain, edustuslisään. Aina kun oli mahdollisuus, pyrittiin siihen, että edus-

taminen tapahtuisi suurlähettilään virka-asunnolla edustamiseen tarkoitetuissa tiloissa tai suurlähe-

tystössä. Soikkanen kertoo, että työlounaita lukuun ottamatta UM ei ravintolaedustamista kannatta-

nut. 438 

Tuontikauppaan liittyen, Juhani Saarikumpu Kaukomarkkinat Oy:n (tuontitoimintaa) pysyvä edustaja 

Perussa, nimettiin Suomen varakonsuliksi 13. helmikuuta alkaen vuonna 1967 (edellinen Kauko-

markkinat Oy:n edustaja oli varakonsuli Aarne Nordberg). Imatra Voima Oy:llä (valtion omistama 

energiantuotantoyhtiö) oli samoin oma edustajansa Hans-Peter Pfeifer, Perussa. Vientikauppapoli-

tiikka vaati aktiivista työskentelyä päämäärän saavuttamiseksi. Vuonna 1967 yli kolme vuotta vireillä 

olleet Lokomo Oy:n (metallituotteiden valmistaminen) ja Perun hallituksen väliset neuvottelut saatiin 

päätökseen.439 Maantietyökoneita toimitettiin Peruun helmikuussa allekirjoitetulla sopimuksella. 

Kauppa oli arvoltaan 6,4 miljoonan dollarin luokkaa, josta 4,3 miljoonaa tuli koneiden ja laitteiden 

osalta ja loput käteislainana Perulle. Samoin saivat päätöksen myös useita vuosia vireillä olleet Myyn-

tiyhdistys Puutalon (puurakenteisten tyyppitalojen rakennus) ja Perun terveysrahaston Fondo Naci-

onal de Salud y Bienestar Socialin väliset neuvottelut. Puutalon oli määrä toimittaa 24 terveydenhoi-

toasemaa Perun sisämaahan. Kauppa rahoitettiin Yhdysvaltojen Food for Peace kehitysmäärärahan 

PL-480 (AID) ylijäämävaroilla ja loput kymmenen taloa Puutalon myöntämällä luotolla korkoineen. 

Kokonaiskauppasumma oli arvoltaan noin 0,7 miljoonaa dollaria. Samana vuonna Bogotassa käytiin 

Tikanvaaran, kolumbialaisten viranomaisten ja Kolumbian suurlähettilään kanssa neuvotteluita Suo-

men ja Kolumbian välisen vuonna 1957 Limassa solmitun clearingkauppasopimuksen päättämisestä. 

Tikanvaara ja Kolumbian Limassa oleva asianhoitaja purkivat sopimuksen neuvottelujen tuloksena 

joulukuussa. Tätä kautta siirryttiin maiden välisessä kaupassa bilateraalisesta multilateraaliseen jär-

jestelmään.  

Suomi osallistui Limassa 27. lokakuuta-12. marraskuuta 1967 järjestettyihin Feria Internacional del 

Pacífico- messuihin. Kyseessä oli kahden vuoden välein järjestettävien messujen viides kerta ja Suo-

men ensimmäistä osallistumista vuonna 1963 oli pidetty onnistuneena perulaisten taholta.  Suomen 

oma pieni paviljonki jakaantui kahteen osaan: Suomi-tieto-osastoon ja Oy Wärtsilä Ab:n (konepaja-

teollisuus, monialakonserni) pienoislaivamalleja esittävään osastoon. Tikanvaara kertoi, että hyvän 

 

 

438 Soikkanen 2003, 344. 
439 UMA 5 G74. t; Nro. 43/13.11/3258.K.D. 18.1.68. Suomen Liman-suurlähetystön vuosikertomus vuodelta 1967, UMA 

5 G74 t; Nro. 41/12.13/3258.K.D. 24.1.69. Suomen Liman-suurlähetystön vuosikertomus vuodelta 1968 ja UMA 5 G74 

t; Nro. 42/19.15/3258.K.D. 6.2.70. Suomen Liman-suurlähetystön vuosikertomus vuodelta 1969.  
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sijaintinsa vuoksi paviljonki vaatimattomuudestaan huolimatta sai runsasta huomiota osakseen. 

Myyntiyhdistys Puutalo esitti näyttelyalueella saunaa ja yhtä Perulle myytyä katastrofiparakkia sekä 

Automyynti Oy yhtä Sisu-kuorma-autoa.  Syyskuussa Tikanvaara totesi suomalaisen kauppavaltuus-

kunnan vierailleen Perussa ja Kolumbiassa, sen neuvotellessa Suomen ja kyseisten maiden välisen 

kauppavaihdon lisäämismahdollisuuksista. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi UM:n neuvotte-

leva virkamies Heikki Hannikainen suurlähettilään arvonimellä. Valtuuskunnassa edustettuina olivat 

mm. Suomen Vientiluotto Oy, Berner Oy, Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto, Insinööri-

toimisto Jaakko Pöyry & Co. Ky, Osuuskunta Metex ja Lokomo Oy. Samana vuonna neuvoteltiin 

Lokomo Oy:n tietyökonekaupoista Limassa. Muista liikemaailman edustajien vierailuista Tikanvaara 

mainitsi Suomen paperitehtaitten edustajien vierailut Perussa ja Kolumbiassa. 

Wärtsilän kaupat oli solmittu vuonna 1966, kolme vuotta jatkuneiden neuvotteluiden tuloksena, Han-

nikaisen vielä toimiessa Liman-suurlähettiläänä. Kaupan kokonaisarvo oli Tikanvaaran mukaan 31,5 

miljoonaa dollaria ja kokonaisluottoajan ollessa 12 vuotta. Syksyllä 1968 laskettiin Wärtsilän tela-

kalla Turussa ensimmäinen alus Peruun toimitettavasta kuuden laivan sarjasta. Samassa yhteydessä 

Perun valtion laivayhtiön CPV:n (Compañía Peruana de Vapores) pääjohtaja ja yhtymän johtaja 

Pedro Pablo Kuczynski (Perun presidentti vuosina 2016–2018) vierailivat Suomessa. Parlamenttien 

välisen Liiton (IPU) vuosikongressi pidettiin Limassa 5.–12. syyskuuta 1968. Suomen valtuuskunnan 

puheenjohtajana toimi opetusministeri Johannes Virolainen ja jäseninä olivat mm. kansanedustajat 

Sylvi Halinen, Hertta Kuusinen, Tyyne Leivo-Larsson ja Irma Karvikko. Virallisen kokoustyön li-

säksi ohjelmaan kuului tutustumiskäyntejä eri puolille Perua. Suurlähettiläs Tikanvaara mainitsi tar-

jonneensa ravintola Trece Monedasissa päivällisen, johon ottivat osaa mm. IPU:n kongressin puheen-

johtaja, Perun kansalliskokouksen puhemies, IPU:n pääsihteeri ja La Prensa-lehden omistaja. 

Toukokuussa Suomessa vieraili UM:n sanomalehtiasiaintoimiston kutsumana La Prensa-lehden kult-

tuuritoimittaja seuranaan Perun ulkoasiainministeriön Euroopan osaston päällikkö. Vastavuoroisesti 

Suomen yleisradion toimittaja Kerstin Hanf kollegoineen oli vierailemassa sekä tutustumis- ja työ-

matkalla marraskuussa Limassa. La Prensa- lehden omistaja Pedro Beltrán vieraili Tikanvaaran mu-

kaan Suomessa kesän aikana. Hän lisäsi, että kyseinen sanomalehti osti kaiken käyttämänsä sanoma-

lehtipaperin Suomesta ja oli siksi merkittävä vierailija.  Muista liikemaailman edustajien vierailuista 

Tikanvaara nosti esiin Suomen Paperitehtaitten yhdistyksen ja Myllykoski Oy:n (paperiteollisuus) 

johtajien sekä Fertilexin (Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus) ja Metexin (metalliteol-

lisuuden vientiosuuskunta) edustajien käynnit Limassa. Kahdeksankymmenen suomalaisen lääkärin 

ryhmä teki helmikuussa chartermatkan (yksityiskone) Etelä-Amerikkaan saapuen Guayaquilin (Ecu-

ador) kautta Limaan, jossa he tutustuivat suurlähetystön ja Perun terveydenhoitoministeriön toimesta 
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Liman huomattavampiin sairaaloihin. Tämä oli ensimmäinen Peruun saapunut suomalainen lento-

kone. Tikanvaaran mukaan saksalaisen ryhmän tehtyä vastaavasti samana vuonna, tapaukseen kiin-

nitettiin paljon huomiota perulaisessa lehdistössä. 

Vuonna 1969 Peru siirtyi sotilasjuntanhallinnon alle. Perun valtiontalouden viranomaiset ottivat sa-

mana vuoden heinäkuussa esille ulkomaisen lainansa jälleenrahoituskysymyksen kutsumalla Limassa 

olevien velkojamaiden edustajat kokoukseen, jossa heille selostettiin Perun pyrkimykset asiassa. Mo-

nien valmistelevien vaiheiden jälkeen Limassa pidettiin informatiivisluontoinen velkojamaiden ko-

kous lokakuussa, johon osallistuivat hallitusneuvos Osmo Kalliala Suomen valtiovarainministeriöstä 

ja lähetystösihteeri Esko Rajakoski. Tässä vaiheessa alkoi Tikanvaaran mukaan jo käydä ilmeiseksi, 

että Suomi tulisi jäämään eräiden muiden maiden kanssa jälleenrahoituksen ulkopuolelle, mikä sitten 

tulikin lopputulokseksi marraskuussa Brysselissä pidetyssä kokouksessa. Perulaisen laivavarustamon 

CPV:n Wärtsilältä tilaamasta kuudesta 13.700 tonnin kuivarahtialuksesta toimitettiin Perulle samana 

vuonna kolme. Tapahtumaan liittyen Wärtsilän edustajat vierailivat Limassa marraskuussa. Vierai-

lunsa aikana he tapasivat edustajien lisäksi Perun laivastoministerin, kulkulaitosministerin ja talous-

ministerin, joiden kanssa he keskustelivat tulevia mahdollisia yhteistyömuotoja koskevista kysymyk-

sistä. Wärtsilän valtuuskunta osallistui myös Feria Internacional del Pacífico- messujen avajaisjuh-

lallisuuksiin. 

Suomi osallistui jälleen Limassa 14.–30. marraskuuta pidettyihin Feria Internacional del Pacífico- 

messuihin omalla paviljongillaan näyttelyosastolla, joka jakaantui kolmeen osaan: Suomi tieto-osas-

toon, Wärtsilän laivojen pienoismalleja sekä Arabian (Arabian posliinitehdas kuului Wärtsilän kon-

serniin vuodesta 1965) tuotteita esittelevään osastoon ja Valion maitotaloustuotteita esittävään osas-

toon. Tikanvaaran mukaan näyttely oli hyvin suunniteltu ja suurta mielenkiintoa herättänyt koko-

naisuus, messumenestyksen ollessa erinomainen. Suomalaisen liikemaailman edustajien vierailujen 

lisäksi Perussa kävi useita talouselämän edustajia, kuten Kaukomarkkinat Oy:n toimitusjohtaja, pää-

konsuli ja vientipäällikkö Aarne Koskelo, Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen johtaja, Vaisala 

Oy:n, Nokia Oy:n ja Tampereen elektroniryhmän edustajat sekä Imatran Voima Oy:n uusi Etelä-

Amerikan edustaja. Maaliskuussa insinööritoimisto Jaakko Pöyry Oy:stä kolmihenkinen valtuus-

kunta saapui Peruun ja tutustui puunjalostusteollisuuden mahdollisuuksiin ja tulevaisuuden näkymiin. 

Valtuuskuntaan kuuluivat maa- ja metsätalouden lisensiaatti Risto Eklund, professori Niilo Ryti ja 

maisteri Heikki Hannikainen.  
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5.3 Itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuosi ja kulttuuritoiminta 

 

Nykyään UE:n edustustojen eräs keskeinen tehtävä on yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa edis-

tää Suomesta välitettyä kuvaa. Maakuvatyön avulla pyritään vaikuttamaan Suomen positiiviseen nä-

kyvyyteen strategisella viestinnällä, kuten median ja kulttuurin kautta. Tavoitteena on hyödyllisten 

verkostojen luonti kansainvälisellä kentällä, jossa vallitseva kilpailuasetelma on haastava.440 

UE:n toimipiiriin kuului jo 60-luvulla Suomi-kuvan edistäminen sekä kaupan- että kulttuurinedistä-

misen kentällä. Suomessa viestintää hoiti UM:n sanomalehtiasiaintoimisto, kun kulttuurivaihtoon liit-

tyvät tehtävät hoiti opetusministeriö, kaupalliset näyttelyt kauppa -ja teollisuusministeriö ja matkai-

luvalvonnan Suomen matkailuyhdistys.441 Edustustojen tehtäväpiiriin tulivat 60-luvun mittaan yhä 

näkyvämmin kansainvälinen kulttuurivuorovaikutus, stipendiaattivaihto, erilaisten taiteilijoiden 

esiintymiset ja taidenäyttelyiden järjestäminen. Soikkasen mukaan yöpakkaset ja noottikriisi vaikut-

tivat osaksi Suomi-kuvan korjauspaineeseen. Pyrittiin moderniin vaikutelmaan, ”romantiikan ja ek-

sotiikan sijaan”.442 Suomalaisen kulttuurin edistämisen katsottiin palvelevan suomalaisia etuja. Kat-

santokannasta keskeiseksi muodostui ”Suomen rauhantahtoisen puolueettomuuspolitiikan” tunne-

tuksi tekeminen ja nyky-Suomen piirteiksi haluttiin nostaa demokraattinen yhteiskunta, onnistunut 

teollistuminen, korkea elintaso, hyvät suhteet länteen ja itään, osallistuminen kansainväliseen yhteis-

toimintaan, vanha omanlainen kulttuuriperintö ja sille rakentunut edistynyt yhteiskunta, tieteellisine 

ja taiteellisine elämineen, kauniine lomailuun sopivine luontoineen, mutta kuitenkin hyvien kulkuyh-

teyksien päässä Keski-Euroopasta.443  

Soikkasen kertoo, että tärkeäksi voimavaraksi muodostui 60-luvun kuluessa kunniakonsuliverkosto. 

Sen odotettiin informoivan esimiesvirastoaan kaikesta mikä oli Suomelle haitaksi tai oli Suomen etu-

jen mukaista tai sitä edistävää. Kunniakonsulit osallistuivat tiedottamiseen ja maakuvatyöskentelyyn, 

lukuun ottamatta poliittista tiedotusta.444 Heidän odotettiin osallistuvan suomalaisiin juhlanviettoihin, 

korkean tason vierailuihin, näyttelyiden avajaisiin ja muihin tärkeisiin tilaisuuksiin. Soikkanen ker-

too, toiminnan rajoittuneen siksi, ettei tehtävästä maksettu heille kuluja, eikä edes edustustomäärära-

hoja ollut. Toisaalta hänen mukaansa hakijoita kunniakonsuleiksi riitti. Onnistuminen riippui 

 

 

440 Ulkoministeriön verkkosivut. Osoitteessa: https://um.fi/edustustot Viitattu 11.8.2020. 
441 Soikkanen 2003, 357-358. 
442 Soikkanen 2003, 361-362. 
443 Soikkanen 2003, 309 ja 361. 
444 Soikkanen 2003, 362. 
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aktiivisuudesta, henkilökohtaisista kyvyistä ja varakkuudesta. Kunniakonsulit täydensivät arvok-

kaasti tiedotustoimintaa, joka muuten edustuttomissa maissa olisi ollut saavuttamattomissa.445 

Suomen kannalta vuosi 1967 oli merkityksellinen sen itsenäistymisen 50-vuotisjuhlallisuuksien 

vuoksi. Liman-suurlähetystössä oli juhlavuoden aikana Tikanvaaran mukaan harjoitettu tavanomaista 

mainostoimintaa mm. ”jakaen propagandakirjallisuutta sekä filmejä, että äänilevyjä” Perun radiolle 

ja televisiolle. Mainosvaroja kerrottiin Suomen Liman vuoden 1967 vuosikertomuksen mukaan ol-

leen käytössä yhteensä lähes 10 000 markkaa. Määrärahoihin sisältyi asemamaassa ja jalkamaissa 

järjestetyissä itsenäisyyspäivän vastaanottotilaisuuksissa käytetty promootiomateriaali.446  Perussa it-

senäisyyspäivän juhlallisuuksien Tikanvaara kertoi huipentuneen 6. joulukuuta suurlähettilään resi-

denssissä 700 kutsuvieraalle järjestettyyn vastaanottoon. Kutsuvieraina olivat mm. Perun presidentti 

Belaúnde, pää- ja ulkoasiainministeri Rebagliati, useita Perun hallituksen jäseniä, senaatin ja edusta-

jakamarin presidentit, korkeimman oikeuden presidentti sekä lukuisa joukko muita Perun poliittisen-

, kaupallisen- ja kulttuuripiirin edustajia, diplomaattikuntaa ja suomalainen Perussa asuva siirtokunta 

kokonaisuudessaan.  

Itsenäisyyspäivän aamuna Liman skandinaavisessa merimieskirkossa oli pidetty juhlajumalanpalve-

lus. Illalla esitettiin Perun televisiossa Suomi-ohjelmaa, johon sisältyi Tikanvaaran puhe ja ”Suomi 

tänään”- filmi. Perun kansallinen sinfoniaorkesteri piti Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi 

24. joulukuuta Liman kaupunginteatterissa Sibelius-konsertin. Orkesterin solistina toimi lähetystö-

sihteerin Olli Mennanderin vaimo, viulutaiteilija ja näyttelijä Helena Lehtelä-Mennander. Suurlähe-

tystön kutsuvieraina oli useita politiikkoja, Liman pormestari sekä senaatin jäseniä, presidentin van-

hemmat, useita suurlähettiläitä, Perun poliittisten, kaupallisten ja kulttuuripiirien edustajia ja suoma-

laisia Perussa asuvia. Tikanvaaran mukaan mm. Finlandia-hymni esitettiin ohjelmassa kaksi kertaa. 

Itsenäisyyspäivän vastaanotto Suomen juhlavuotena oli poikkeuksellinen tapahtuma. Satojen henki-

löiden kutsuvierastilaisuuksissa vieraiden tuloajat porrastettiin ja vieraslistalla näkyivät asemamaan 

korkeimmat virkamiehet sekä muiden sektoreiden tärkeimmät edustajat. Itsenäisyyspäivän vastaan-

otoille oli yleensäkin tapana kutsua suomalaisen siirtokunnan jäsenet.447 Perussa asuvia suomalaisia 

ei tiettävästi ollut 60-luvulla montaa, mutta harvasta lukumäärästään huolimatta, perunsuomalaiset 

 

 

445 Soikkanen, 2003, 363. 
446 UMA 5 G74. t; Nro. 43/13.11/3258.K.D. 18.1.68. Suomen Liman-suurlähetystön vuosikertomus vuodelta 1967, UMA 

5 G74 t; Nro. 41/12.13/3258.K.D. 24.1.69. Suomen Liman-suurlähetystön vuosikertomus vuodelta 1968 ja UMA 5 G74 

t; Nro. 42/19.15/3258.K.D. 6.2.70. Suomen Liman-suurlähetystön vuosikertomus vuodelta 1969.  
447 Soikkanen 2003, 345. 
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näyttäytyivät aktiivisina, suomalais-perulaisen yhdistyksen järjestäytyessä jo vuonna 1970.448 Passi-

asioiden hoitaminen tulikin ajankohtaiseksi Liman-suurlähetystölle pienimuotoisesti jo vuodesta 

1966. Toisaalta passeja tarvitsivat myös perulaiset ja muiden jalkamaiden kansalaiset. Liitteessä 4 

voi tarkastella Liman-suurlähetystön työtilastoja vuosina 1966–1969. 

Ecuadorissa Suomen itsenäisyyspäivänjuhlan kunniaksi Tikanvaara kertoi pitäneensä 1. joulukuuta 

Quitossa, Suomen pääkonsuli Rafael Lasso Menesesin kodissa, vastaanoton 200 kutsuvieraalle. Kut-

suvieraiden joukossa nähtiin ulkoasiainministeri Julio Prado Vallejo, Ecuadorin entinen presidentti 

Carlos Julio Arosemena, muita hallituksen jäseniä sekä lukuisa joukko Ecuadorin poliittisten-, kau-

pallisten- ja kulttuuripiirien edustajia, diplomaattikuntaa ja maassa oleskeleva yksi suomalainen. Sa-

mana päivänä Ecuadorin televisio oli esittänyt Suomi-ohjelmaa. Tikanvaaran mukaan maan lehdistö 

oli kiinnittänyt suurta huomiota Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen. Suurlähettiläs oli juhlallisuuk-

sien yhteydessä luovuttanut pääkonsulille tasavallan presidentin Suomen leijonan ritarikunnan ko-

mentajamerkin. Ulkomaalaisten dekorointi oli Soikkasen mukaan valtioiden välisessä kanssakäymi-

sessä arvokas ja näkyvä kiitollisuuden osoituksen merkki, sekä UH:lle edullinen työväline.449 Kun-

niamerkkiä anottiin erikseen ja se myönnettiin perustellusti henkilökohtaisesti ansioituneille, koko 

maan hyväksi vähintään kymmenen vuotta toimineille, moitteettomasti velvoitteittensa täyttäneille ja 

yleensä lisäansioita saaneille henkilöille. Sen myönsi UM ja ritarikuntien hallitus tutkittuaan yhdessä 

ainoastaan edustuston päällikön aloitteesta esitetyt kriteerit täyttävät taustatiedot. Virallisen kunnia-

merkin luovutti ensisijaisesti edustuston päällikkö.450 

Venezuelassa Suomen itsenäisyyspäivää juhlistettiin Tikanvaaran mukaan 8. joulukuuta, hänen pitä-

essään Caracasissa, Suomen pääkonsulin Henrique J. Brandtin kodissa vastaanoton 300 kutsuvie-

raalle. Kutsuvieraihin lukeutuivat ulkoasiainministeri, Venezuelan poliittisten-, kaupallisten- ja kult-

tuuripiirien edustajia, diplomaattikuntaa ja lukuisa joukko maassa asuvia suomalaisia. Samassa tilai-

suudessa Tikanvaara luovutti pääkonsuli tasavallan presidentin Suomen leijonan ritarikunnan komen-

tajamerkin. Tikanvaara kertoi avanneensa Caracasissa 10. joulukuuta skandinaavisen siirtokunnan 

järjestämät joulumyyjäiset. Venezuelan lehdistö oli Tikanvaaran mukaan osoittanut ”verraten run-

saasti palstatilaa” Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Tikanvaaran mukaan Kolumbiassa 

Suomen pääkonsuli Erkki Alhanko oli järjestänyt 6. joulukuuta Bogotássa kaksi eri tilaisuutta 

 

 

448 Seppänen 1998, 34-35. UMA 5 G74 t; Nro. 25/10.5/3227.K.D. 21.1.71. Suomen Liman-suurlähetystön vuosikertomus 

vuodelta 1970. 
449 Soikkanen 2003, 350. 
450 Soikkanen 2003, 354-355. Suomalainen kunniamerkki tuli palauttaa sen vastaanottajan menehtymisen jälkeen. Tämän 

vuoksi edustustot ylläpitivät kortistoja asemamaan kansalaisista, joilla oli suomalainen kunniamerkki. 
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Kolumbian hallituksen jäsenille, muille virallisen ja julkisen elämän edustajille ja Kolumbiassa oles-

keleville suomalaisille. 

Liman-suurlähetystön osallistuminen kulttuuritoimintaan vuosina 1968 ja 1969 oli Suomen juhlavuo-

teen verrattuna, huomattavasti vaatimattomampaa. Tikanvaara kertoi Suomen Kansallisoopperan ba-

letin tehneen vierailukierroksen Etelä-Amerikassa huhti-kesäkuussa 1968. Matkan aikana 57 jäseni-

nen baletti esiintyi Liman, Bogotán ja Caracasin lisäksi muuallakin Etelä-Amerikassa. Limassa baletti 

esiintyi kolme kertaa. Vierailu onnistui ”lehdistön valossa” erinomaisen hyvin. Kansallisoopperan 

baletin saapumisen kunniaksi suurlähetystö järjesti Tikanvaaran mukaan noin 300 henkilölle vastaan-

oton. Vastaanotossa nähtiin Perun kulttuurielämän edustajia sekä hallituksen jäseniä ja diplomaatti-

kuntaa. Suomen arkkitehtuuri- ja taideteollisuusnäyttelyiden toteutus oli osa suomalaista kulttuuri-

propagandaa, ja ne olivat menestyneet kansainvälisesti jo 50-luvulta lopulta lähtien.451 Vuoden 1969 

marras-joulukuuksi olikin suunnitteilla järjestää Limaan suomalainen taideteollisuusnäyttely. Tämän 

johdosta Suomen Taideteollisuusyhdistyksen toimitusjohtaja oli vieraillut Perussa ja tavannut Liman 

Museo de Arten (Taidemuseon) johtajistoa ja muuta kulttuuripiiriä. Perussa alkaneet levottomuudet 

olivat kuitenkin eräiden muiden epävarmuustekijöiden lisäksi estäneet suunnitelman toteutumisen. 

 

5.4 Suomen ja Perun välinen kehitysyhteistyö 

 

Suomen kehitysyhteistyön bilateraalinen toiminnanmuoto on nykypäivänä keskittynyt Afrikan ja Aa-

sian maihin, jonka lisäksi Suomi harjoittaa kehitysyhteistyötä tietyillä konfliktista toipuvilla alueilla. 

Edustustojen työnkuvaan kuuluu asemamaan kehitysongelmien tuntemus, joka tukee kehitysyhteis-

työn suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Välttämätöntä on myös varojenkäytön seuranta mahdollis-

ten ongelmien ennalta ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Kehitysmaiden poliittinen ja taloudellinen 

merkitys on hyvin vaihtelevaa. Kehitysasioiden painoarvo eri edustustojen tehtäväkentissä riippuu 

pitkälti toimipisteen sijainnista, mutta harvassa edustustossa keskitytään ainoastaan kehitysyhteistyö-

hön.452 

Kehitysmaista alettiin puhumaan viimeistään 1960-luvun alussa.453 Suomen virallinen motiivi kehi-

tysavun toteuttamiselle oli läpi 60-luvun ensisijaisesti ulkopoliittinen. Soikkasen mukaan, 

 

 

451 Soikkanen 2003, 361-362. 
452 Ulkoministeriön verkkosivut. Osoitteessa: https://um.fi/edustustot Viitattu 11.8.2020. 
453 Tuomi 1976, 11. 



 

122 

 

 

kauppapoliittisten näkökohtien huomioiminen oli kuitenkin jo vuonna 1961 selkeää; samana vuonna 

asetetussa kansainvälisen kehitysavun komiteassa oli mukana kauppa- ja teollisuusministeriön edus-

tajia. Kuten tässä käsittelyluvussa aiemmin kerroin, alikehittyneiksi ajateltujen maitten avustaminen 

yhdistettiin viennin edistämiseen. 60-luvun alkupuolella suomalaisyritykset käyttivät kehitysapua 

keinona päästä kehitysmaiden markkinoille. Vuosikymmenen loppua kohti poliittinen ilmapiiri oli 

kasvattanut kansainvälisellä tasolla kehitysavun suosiota entisestään.454 Suomen kiinnostus kehitys-

yhteistyöhön lisääntyi hiljalleen 60-luvun aikana ja maaliskuussa 1965 UM:ään alaisena toimintansa 

aloitti kansainvälinen kehitysaputoimisto. Kehitysaputoimisto toimi ministeriön tiloista erillään ja sen 

kokoonpano laajeni vuosikymmenen saatossa huomattavasti. Samoin kasvoivat vuosittaiset kehitys-

apumäärärahat vuosien 1963 ja 1969 välillä 4,7 miljoonasta markasta 40,5 miljoonan markkaan. Kan-

santuloon suhteutettuna muutos merkitsi nousua edellä mainitulla aikavälillä 0,03 prosentista 0,04 

prosenttiin.455 Kehitysaputoimisto pysyi organisaationa läpi vuosikymmenen lähes samanlaisena.456 

Suomen liittyminen YK:n alaisiin erityisjärjestöihin mahdollisti osallistumisen lukuisiin multilate-

raalisiin kehitysyhteistyöprojekteihin.457 Aluksi viitattiin kehitysavunantoon. Multilateraaliset pro-

jektit näkyivät suureksi osaksi YK:n ja sen erityisjärjestöjen kautta toteutettuina hankkeina ja vii-

meistään 60-luvun lopulla kehitysavusta yli 75 prosenttia annettiin kansainvälisten järjestöjen kautta. 

Noin 25 prosenttia kehitysyhteistyöstä hoidettiin bilateraalisten suhteiden ja pohjoismaisten ohjel-

mien avulla.458 Bilateraalinen avunanto oli Soikkasen mukaan kehitysaputoimiston laajin ja työteliäin 

sektori. Se oli teknistä ja siinä hyödynnettiin suomalaista asiantuntijuutta mm. metsäalalla tai osuus-

toiminnassa. Erityisesti koulutuksella oli merkittävä rooli kehitysaputoiminnassa. Tämä näkyi kehi-

tysmaissa kurssien ja seminaarien toteuttamisen muodossa, kun Suomessa järjestettiin stipendiaateille 

koulutuksia tai opiskelumahdollisuuksia. Opetuksen ohella kehitysmaihin toimitettiin työvälineitä ja 

koneita.  

Bilateraalisesta kehitysavusta Suomi neuvotteli 60-luvun puolivälistä lähtien tuloksena sopimukset 

Tunisian, Irakin, Turkin, Etiopian, Tansanian ja Perun kanssa. Vaikka kehitysyhteistyössä 

 

 

454 Soikkanen 2003, 302-303. 
455 Soikkanen 2003, 299 ja 303. 
456 UM:ään perustettiin vuonna 1972 oma kehitysyhteistyöosastonsa.  
457 Edustustojen toimita oli 60-luvulla paikoitellen vaihtunut bilateraalisesta multilateraaliseksi. Multilateraaliset tehtävät 

kasvoivat esimerkiksi Suomen YK:hon liittymisen myötä ja vuosikymmenen lopussa Suomella oli kokonaan multilate-

raalisia suhteita hoitavat YK-edustustonsa Genevessä ja Washingtonissa. Suomi liittyi YK:n kehitysjärjestöihin FAO:on 

(1947) ja WHO:hon (1948). Vuosina 1957–59 Suomi kuului YK:n kehitysapupoliittiseen elimeen ECOSOC:iin. Teori-

assa kehitysavun valvonta ja hallinto kuulivat UM:lle, mutta käytännössä alan kysymyksiä käsiteltiin kahdeksan minis-

teriön alaisuudessa ja useissa elimissä. 
458 Soikkanen 2003, 303. 
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korostettiin poliittisten suhteiden rakentamista kehitysmaihin, itse kehityssopimukset syntyivät kaup-

pasopimusten sivutuotteina eivätkä perustuneet kehitysaputoimiston työhön. Sopimukset eivät vält-

tämättä edustaneet Suomen poliittisia tai kauppapoliittisia yleispyrkimyksiä, vaan Soikkasen mukaan 

maat valikoituivat summittaisesti ja yksittäisten aloitteiden pohjalta. Suunnitelmattomuutta arvostel-

tiin kehitysaputoimistossa, sillä sen pelättiin johtavan sopimuksiin, joiden täyttöön panolle ei olisi 

edellytyksiä.459 60-luvun jälkipuolella edustustojen määrä oli yhä alhainen. Bilateraalinen ja yhteis-

pohjoismainen kehitysyhteistyö keskittyi erityisesti Itä-Afrikkaan ja Tansaniaan.460 

Kehitysmaissa normaalien rutiinitehtävien suorittaminen oli hitaampaa ja työläämpää, kuin kehitty-

neiksi mielletyissä maissa. Hallintojärjestelmä poikkesi eurooppalaisesta järjestelmällisestä organi-

saatiosta ja esimerkiksi Perussa se oli kapean elitistisen joukon käsissä. Sisäpoliittisen voimatasapai-

non kallistuessa ja epävakaiden hallitusten vaihtuessa myös suomalaisten edustustojen täytyi aina 

sopeuttaa omia verkostojaan tilanteiden mukaisesti. Asemamaan virkamiehet yleensä vaihtuivat hal-

linnon muuttuessa ja välillä, erityisesti sisäpoliittisten konfliktien aikana, järjestelmä saattoi olla ali-

miehitetty. Soikkasen mukaan kehitysmaissa ratkaisujen jouduttamiseksi edustustot joutuivat välillä 

hoitamaan asioita, jotka olisivat kuuluneet paikallisille viranomaisille.461 Koska yhteistä poliittista 

pohjaa ei ollut aina jakaa, maiden välisten kahdenkeskisten ystävyyssuhteiden syventäminen perustui 

monesti kehitysyhteistyöhön. Perustamisvaiheessa suurlähettiläs oli joutunut huolehtimaan kaikesta 

itse, kun toiminnan vakiintuessa kehitysapuviranomaisten kanssa voitiin neuvotella suoraan. 

Suomi allekirjoitti Perun kanssa sopimuksen taloudellisesta ja teknillisestä yhteistyöstä vuonna 

1965.462 Peru oli ensimmäinen Etelä-Amerikan maa, jonka kanssa Suomi solmi sopimuksen kehitys-

yhteistyöstä. 

Teiniliiton järjestämä taksvärkkikeräys sai vuonna 1967 näkyvyyttä suomalaisessa lehdistössä. Pro-

jektissa oli kyse pohjoismaisten (Suomi, Norja, Ruotsi) koululaisjärjestöjen yhteistyöstä ja tavoit-

teesta kerätä miljoona dollaria (kolme miljoonaa markkaa) ”Perun vuoristointiaanien” hyväksi.463 

Ahosen mukaan Peru valittiin Teiniliiton hallituksen kohdemaana taksvärkkikohteeksi nimenomaan 

ruotsalaisten aikaisempien kokemusten takia. Taksvärkin ideana oli saada suuri joukko koululaisia 

 

 

459 Soikkanen 2003, 306. 
460 Soikkanen 2003, 90. 
461 Soikkanen 2003, 333. 
462 Kahdenväliset sopimukset, Peru. Sopimus taloudellisesta ja teknillisestä yhteistyöstä 48/1965. Valtiosopimukset hei-

jastavat valtioiden kiinnostusta ylläpitää ja kehittää suhteita toisiin valtioihin. Toisaalta ne voivat heijastaa vilkasta epä-

virallista kanssakäymistä maiden välillä. Solmimalla valtiosopimuksia valtio helpottaa kanssakäymistä eri aloilla ja luo 

sopimusteitse edellytykset kanssakäymisen laajentamiseksi. 
463 Ahonen 2000, 23. 
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keräämään ja lahjoittamaan päivän työstä saatu palkkansa.  Keräyksen yhteistyökanavana toimi pe-

rulainen Coopop (Cooperación Popular), joka oli Perun valtion virallinen kehitysapurahasto ja kerätyt 

varat oli aikomus suorittaa lyhentämättöminä avustuskohteelle. Yhteensä Suomessa saatiin kerättyä 

noin 600 000 markkaa eli 745 000 kruunua ja pohjoismaisella tasolla yhteensä noin 1,9 miljoonaa 

kruunua. Markan devalvoinnin sekä solen devalvoinnin ja inflaation vuoksi lopullinen summa kutis-

tui noin sadalla tuhannella kruunulla.464  Suunnitelmaa alettiin toteuttaa Plan Escandinavo- nimisenä 

yhteistyösopimuksena. Kohteena oli Pohjois-Peru ja tarkoituksena oli edistää maalaisväestön työelä-

män harjoittamista ja tuotantoa sekä rakentaa Limaan kansallinen koulutuskeskus. Rahat suunniteltiin 

maksettavaksi vaiheittain.465 

Suomen Liman-suurlähetystön vuoden 1967 vuosikertomuksessa Tikanvaara kertoi opiskelija Pertti 

Pallasvirran saapuneen Peruun kyseisenä vuonna valvomaan operaatio taksvärkin toteutumista. Ti-

kanvaaran mukaan yhteispohjoismaalainen ”Taksvärkki-tempaus” oli SECO:n (Sverige Elevernas 

Centralorganisation) ja Coopop:in käsissä, joiden yhdysmiehenä toimi Tyynenmeren messujen toi-

mitusjohtaja ruotsalainen Gösta Lettersten. Hän vaikutti huolestuneelta, että suomalaisten panos jäisi 

varjoon, sillä ainoastaan ruotsalaisten toiminta oli edustettuna lehdistössä ja Teiniliittojen yhteisellä 

vierailulla presidentti Belaúnde oli dekoroinut perulaisella kunniamerkillä ruotsalaisen edustajan. 

Toisaalta suomalaiset vientiyritykset olivat vaarassa jäädä syrjään; taksvärkki vaati edustuston huo-

miota ja yhteiskeräyksellä saadut varat olivat hyödyttäneet lähinnä ruotsalaisia vientiyrityksiä.466 

Erääksi haittatekijäksi oli muodostunut äärivasemmistomielisten aktiivisuus Ruotsissa ja Norjassa. 

Perun päätös ostaa Mirage- hävittäjiä Yhdysvaloista ja Che Guevaran ruumiin synnytti vasemmisto-

nuorten arvostelua, kun toisaalta Coopop presidentti Belaúnden perustamana kehitysrahastona sai 

perulaisen opposition kritiikkiä osakseen. 

Vuoden 1968 huhtikuussa luovutettiin SENAT:in (Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo In-

dustrial) Perulle ammattiopetuksen tarpeisiin neljä puutyökonetta. Tikanvaara kertoi, että avajaisti-

laisuus järjestettiin tarkoitusta varten rakennetussa hallirakennuksessa. Halli sai nimen ”Lahti” ko-

neiden alkuperäiskaupungin mukaisesti. Konetoimituksen rahoitus tapahtuu Suomen kehitysapumää-

rärahoista. Samana vuonna teinien taksvärkki rahojen avulla rakennettiin Perussa Tikanvaaran mu-

kaan: ”useita maantieosuuksia, kanavia, huolto- ja korjaamokeskuksia, juomavesijärjestelmä jne.”. 

Yhtenä kohteena oli Querocoto-nimisen kaupungin kanavanrakennus. Tämän lisäksi järjestettiin 

 

 

464 Ahonen 2000, 22-25. 
465 Ahonen 2000, 33. 
466 Ahonen 2000, 33-34. 



 

125 

 

 

syrjäisen pikkukylän, Huacadayn tieprojekti. Vihkimistilaisuuteen osallistuivat paikallisten viran-

omaisten lisäksi Ruotsin suurlähettiläs, Norjan pääkonsuli ja lähetystösihteeri sekä Perun Coopop:in 

pääjohtaja. Syksyllä 1968 Ongelmat Perussa kärjistyivät, kun Belaúnde syrjäytettiin sotilasvallan-

kaappauksella. Taksvärkkioperaation varoja ohjanneen Coopop:in kohtalo oli epävarma, joten Teini-

liitto päätti vetää tukensa pois Perusta. Viimeiset Plan Escandinavon- projektit valmistuivat vuoteen 

1971 mennessä.467 

 

5.5 Poliittista raportointia Perusta ja hallinnon vaihdos 

 

 

5.5.1 Poliittinen raportointi vuosina 1967–1969 
 

Tikanvaaran laatimat poliittiset raportit468 sisälsivät vuosien 1967–1969 välillä Perun poliittisten 

muutosten lisäksi tietoa mm. Etelä-Amerikan Tyynenmeren maiden ja USA:n välisestä kalastuskiis-

tasta, Mirage hävittäjälentokoneiden ostosta Perulle, ”Bogotan maiden” kokouksesta Limassa, Ve-

nezuelan poliittisesta tilanteesta sekä Andien maiden taloudellisesta integraatiosta.469 Kuten edeltä-

jänsä, Tikanvaara tiedotti Perun sisäpolitiikasta yksityiskohtaisesti. Vielä helmikuussa 1968 hän ker-

toi Perun poliittisen tilanteen olevan pitkällä tähtäimellä parantumaan päin ja, että maassa oltiin ylei-

sellä tasolla talouselämän kehityksen suhteen positiivisia, todeten lopuksi: ”Vakavampia poliittisia 

levottomuuksia ei lähiaikoina maassa ole odotettavissa”. 470 Historiantutkija Valtosen mukaan Be-

laúnden aikanen hallitus oli uudistusmielinen ja vakaa, vaikkakin maareformia se ei jouduttanut.471 

Peru jakautui maantieteellisesti kolmeen osaan: Tyynenmeren rannalla olevaan kapeaan ranta-aluee-

seen, Andien ylätasankoon ja itäpuolella olevaan selva-alueeseen (sademetsä). Näistä Perun päämää-

ränä oli Tikanvaaran mukaan kehittää ylätasankoa ja avata selva—alue talouselämän piiriin. Hallin-

non päämääränä oli erityisesti teiden rakennus. Perun halki kulkeva tie haluttiin yhdistää ”yleisame-

rikkalaiseen valtatiehen” (Amerikan mantereen poikki kulkeva tie sai myöhemmin nimen 

 

 

467 Ahonen 2000, 36-37. 
468 Suomen Liman-suurlähetystön poliittista raportointia vuosina 1963–1969 voi tarkastella liitteestä 3. 
469 UMA 5 C 74 Nro: R-120/29.13.M.Peru.”Perún ja USA:n välinen kalastusristiriita”. 15.3.67, Nro: R 

411/98,5/126Sal.18.Q.Peru. ”Mirage’ ja Etelä-Amerikan taivaalle”. 19.10.67, R-439/107.4/126Sal.D.73.D1. ”Bogotan 

maiden kokous Limassa”. 15.11.67 ja Nro: R-345/87.4/126Sal.73.D1. ”Andien maiden taloudellisesta integraatiosta”. 

4.9.67. 
470 UMA C 74 Nro: R-363/93.1/126Sal.100.Peru ”Perun viimeaikaista sisäpolitiikkaa”. 20.9.67 ja Nro: 

R86/21.2/148Sal.D.60.M.Peru. ”Peru vuoden 1968 alkaessa”. 13.2.68. 
471 Valtonen 2001, 516-517. 
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Panamericana). Tikanvaara nosti mielenkiintoisena seikkana esiin, että Perulla oli hyvät suhteet kan-

sainvälisiin kehitysjärjestöihin: ”toisin kuin harvoilla Etelä-Amerikan mailla jotka eivät ole päässeet 

osallisiksi yksityisistä ja julkisista kapitaalilähteistä”. Tällä hän viittasi oletettavasti siihen, että ke-

hitysyhteistyön kohdemaiden valikoitumisessa oli ensisijaisesti kyse suhteista. 

 

Maaliskuussa 1968 paljastunui El Comercio-lehden kautta merkittävä ”salakuljetus skandaali”.472 

Kyseinen lehti oli hallituslehti, joten siinä syylliseksi oli aluksi oletettu oppositiota. Myöhemmin il-

meni, että salakuljetusvyyhdissä olivat olleet mukana lähinnä hallituksen jäsenet ja esimerkiksi pre-

sidentin sukulaiset. Salakuljetetuksi tavaraksi Tikanvaara luetteli: ”televisioita, radioita, savukkeita, 

autoja, persialaisia mattoja, silkkikankaita jne”. Ylellisyystavat olivat peräisin Yhdysvalloista. Ti-

lanne oli johtanut siihen, että yllättäen armeija ilmoitti luopuvansa APRA:n presidenttiyteen kohdis-

tuvasta kannastaan. Tämä tarkoitti sitä, että seuraava presidentti olisi todennäköisesti APRA:n edus-

taja. Tikanvaara totesi: ”Kuten kaikissa Etelä-Amerikan maissa ei korruptio Perussakaan ole eilis-

päivän ilmiö, mutta se ei täällä aikaisemmin ole saavuttanut nykyisiä mittasuhteita”. Suurlähettilään 

ollessa saman vuoden aikana käymässä Suomessa, vastaava asiainhoitaja Mennander raportoi kesä-

kuussa, että edellä mainittu luottamuskriisi oli johtanut hallituksen vaihdokseen.473 Hallituksen vaih-

dos oli kolmas edellisen vuoden syyskuusta. Kuitenkaan koti- ja ulkomainen luottamus ei ollut Men-

nanderin mukaan horjunut ja hallituksen ajateltiin edeltäjiänsä paremmin kykenevän talouden tasa-

painottamiseen.  

 

Lokakuussa tilanne Perussa oli kuitenkin kärjistynyt äärimmilleen. Armeija suoritti Limassa sotilas-

kaappauksen, jolla presidentti Belaúnde syöstiin vallasta.474 Tikanvaara kertoi:  

 
”Lokakuun 2-3 päivien välisenä yönä sisäpoliittinen tilanne maassa sitten muuttui kaleidoskooppimaisesti armei-

jan vallatessa hallituspalatsin, kongressin, prefektuurin, puhelinyhtiön talon ym. Limassa olevat strategiset paikat. 

Kello yhden aikaan panssaridivisioonan 30 tankkia ja saman verran panssarivaunuja ilmestyi Plaza de Armas 

aukiolle, jonka varrella presidentin palatsi sijaitsee. Kello 2.53 sotilaat everstin ja kapteenin johtamina tunkeu-

tuivat presidentin palatsiin, jossa tämän lisäksi oleskeli vain hänen sihteerinsä ja muutamia perheenjäseniään. 

Belaúnde vietiin väkipakolla kodistaan ja sen jälkeen ulkopuolella odottavassa landrowerissa ilmavoimien lähellä 

Liman lentokenttää olevaan tukikohtaan. Kaappaajat olivat yöllä Limassa pidättäneet perulaisen – vuorokoneen. 

– Kello seitsemän maissa Belaúnde sitten viiden siviilipukuisen henkilön saattamana lennätettiin Buenos Airesiin. 

Argentiinaan saapuessaan sikäläinen hallitus myönsi Belaúndelle poliittisen turvapaikkaoikeuden presidentin kui-

tenkin väittäessä tarmokkaasti, ettei hän ollut sitä pyytänyt. ”  

 

 

 

 

472 UMA 5 C 74 Nro: R-208/52.1/1Sal.100.Peru. ”Perulaista sisäpolitiikkaa”. 16.5.68 
473 UMA 5 G 74b. 5.7.68. ”Suomen Limassa oleva suurlähettiläs Torsten Tikanvaara --on yleisön tavattavissa ulkoasi-

ainministeriössä—” ja UMA 5 C 74 Nro: R-265/72.5/148Sal.106.E.Peru. ”Hallituksen vaihdos Perussa”. 25.6.68. 
474 UMA 5 C 74 Nro: R-390/98.5/148Sal.106.E.Peru. ”Kenraalien yö”. 10.10.68. 
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Peruun perustettiin vallankumousjuntta ”Junta Revolucionaria”, joka nimitti Perun tasavallan presi-

dentiksi sotilasjuntan divisioonan kenraali Juan Velasco Alvaradon (1968–1975). Tikanvaara kuvasi 

Velascoa: ”Hän on kookas ja vaikuttaa ikäänsä nuoremmalta. Presidentti on rauhallinen, enigmaat-

tinen ja vähän kaunopuheinen. Sotilaspiireissä hänellä on solidi maine”. Hallituksen johtoon nousi 

Mujica Gallon hallitus, joka aloitti samalla tutkimuksen mahdollisten kauppasuhteiden solmimiseksi 

sosialistimaihin. Sotilasjuntta perusteli haltuunottoa Tikanvaaran mukaan kertomalla, että: ”sotavoi-

mat ovat ottaneet vallan käsiinsä lopettaakseen taloudellisen kaaoksen maassa, sen moraalittoman 

hallinnan ja puolustaakseen Perun kansallisia rikkauksia”. Edelliseen sotilasjunttaan verrattuna ky-

seisen juntan olemassaololle ei annettu määräaikaa eikä tulevista valtiollisista vaaleista puhuttu. So-

tilasvallankaappaus ei saanut lehdistöntukea taakseen, mutta Tikanvaaran mukaan sananvapautta ei 

kuitenkaan pyritty kontrolloimaan. Lopuksi hän arveli, että vallankaappauksen todellisena syynä ei 

olisi ollut öljysopimus, Belaúnden taloudellisen asioiden kehno hoito tai viimeisen hallituksen eri-

koisvaltuudet, vaan ennakoiva toimenpide ettei APRA-puolue ensi vaaleissa nousisi valtaan. Valto-

nen esittää, että sotilasvallankaappauksessa oli kyse osin nationalismista, mutta erityisesti maarefor-

min toimeenpanohalukkuudesta. Armeijan rooli eliitinjäsenten turvana oli alkanut säröilemään ja kes-

kiluokkaistuminen näkyi armeijankin kokoonpanon muutoksissa. Sotilashallinnon tärkeimmäksi uu-

distukseksi tulikin maareformin toteutus, jolla maaseudun ongelmia pyrittiin korjaamaan.475 

 

 

5.5.2 Suomen ja Perun suhteet: demokratiasta sotilasdiktatuuriin 
 

Perussa oli vuodesta 1930 lähtien tehty lähes 40 vallankaappausta. Suomen Liman-suurlähetystölle 

vuoden 1968 kokemus oli kuitenkin ensimmäinen, ja sotilasjuntan valtaan noustessa Suomen tuli 

vastata kysymykseen uuden hallinnon tunnustamisesta. Ainakin Yhdysvallat ja Venezuela olivat jää-

dyttäneet väliaikaisesti diplomaattisuhteensa Peruun.476 Tikanvaara kirjoitti UM:lle 7. lokakuuta vas-

taanottaneensa ulkoasiainministeriltä ja prikaatin kenraalilta Edgardo Mercado Jarrinilta kirjeen, 

jossa oli ilmoitettu Perun uuden hallinnon kokoonpano ja uusi presidentti.477 Kirjeessä kerrottiin, että 

hallituksen auktoriteetti oli jo tunnustettu koko Perussa ja se oli päättänyt kunnioittaa Perun kansain-

välisiä sitoumuksia ja jatkaa traditionaalista ”perulaista amerikkalaisessa yhteiskunnassa voimassa 

olevaa” politiikkaa.  Hallituksen tarkoituksena esitettiin kirjeen mukaan ”kehittää edelleen Perun ja 

 

 

475 Valtonen 2001, 516-517. 
476 UMA 5 C 74 Nro: R-51/16. 8/149Sal.100.Peru. ”Demokratiasta sotilasdiktatuuriin”. 7.2.69. 
477 UMA 12 L Peru Nro: 7/149Sal.12.L.Peru. Sotilasvallankaappaus Perussa. 7.10.68. 
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Suomen välisiä sydämellisiä suhteita”. Tikanvaara kysyi UM:ltä sähkeessä pitäisikö kirjeeseen rea-

goida. UM:stä poliittiselta osastolta vastattiin seuraavana päivänä: ”Vastatkaa kirjeeseen todeten 

Suomen hallituksen pyrkivän myös puolestaan edelleen kehittämään maiden välisiä hyviä suh-

teita”.478  Liman-suurlähetystöä pyydettiin lisäksi raportoimaan sotilasjuntan asettumista erityisesti 

suomalaisen vientikaupan ja Teiniliittoa haittaavaan toiminnan osalta. Teiniliitto olikin ilmaissut jo 

alkuvaiheessa huolestuneisuutensa Perun tulevaisuudesta ja erityisesti kehitystyön toteutuksesta so-

tilasjuntan hallinnon alla.479 

 

Rio de Janeiron-suurlähetystöstä saapui UM:n sähke 11. lokakuuta: ”Lehtien etusivun uutinen Es-

panjan lisäksi Suomi Vatikaani tunnustaneet Velasco Alvaradon hallituksen Perussa Latinaamerikan 

maiden konsultoidessa keskenään”.480 Samana päivänä Tikanvaara lähetti kuriiripostissa UM:lle tie-

dotteen sotilashallituksen tunnustamisesta.481”Sotilashallitus katsoi suurlähetystön vastauskirjeen 

sen tunnustamiseksi. Asiasta oli 11.10.1968 maininta täkäläisessä lehdistössä. Suurlähetystön käsi-

tyksen mukaan Suomen hallituksen myönteinen tahdonilmaisu aikaisen ajankohtansa vuoksi oli omi-

aan lisäämään goodwilliamme uusien vallanpitäjien luona”. UM:ssä kirje vastaanotettiin vasta 14. 

lokakuuta. Liitteenä Tikanvaara lähetti lehdistötiedotteen lisäksi oman vastauksensa Perun ulkomi-

nisterille. Vastauksessaan hän oli kirjoittanut: 

 

”Suomen hallitus antaa minulle tehtäväksi ilmaista teille virallisen toiveensa kunnioitetun Perun tasavallan tule-

vasta hyvinvoinnista ja pitää kiinni uuden hallituksen hyvistä aikomuksista, jotka teidän korkeutenne on ilmaissut, 

vahvistaakseen vielä niitä lämpimiä suhteita, jotka ovat onnellisesti olemassa maittemme välillä”.482 

 

Tarkoituksen mukaista ei alun perin ollut Perun hallituksen tunnustaminen, mutta maiden välisiä suh-

teitakaan ei haluttu vetää poiskaan. Perun Suomen suurlähettiläs Prada Perraino oli 10. lokakuuta 

käynyt valtiosihteeri Jorma Vanamon (1967–1970) luona ilmoittaakseen, että: ”Perun vallankumouk-

sellinen hallitus oli hyväksynyt hänet ja valtuuttanut hänet ilmoittamaan, että hän voi jatkaa toimin-

taansa Suomessa”.483 Hän oli myös tiedottanut, että uusi hallitus piti täysin vallan käsissään ja tuli 

noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ja taloudellisia maksusitoumuksiaan. Kun suurlähettiläs oli 

tiedustellut Suomen suhtautumista uuteen hallitukseen, Vanamo oli vastannut ettei: 

 

 

 

478 UMA 12 L Peru Nro: 7/149Sal.12.L.Peru. Sotilasvallankaappaus Perussa. 7.10.68. 
479 UMA 12 L Peru Nro: 211. UM lehdistökatsaus edustustoja varten n:o 211. 7.10.68. 
480 UMA 12 L Peru Nro: 83/3469K.D.12.L.Peru. Perun uuden hallituksen tunnustaminen, lehtikirjoitus. 11.10.68. 
481 UMA 12 L Peru Nro: 392/99.7/149Sal.12.L.Peru. Sotilashallituksen tunnustaminen 11.10.68. 2 Liitettä. 
482 ”-- el Gobierno Finlandés me encarga expresarle sus más legítimos deseos para el futuro bienestar de la Ilustre 

República del Perú, y se adhiere a los buenos propósitos del nuevo Gobierno, expresados por Vuestra Excelencia, de 

estrechar aun más cordiales relaciones que existen tan felizmente entre nuestros dos países--”. 
483 UMA 12 L Peru Nro: 7/149Sal.12.L.Peru. Sotilashallituksen tunnustaminen 11.10.68. Jorman Vanamon muistio. 



 

129 

 

 

”Suomi vakiintuneen käytännön mukaisesti tunnusta uusia hallituksia, mutta suurlähettiläs TIKANVAARA Li-

massa on saanut ohjeet tunnustaa Perun ulkoministeriön uuden hallituksen muodostumista koskeneen kirjeen vas-

taanotto, ja että Suomikin puolestaan tulee jatkamaan ystävällisiä suhteita Peruun.”. 

 

UM:ssä asiaa yritettiin vielä täsmentää, ilmoittamalla Rio de Janeiron-suurlähetystölle 14. lokakuuta: 

”Tiedoksenne ja sopivalla tavalla todettavaksi: Suomi ei tunnusta nimenomaisesti uusia hallituksia. 

Suurlähettiläämme Limasta vastannut uuden hallituksen muodostamista koskevaan kirjeeseen ja to-

dennut Suomi jatkaa ystävällisiä suhteita Peruun. Sama todettu Perun suurlähettiläälle Helsin-

gissä.”. 484 Lokakuun loppuun mennessä uuden sotilashallituksen olivat Suomen lisäksi tunnustaneet 

jo 33 muuta maata. Lähetystösihteeri Esko Rajakoski kertoi käyneensä sekä sotilasjuntan päämiehen 

Velascon että ulkoasiainministeri Mercadon luona.485 Presidentti oli keskustelussaan todennut Raja-

koskelle Perun ja Suomen välillä olevan ”käyttämättömiä mahdollisuuksia” erityisesti kaupan ja 

kulttuurin alalta. 

 

Tikanvaara kirjoitti poliittisissa raporteissaan ”sotilasdiktatuurin” vastaanotosta vuonna 1969.486 Pe-

run hallitus oli hänen mukaansa saanut kansan keskuudessa suopean vastaanoton. Hän nosti esiin, 

että hallitus oli ryhtynyt kehittämään ja luomaan uusia poliittisia ja taloudellisia suhteita Euroopan 

kommunistimaihin. Toisaalta maata oli alettu modernisoimaan, joka oli kohdannut vastustusta erityi-

sesti ”etuoikeutettujen talouspiirien osalta”. 487  Velascon hallinto oli edellisiin sotilasjunttiin verrat-

tuna täysin armeijavaltainen. Tikanvaaran mukaan valtion laitosten lisäksi myös teollisuus, sosiaali-

toiminta, lentokentät ja satamat, veden huolto ja viemäriverkosto olivat armeijan käsissä. Maarefor-

mia alettiin toteuttamaan Perussa heinäkuussa ja IPC (International Petroleum Company) oli pakko-

lunastettu valtion haltuun elokuussa. Velascon sotilasjuntan vallanaikana toimenpantiin useita muita-

kin uudistuksia. Näistä merkittävimpiä olivat IPC:n lisäksi muutaman muun ulkomaalaisen yritysten 

kansallistamiset, maatalousmaiden siirtäminen osittain osuuskuntien haltuun, maaseudun talonpoi-

kien ja maatyöläisten korporatiivinen järjestäminen ja suurmaaomistajien edunvalvontajärjestön lak-

kauttaminen. Velascon johtama sotilasjuntta pysyi hallinnossa vuoteen 1975, jolloin hallinto korvaan-

tui toisella sotilasjuntalla. Belaúnde palasi jälleen valtaan vuonna 1980 ja hallitsi vuoteen 1985. 

 

 

 

484 UMA 12 L Peru Nro: 83/3469K.12.L.Peru. Perun uuden hallituksen tunnustaminen, lehtikirjoitus. 14.10.68. 
485 UMA 12 L Peru Nro: 83/3469K.l.12.L.Peru. Läh. siht. E. Rajakoski; käynti Perun uuden presidentin luona. 24.10.68. 
486 UMA 5 C 74 Nro: R-51/16. 8/149Sal.100.Peru. ”Demokratiasta sotilasdiktatuuriin”. 7.2.69 ja Nro: R-

125/31.1/157Sal.39.N.Peru. Peru vastaan IPC. 1.5.69. 
487 UMA 5 C 74 Peru Nro: R-251/61.3/157Sal.60.M.Peru. ”Sotilashallituksen päätoimenpiteitä”. 4.9.69 ja Nro: 

R217/52.3/157Sal.60.M.Peru. ”Sotilashallitus kiristää otettaan taloudellisten vaikeuksien yhä kasvaessa”. 24.7.69. 
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5.6 Suurlähetystön henkilökunta ja siirtyminen omiin tiloihin 

 

Suomen Liman-suurlähetystön kotimaasta lähetetyn henkilökunnan kokoonpanossa tapahtui vuosien 

1967–1969 välillä muutoksia. Lähetystöavustaja Olli Mennanerin tilalle (1966–1968) tuli toisen luo-

kan lähetystösihteerin arvonimellä Roine Esko Rajakoski (1968–1970) lokakuussa 1968. Rajakoski 

sai ensimmäisen luokan lähetystösihteerin arvon helmikuussa 1969. Molemmat työskentelivät väli-

aikaisina asiainhoitajina suurlähettilään ollessa pois asemamaasta. Suurlähetystön arkistonhoitajana 

toimi vuoden 1967 loppuun toimistoapulainen Helena Marja Alaruikka (1966–1967). Samassa tehtä-

vässä toimi 1968 alkaen vanhempi kanslia-apulainen Ines Signe Mirjam Kuusisto.  Suurlähetystön 

kassanhoitajana toimi vanhempi kanslia-apulainen Sirkka Liisa Laitinen vuoteen 1967 saakka. Hänen 

seuraajakseen tuli nuoremmaksi kanslia-apulaiseksi Maire Margit Bågman (1967–70), joka toimi 

vuodesta 1969 alkaen vanhempana kanslia-apulaisena.  

Ulkomaiset suurlähetystökiinteistöt ja residenssikiinteistöt, molemmat edustustokiinteistöinä olivat 

ostomielessä valtiolle merkittävä hankinta. 50-luvun puolessa välissä oli otettu käyttöön siirtomäärä-

raha, joka mahdollisti talon tai huoneiston ostamisen UE:n tarpeisiin. Määräraha helpotti merkittä-

västi kiinteistöjen ostoa ja vilkastutti omien kansliatilojen hankintaa 60- luvulla.488 Suurlähetystön 

kanslia muutti 30. syyskuuta 1969 omiin toimitiloihinsa San Isidron kaupunginosaan osoitteeseen 

Los Eucaliptos 291. Toimitilat hankittiin elokuussa tehdyllä kiinteistökaupalla valtion omistukseen, 

kun sitä ennen toimitilat olivat perustamisesta asti olleet vuokrattuina. Toimitilojen hankinnan taus-

talla vaikutti huolellinen kuukausien kestänyt taustatyö. Esitys ostomahdollisuudesta oli toimitettu 

ministeriölle saman vuoden toukokuussa ja nopean myönteisen vastauksen jälkeen mm. remontoin-

tijärjestelyjä ja muita turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä oli alettu suunnittelemaan. Edustusto sai 

ajanmukaisesti oman puhelin- ja telexyhteyden. 

Suurlähettiläs Tikanvaara oli Limaan saapuessaan asettunut San Isidron kaupunginosaan osoitteeseen 

Avenida Arequipa 3440, jossa järjestettiin myös Suomen 50-vuotisjuhlallisuudet. Joulukuussa 1968 

suurlähettilään virka-asunto muutti osoitteeseen Avenida Faustino Sánchez Carrión 255, joka sijaitsi 

myös San Isidron kaupunginosassa. Liman vanhan hallinnollisen kaupunginosan, Cercado de Liman 

sijaan, liike-elämän keskuksen paikkaa olikin 1960-luvulla ottamassa moderni, konttorikerrostalojen, 

pankkien, hotellien ja ulkomaalaisten suurlähetystöjen täytteinen, San Isidro. Tikanvaara jäi asumaan 

 

 

488 Soikkanen 2003, 97. 
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edellä mainittuun virka-asuntoonsa monen vuoden ajaksi. Perussa tapahtuneista poliittisista muutok-

sista huolimatta hän toimi Liman-suurlähettilään virassa eläkeikäänsä asti vuoteen 1976 saakka. 

 

6. LOPUKSI 
 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelin Suomen ja Perun välisten suhteiden kehittymistä, Suomen 

Liman suurlähetystön perustamiseen johtaneita tekijöitä, itse perustamisprosessia ja toiminnan va-

kiintumista vuoteen 1969. Peru tunnusti Suomen kolmantena Etelä-Amerikan maana 23. kesäkuuta 

1919. Suomen ja Perun välisiä varhaisia suhteita hoidettiin vuodesta 1922 kunniakonsuleiden väli-

tyksellä. Suomen Perun kunniakonsulit olivat yleensä keskieurooppalaistaustaisia ja he saattoivat toi-

mia myös muiden maiden kunniakonsuleina. He hoitivat virkojaan yhteydessä Suomen Madridin-

lähetystöön, jonka jälkeen he olivat 1930-luvulta lähtien erityisesti kaupallisissa asioissa yhteydessä 

Suomen Buenos Airesin-lähetystöön. Suomen ja Etelä-Amerikan välinen laivaliikenne oli mahdol-

listanut varhaiset tuonti- ja vientimarkkinat erityisesti kahvin ja paperin osalta. Perussa Suomen kun-

niakonsuleita työllistivät erityisesti merimiesten tarpeet, sillä Liman satama-alue Callao oli aktiivinen 

merenkulun solmukohta. Vastavuoroisesti Suomessa toimi Perun kunniakonsuli vuodesta 1926.  

Vaikka Suomi oli avannut lähetystönsä vuonna 1929 sekä Argentiinaan että Brasiliaan, Etelä-Ame-

rikan pohjoisosan alue oli jäänyt lähes saavuttamattomaksi. Tätä pyrittiin paikkaaman, kun Rytin ko-

mitean mietinnössä tuotiin vuonna 1937 esiin, että diplomaattista edustustoverkkoa tulisi laajentaa 

Etelä-Amerikan pohjoisosiin (liite 1). Tuolloin Venezuela näytti sopivalta uuden lähetystön perusta-

misen kohdemaalta, sillä valtion öljyvarat olivat tehneet siitä potentiaalisesti merkittävän kaupallisen 

kumppanin. Syystä tai toisesta edustustoa ei perustettu Venezuelaan. Toisen maailmansodan alkaessa 

Suomi, kuten moni muukin maa, joutui vähentämään edustustojaan ja kutsumaan diplomaatteja ta-

kaisin kotimaahan. Etelä-Amerikassa suomalaisia kohtaan tunnettiin talvisodan aikaan solidaari-

suutta, ja edustustojen toiminta muuttui kaupallisesta poliittissävytteisemmäksi, kun Suomelle lähe-

tettiin maanosan eri valtioista humanitaarisia apupaketteja.  

Jatkosodan aikana tilanne muuttui. Suomi haki tukea Saksasta, jonka myötä syntyi paine liittoutunei-

den puolelle jääneiden valtioiden välille solmittujen suhteiden menettämisestä. Suomen Etelä-Ame-

rikassa toimivia lähetystöjä ei vaadittu reagoimaan, mutta useat Etelä-Amerikan maat vetivät omat 

edustajansa pois Suomesta. Suomen Perun kunniapääkonsuli jättäytyi virastaan ja Perun Suomen 

konsulaatti lakkautti toimintansa Helsingissä vuonna 1942. Toisen maailmansodan päätyttyä Suomen 

Etelä-Amerikan edustustoissa onnistuttiin neuvottelemaan Suomelle sota-avustuksia. Erityisesti 
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Argentiinassa ilmeni sisäpoliittisia ongelmia, jotka johtivat suomalaisten diplomaattien tehtävien hoi-

tamisen vaikeutumiseen ja huolestuttavimmassa vaiheessa takaisinkutsuun, aiheuttaen Suomen edus-

tustotoiminnalle ajoittaisia katkoksia. Vastoinkäymisistä huolimatta suomalaisten Buenos Airesin ja 

Rio de Janeiron-lähetystöjen toiminta näytti olevan 50-luvulla taloudellisesti merkittävää.  

Suomen Etelä-Amerikan lähetystöt olivat henkilömäärältään pieniä, yhden tai kahden virkamiehen 

varassa toimivia. Suomen Buenos Airesin lähettiläs hoiti asemamaansa lisäksi sivuakkreditoituna 

usean jalkamaan asioita ja toimintapiiriä oli jo etäisyyksienkin vuoksi mahdotonta virallisesti laajen-

taa Etelä-Amerikan pohjoisosaan. Etelä-Amerikan pohjoisosan valtioiden ja Suomen välisiä suhteita 

pyrittiin vahvistamaan tästä syystä Yhdysvalloista käsin. Diplomaattisuhteet solmittiin vuonna 1954 

Suomen ja Venezuelan sekä Suomen ja Kolumbian välille, joiden asioita alkoi sivuakkreditoituna 

hoitaa Suomen Washingtonin suurlähettiläs. Peru avasi Helsingin-konsulaattinsa uudelleen vuonna 

1947. Suomen Perun konsulitoiminnassa oli ollut kymmenen vuoden katkos, kunnes uusi kunniapää-

konsuli otti hoitaakseen Suomen asiat vuodesta 1953.  

Toisen maailmansodan jälkeinen suomalaisen UH:n toipuminen oli asteittaista. Sota oli kasvattanut 

maailmanlaajuisesti taloudellista taantumusta ja valtiot ohjasivat resurssejaan ensisijaisesti jälleenra-

kentamiseen, kun toisaalta kylmän sodan alkamisen myötä yhteiskuntajärjestelmän voimatasapaino 

oli muuttunut. Kaupallisista markkinoista kilpailtiin, kun toisaalta kansainvälinen yhteistyö suuntau-

tui kehitysyhteistyöpolitiikan turvin itsenäistyneisiin kehitysmaihin. Maailma oli avautunut uuden-

laisella tavalla ja kansainvälisten suhteiden tehokkaampi hoitaminen vaati UE:n laajentamista.  Ver-

rattuna muihin pohjoismaihin Suomen edustustoverkko oli 60-luvun alussa puutteellinen. UM:n or-

ganisaatioonkaan ei ollut koskettu vuoden 1951 jälkeen ja ministeriö näkyi pohjoismaisessa vertai-

lussa vajavaisena. Organisaation kehittäminen oli aluksi mahdollista vain määrärahojen puitteissa, 

joka johti siihen, että esimerkiksi suurlähetystöjen perustamiset tapahtuivat suunnittelemattomasti ja 

hajanaisesti. 

Suomen UE:n laajentamista ja järjestelmän uudistamista tutkittiin mm. Castrénin komitean mietin-

nössä vuonna 1963. Kehitysmaat nostettiin esiin uudenlaisena UE:n laajentumisen kohteena, kun nii-

den kaupalliset mahdollisuudet tiedostettiin ja maakohtaisia edellytyksiä kartoitettiin asiantuntijoiden 

analyysien avulla. Kehitysmaiden modernisoituessa Etelä-Amerikan kaupallisen merkityksen odotet-

tiin nousevan ja aluetta pidettiin mahdollisena vientikohteena. Katse oli erityisesti Etelä-Amerikan 

pohjoisosassa, jota ei Washingtonin suurlähettilään sivuakkreditointienkaan varassa ollut tavoitettu 

tyydyttävästi. Toisaalta useat sivuakkreditoinnit rasittivat Washingtonin-suurlähetystöä, jonka tehtä-

väpiiri oli jo muutenkin laaja. 
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Komitean mietintöä alustavassa muistiossa vertailua tehtiin vuonna 1962 Kolumbian ja Perun välillä. 

UE:n laajentamista harkittiinkin näiden kahden maan välillä Venezuelan, Bolivian ja Ecuadorin ra-

jautuessa jo alkuvaiheessa pohdinnan ulkopuolelle. Suhteiden solmimisen lähtökohdat olivat ensisi-

jaisesti kaupallisia. Esitettyinä perusteluina oli lisäksi tuotu esiin maiden olosuhteita, kuten poliittista 

ja taloudellista tilannetta, sijaintia, ilmastoa ja kulkuyhteyksiä. Suomella ei ollut Perun kanssa mer-

kittävää kanssakäymistä eikä kaupallista toimintaa. Kolumbian kanssa Suomi oli mm. neuvotellut 

kahvintuontiin keskittyneen clearingsopimuksen. Kolumbian poliittiset olot arvioitiin edustuston pe-

rustamisen kannalta epävarmoina, samalla kun vuoristokaupunki Bogotá nähtiin sijaintinsa puolesta 

huonompana valintana kuin Lima, joka satamakaupunkina tarjosi hyvät kaupalliset edellytykset. Li-

man lentoliikenteen kulkuyhteydet, maan ilmasto ja majoitusratkaisut nähtiin myös positiivisina puo-

lina. Kolumbian ja Perun väliltä ehdottomaksi uuden diplomaattisen edustuston perustamismaaksi 

valikoitui muistion esittämänä Peru. 

Vuoden 1963 menoarviossa oli määräraha Lima-suurlähetystön perustamista ja Liman suurlähettilään 

palkkaamista varten. Suurlähettilääksi nimettiin Heikki Hannikainen ja tulevasta suurlähetystön pe-

rustamisesta uutisoitiin Suomessa jo saman vuoden tammikuussa. Kun Suomen Washingtonin-suur-

lähetystö pyysi tulevalle suurlähettiläälle Perulta agrementtia, aluksi diplomaattisuhteiden solmimista 

harkittiin, jonka jälkeen ne oltaisiin Perun puolesta haluttu hoitaa vain lähetystötasolla. Neuvottelui-

den tuloksena suurlähetystötason suhteista päästiin kuitenkin sopimaan. Diplomaattiset suhteet sol-

mittiin Suomen ja Perun välille 29. maaliskuuta 1963. Vasta suhteiden solmiminen mahdollisti Suo-

men Liman-suurlähetystön perustamiseen liittyvät etukäteisjärjestelyt ja Suomen Perun ensimmäisen 

suurlähettilään Limaan lähdön valmistelemisen. Edustuston päällikölle Heikki Hannikaiselle annet-

tiin täysivaltaisen erikoissuurlähettilään arvo.  

Suomen vientikauppojen edistämistä pidettiin eräänä perusteena tulevalle toiminnalle Perussa. Jo en-

nen suurlähetystön perustamista vahvistettiin Suomen ja suomalaisten vientiyritysten osallistuminen 

Limassa järjestettyyn Feria Internacional del Pacífico- nimiseen kansainväliseen Tyynenmeren mes-

sutapahtumaan. Messuilla Suomella oli lokakuussa 1963 oma paviljonkinsa ja messujen merkitys oli 

Latinalaisen Amerikan tasolla suuri. Samaan aikaan suunniteltiin suurlähettilään sivuakkreditointeja 

Kolumbiaan ja Venezuelaan sekä tulevan Liman-suurlähetystön henkilökunnan kotimaasta palkatun 

henkilökunnan rekrytoimista ja saapumista. Vaikutti siltä, ettei UM:ssä haluttu joustaa suurlähettilään 

saapumisajankohdassa, joten suurlähettiläs Hannikainen matkusti perheineen Limaan New Yorkista 

heinäkuun alussa. Laivamatka Peruun kesti lähes kaksi viikkoa ja perheen mukana matkustivat per-

heen huonekalut ja muu omaisuus.  
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Suurlähettiläs Hannikaisen saapuessa perheineen Liman satamaan heitä vastaanottamassa oli Perun 

protokollapäällikön, Suomen lähetystösihteerin Juha Montosen, Suomen Perun kunniapääkonsulin 

Pedro Rosselló Truelin lisäksi lehdistön jäseniä. Saapumisesta tiedotettiin laajasti perulaisessa leh-

distössä ja Hannikaista haastateltiin seuraavana päivänä Liman-suurlähetystön väliaikaisissa tiloissa. 

Liman-suurlähetystön kansliatilat toimivat aluksi hotellista käsin. Samaan hotelliin asettautui asu-

maan myös diplomaattiperhe, kun muu suurlähetystön henkilökunta asui eri kohteissa. Suurlähettiläs 

Hannikaisen jättäessä valtuuskirjeensä 22. heinäkuuta. 1963 Perun sotilasjuntan päämiehelle Lin-

dleylle, hän piti puheensa espanjan kielellä, mikä oli merkittävä yksityiskohta Hannikaisen vielä hal-

litsematta kieltä (liite 2). Presidentin palatsissa suoritettu tilaisuus oli juhlallinen ja se sai runsasta 

perulaista lehdistöhuomiota. Myös diplomaattiperheen yksityiselämästä kerrottiin perulaisessa leh-

distössä. Kotimaisessa lehdistössä diplomaattisuhteiden solmimiseen ja suurlähetystön perustami-

seen viitattiin yleensä vain yhdellä tai kahdella lauseella.  

Suomen Liman-suurlähetystö joutui aloittamaan Perussa toimintansa käytännössä tyhjästä. Heinä-

kuun alussa asemamaahan olivat saapuneet ensimmäisen luokan lähetystösihteerin Montosen lisäksi 

kanslia-apulaiset Sirkka Laitinen ja Anneli Paakkanen. Suurlähettilään saapuessa alettiin toteutta-

maan paikalta palkattavan henkilökunnan rekrytoimista, samaan aikaan kun kansliatiloja ja suurlä-

hettilään virka-asuntoa etsittiin vuokrattaviksi. Gran Hotel Bolivarista kansliatilat siirtyivät vuokrat-

tuun kohteeseen lokakuussa ja virka-asunto vuokrattiin marraskuussa. Molempien kohdalla nouda-

tettiin vuosittain uusittavia sopimuksia. Paikallisen henkilökunnan palkkauksessa oli aluksi ongelmia, 

sillä ensimmäiset palkkavaatimukset eivät vastanneet Suomesta ilmoitettua maksimimäärää. Kanslia-

apulaista haettiin tämä jälkeen lehti-ilmoituksin ja pätevä ehdokas palkattiinkin moneksi vuodeksi. 

Muukin paikalta palkattu henkilökunta vakiintui vuoden kuluessa. Virka-asunnon henkilökunnan 

osalta järjestelyt veivät pidemmän aikaa, kun monet ehdokkaat olivat tarkkailujakson jälkeen osoit-

tautuneet epäpäteviksi.  

Perun presidentin virkaan astui 28. heinäkuuta 1963, muutama päivä Hannikaisen valtuuskirjeen esit-

telemisestä edelliselle Perun päämiehelle, Belaúndelle. Suurlähettiläs saikin heti heinäkuussa seurata 

läheltä arkkitehtitaustaisen, uudistusmielisen ja kansansuosion saavuttaneen presidentin virkaanastu-

jaisseremoniaa ja hallituksen muodostamista. Mielenkiintoisissa ensihavainnoistaan ja perulaisen si-

säpolitiikan monimutkaisista kiemuroista hän raportoi Suomeen, käsitellen samalla perulaista yhteis-

kuntaa ja sen keskeisiä ongelmallisia teemoja (liite 3). Myöhemmin huolenaiheeksi muodostuivat 

mm. järjestäytyneisyyteen pyrkivä sissitoiminta, puolueiden väliset jännitteet ja valtapeli sekä maa-

reformin toteuttamattomuus, joka oli johtanut kasvaviin levottomuuksiin ja maa-alueiden haltuunot-

tamisiin Perussa.  
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Liman-suurlähetystön perustamisen eräänä tarkoituksena oli helpottaa diplomaattisten suhteiden hoi-

tamista Etelä-Amerikan pohjoisosan maihin. Ensiksi Suomen Washingtonin suurlähettilään sivuak-

kreditoinnit Kolumbiassa ja Venezuelassa tuli siirtää Suomen Liman suurlähettiläälle. Asiasta tiedus-

teltiin alustavasti Kolumbian ja Venezuelan Ruotsin-suurlähetystöiltä heinäkuussa 1963. Venezuela 

vastasi tuolloin, että heidän puolestaan Suomen Washingtonin suurlähettilään sivuakkreditoinnin siir-

täminen Suomen Liman suurlähettiläälle onnistuisi, koska maa oli solminut diplomaattisuhteensa Pe-

run kanssa uudestaan. Kolumbia piti Limasta sivuakkreditoitua suurlähettilästä poikkeuksellisena ta-

pauksena. Sivuakkreditoinnin siirtämistä vaikeutti Suomen puolelta pyrkiminen asianhoitamiseen 

aluksi epävirallista reittiä. Silloinen Washingtonin suurlähettiläs R. R Seppälä oli saanut Kolumbiassa 

vierailleessaan maan protokollapäälliköltä suullisen lupauksen asiasta, mutta Liman-suurlähetystön 

tiedustellessa asiaa Kolumbian Liman-suurlähetystöstä ilmoitettiin Kolumbian suurlähettilään joutu-

neen auto-onnettomuuteen.  

Lopulta Kolumbian agrementti suurlähettiläs Hannikaisen sivuakkreditoimiseksi saatiin ja Hannikai-

nen esitti valtuuskirjeensä Kolumbian presidentille Guillermo León Valencialle 25. maaliskuuta 

1964. Suomen ja Bolivian väliset diplomaattisuhteet solmittiin 21. syyskuuta 1963. Bolivian hallinto 

vastasi sekä maiden välisten diplomaattisuhteiden solmimiseen että suurlähettilään agrementtipyyn-

töön nopealla aikataululla. Hannikainen luovutti valtuuskirjeensä Bolivian presidentille Paz Estens-

sorolle 20. huhtikuuta 1964. Venezuelan kohdalla agrementti myönnettiin lupausten mukaisesti pian 

sen pyynnön esittämisestä ja Hannikainen jätti valtuuskirjeensä Venezuelan presidentille Leonille 13. 

heinäkuuta 1964. Suomen ja Ecuadorin välisten diplomaattisuhteiden virallinen solmimispäivä on 5. 

helmikuuta 1965. Ecuadorin kohdalla ongelmallinen oli maan sen hetkinen epävakaa sisäpolitiikka. 

Saadessaan agrementin Ecuadoriin suurlähettiläs toteutti valtuuskirjeenjättönsä nopealla matkapää-

töksellä. Hannikainen jätti valtuuskirjeensä Ecuadorin sotilasjuntan päämiehelle Castro Jijónille 2. 

huhtikuuta 1965.  

Suurlähettiläs Hannikainen sai tiedon siirrostaan UM:n neuvottelevaksi virkamieheksi. Siirtopäivä 

saatiin muutettua helmikuuksi 1967 jonka vuoksi hän suoritti jäähyväiskierroksen kaikissa jalka-

maissa joulukuussa 1966. Perhe palasi Suomeen Limasta aluksi Geneveen suuntaavalla laivalla, josta 

matka jatkui autolla. Suomen seuraava Liman suurlähettiläs Torsten Tikanvaara saapui Limaan hel-

mikuussa 1967. Toisin kuin Hannikainen, hän tuli Peruun yksin, hänen perheensä jäädessä ainakin 

aluksi Suomeen. Suurlähetystön kansliatilat vaurioituivat pahoin vuonna 1966 tapahtuneessa maan-

järistyksessä. Tämän vuoksi tiloja jouduttiin remontoimaan ja vuokrasopimusta jatkamaan. Suurlä-

hettilään virka-asunnon vuokrasopimus sen sijaan purettiin Tikanvaaran asettautuessa uuteen osoit-

teeseen San Isidron kaupunginosaan.  
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Ensiksi suurlähettiläs Tikanvaara hoiti valtuuskirjeidensä jätön asemamaahansa ja sivuakkreditoitui-

hin maihin. Jokainen valtuuskirjeen jättö kesti matkoineen ja odotusaikoineen noin kuukauden. Suur-

lähettiläs Tikanvaara jatkoi siitä mihin edellinen suurlähettiläs oli jäänyt. Hän havaitsi Perun sisäpo-

litiikassa samanlaisia yksityiskohtia, kuin edeltäjänsä ja tiedotti niistä poliittisissa raporteissaan. Tä-

män lisäksi Tikanvaara tunnisti maan yhteiskunnallisen jakautuneisuuden ja tiedotti alkuperäisväes-

tön ahdingosta, kun toisaalta hän tarkkaili erityisesti kommunististen ryhmittymien järjestäytymistä 

ja sissitoimintaa.  

Perussa suomalaisia tuontimarkkinoita edusti Kaukomarkkinat Oy. Tuontikaupan rinnalle edellinen 

suurlähettiläs oli onnistunut luomaan mahdollisuudet ensimmäisten merkittävien vientikauppasopi-

musten solmimiselle. Lisäksi Suomen ja Kolumbian välisen clearingkauppasopimuksen purkaminen 

saatiin useiden vuosien neuvotteluiden tuloksena päätökseen vuonna 1967. Näkyvimpiä suomalaisia 

vientihankkeita Perussa olivat mm. Lokomo Oy:n maantietyökonetoimitukset, Myyntiyhdistys Puu-

talon puolesta Peruun rakennetut 24 terveydenhoitoasemaa ja Oy Wärtsilä Ab:n Peruun toimittamat 

rahtialukset. Liman-suurlähetystö toimi kaupoissa neuvonantajan asemassa ja varmisti, että sopimuk-

set saatiin virallisesti hoidetuiksi. Näkyvyyttä Suomi sai jälleen Feria Internacional del Pacífico-mes-

suilla, joissa Suomella oli oma paviljonkinsa vuosina 1967 ja 1969. Messumenestys oli, kuten vuonna 

1963, ainakin Tikanvaaran mukaan erinomainen.  

Suomesta saapui Peruun ja muihin suurlähettilään jalkamaihin kaupallisia delegaatioita ja muita vie-

railijoita vuosien 1967–1969 aikana. Samoin toteutettiin perulaisten ja asemamaalaisten delegaatioi-

den ja muiden edustajien vierailuita Suomeen. Esimerkiksi Suomen rahtilaivakauppoihin liittyen, lai-

vojen vesillelaskun yhteydessä Suomessa vieraili Perun valtion laivayhtiön johtajistoa vuonna 1968. 

Kulttuuriasioihin ja maakuvanedistämiseen liittyen Suomessa vieraili esimerkiksi La Prensa- lehden 

omistaja sekä UM:n sanomalehtiasiantoimiston kutsumana saman lehden kulttuuritoimittaja seura-

naan Perun ulkoasiainministeriön Euroopan osaston päällikkö. Merkittävä oli myös syyskuussa 1968 

järjestetty Parlamenttien välisen Liiton (IPU) kokoontuminen Limassa. Suomen valtuuskunnan pu-

heenjohtajana toimi opetusministeri Johannes Virolainen.  

Kehitysyhteistyö oli rakentunut Suomen ja Perun välille vuonna 1965, kun sopimus taloudellisesta ja 

teknillisestä yhteistyöstä oli solmittu. Toisaalta kehitysyhteistyöpolitiikan muotoutumista voitiin pi-

tää edellytyksenä maiden välisten suhteiden muodostamisen jälkeiselle kauppapoliittisten suhteiden 

hoitamiselle, joiden kautta toivottiin Suomen vientimahdollisuuksien paranevan. Kehitysyhteistyötä 

toteutettiin Suomen kehitysapumäärärahojen ja Teiniliiton järjestämän taksvärkkikeräyksen rahoituk-

silla vuosina 1968–1971.  Suomen ja Perun välinen kehitysyhteistyö muodostui merkittävämmäksi 
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vasta 70-luvulla, jolloin nopeasti kasvanut osa kansainvälisten suhteiden hoitoa valtasi Liman-suur-

lähetystön tehtäväpiiriä.  

Perussa konsulipalveluita passiasioihin liittyen hoidettiin vuosina 1963–1966 hyvin vähissä määrin 

tai ei laisinkaan.  Vasta suurlähettiläs Tikanvaaran aikana voi havaita suomalaisten maassa oleskelun 

esimerkiksi asemamaassa ja jalkamaissa järjestettyjen Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuoden 

vastaanottojen yhteydessä. Toisaalta esimerkiksi kulttuurivaihdon kautta perulaisten ja muiden Li-

man-suurlähetystön jalkamaiden kansalaisten passiasioiden hoitaminen tuli ajankohtaisemmaksi 

(liite 4). Perussa asuvia suomalaisia ei tiettävästi ollut 60-luvulla montaa, mutta harvasta lukumää-

rästään huolimatta, perunsuomalaiset näyttäytyivät aktiivisina, suomalais-perulaisen yhdistyksen jär-

jestäytyessä vuonna 1970. 

Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuoden vastaanotot olivat Liman-suurlähetystölle merkittäviä 

tilaisuuksia vuonna 1967. Vastaanottoja järjestettiin asemamaan lisäksi kaikissa jalkamaissa Boliviaa 

lukuun ottamatta. Perussa itsenäisyyspäivän juhlallisuudet pidettiin 6. joulukuuta suurlähettilään 

virka-asunnolla 700 kutsuvieraalle. Kutsuvieraina olivat mm. Perun presidentti Belaúnde, pää- ja ul-

koasiainministeri, useita Perun hallituksen jäseniä, useita perulaisia poliittisen-, kaupallisen- ja kult-

tuuripiirin edustajia, muuta diplomaattikuntaa ja suomalaisia Perussa oleskelevia kansalaisia. Itsenäi-

syyspäivän aamuna Liman skandinaavisessa merimieskirkossa oli pidetty juhlajumalanpalvelus ja 

samana iltana Perun televisiossa esitettiin Suomi-ohjelmaa. Joulukuun loppupuolella Perun kansalli-

nen sinfoniaorkesteri piti Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Sibelius-konsertin, johon saa-

pui useita merkittäviä kutsuvieraita. Suomen itsenäisyyspäivänjuhlan kunniaksi Tikanvaara piti Ecu-

adorissa 1. joulukuuta Quitossa, Suomen pääkonsuli Lasso Menesesin kodissa, vastaanoton 200 kut-

suvieraalle. Venezuelassa Suomen itsenäisyyspäivää juhlistettiin 8. joulukuuta, Tikanvaaran pitäessä 

Caracasissa, Suomen pääkonsulin J. Brandtin kodissa vastaanoton 300 kutsuvieraalle. Kolumbiassa 

Suomen pääkonsuli Alhanko oli järjestänyt 6. joulukuuta Bogotássa kaksi eri tilaisuutta Kolumbian 

hallituksen jäsenille, muille virallisen ja julkisen elämän edustajille ja Kolumbiassa oleskeleville suo-

malaisille. 

Suomen Liman-suurlähetystö joutui osin poliittisen päätöksenteon eteen, kun lokakuussa 1968 Pe-

russa suoritettiin sotilasvallankaappaus. Suurlähettiläs Tikanvaara tiedusteli UM:n poliittiselta osas-

tolta pitäisikö uuden hallinnon ulkoasiainministerin esittämään kirjeeseen vastata. UM:lta ohjeistet-

tiin vastaamaan ja pian Suomen kerrottiinkin brasilialaisissa lehdissä tunnustaneen ensimmäisten jou-

kossa Perun sotilashallituksen. Tilanne tasaantui kuitenkin nopeasti, kun lukuisat muut maat tunnus-

tivat uuden hallinnon. Perun uuden päämiehen, sotilasjuntan kenraalin Velasconn vallanaikana toi-

menpantiin useita uudistuksia, joiden joukossa oli merkittävimpänä maareformi.  
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Perun hallinnon vaihdos demokratiasta sotilasdiktatuuriin hankaloitti Liman-suurlähetystön toimin-

taa. Perun ulkomaisen lainan jälleenrahoitus nostettiin esiin vuonna 1969, jolloin Suomi jätettiin neu-

votteluissa sen ulkopuolelle. Tämä ei toisaalta vaikuttanut suomalaisten yritysten pyrkimyksiin Perun 

markkinoille, vaan toimintaa pyrittiin jatkamaan mahdollisuuksien mukaan. Kulttuuri- ja kehitysyh-

teistyöhön liittyvät tehtävät sen sijaan vähenivät huomattavasti eikä uusia projekteja suoritettu vuo-

den 1969 aikana. Tehtävien vähenemistä paikattiin muulla toiminnalla, kun suurlähetystön omat 

kansliatilat hankittiin elokuussa tehdyllä kiinteistökaupalla valtion omistukseen.  Remontoinnin ja 

muun tiloihin liittyvän organisoinnin jälkeen kansliatilat otettiin suurlähetystön käyttöön syyskuussa 

1969. 
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LIITTEET 
 

Liite 1. Kartassa punaisella Peru sekä vuoteen 1965 mennessä Suomen 

Liman suurlähettiläälle sivuakkreditoidut maat pääkaupunkeineen.489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

489 Suomi on solminut diplomaattisuhteet Kolumbian kanssa 26.3.1954, Venezuelan kanssa 31.3.1954, Perun kanssa 

29.3.1963, Bolivian kanssa 21.9.1963 ja Ecuadorin kanssa 5.2. 1965. Panama lasketaan joidenkin lähteiden mukaan 

Etelä-Amerikan pohjoisosan maihin historiallisista syistä. Buenos Airesin-lähetystö hoiti varhaista yhteydenpitoa Suo-

men Perun konsuleihin. 
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Liite 2. Suurlähettiläs Heikki Hannikaisen puhe Perun sotilasjuntan 

väliaikaiselle presidentille Nicolas Lindleylle valtuuskirjeen jättötilai-

suudessa Limassa 22. heinäkuuta 1963 sekä Liman-suurlähetystön 

suomennos.490 

 

“Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Gobierno: 

Tengo el alto honor de presentar a Vuestra Excelencia las Cartas Credenciales por las que el 

Presidente de la República de Finlandia me acredita ante Vuestra Excelencia en calidad de 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. Permítame Vuestra Excelencia expresarle mi 

profunda satisfacción al tener ocasión de ofrecerle mi homenaje como primer Representante 

Diplomático de mi país en el Perú, esta República cuyo, glorioso pasado, cuya venerable cul-

tura milenaria y cuyo magnífico desarrollo actual no son desconocidos en Finlandia, aunque 

sea grande la distancia puramente geográfica entre nosotros. Tengo la convicción de que el 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestras dos naciones contribuirá de manera 

decisiva a estrechar los vínculos ya tan cordiales que existen entre nuestros países, y dedicaré 

todos mis esfuerzos durante mi Misión en el Perú al fomento y desarrollo de estas relaciones. 

Cómo mensaje personal tengo el honor representar a Vuestra Excelencia los mejores saludos 

del Presidente de la República de Finlandia, y asimismo, sinceros votos para la prosperidad 

del noble pueblo peruano y de la República del Perú.” 

 

”Teidän Ylhäisyyteenne Hallitusjuntan Puheenjohtaja,  

Ojennan Teille kunnioittavasti valtuuskirjeen, jolla Suomen Tasavallan Presidentti on valtuut-

tanut minut toimimaan täysivaltaisena erikoissuurlähettiläänä Teidän luonanne. Sallinette mi-

nun ilmaista suuren tyytyväisyyteni sen johdosta, että voin tervehtiä teitä maani ensimmäisenä 

diplomaattisena edustajana Perussa, tasavallassa, onko mainehikas menneisyys, kunnioitusta 

ansaitseva monituhatvuotinen kulttuuri ja nykyinen voimakas edistyminen tunnetaan mait-

temme maantieteellistä etäisyydestä huolimatta myöskin Suomessa. Olen vakuuttunut siitä, että 

diplomaattisten suhteiden luominen valtioittemme välillä on ratkaisevasti myötä vaikuttava jo 

nyt niin ystävällisten suhteittemme lujittumiseen, ja puolestani omistan kaiken tarmon toimi-

kautenani Perussa näiden suhteiden jatkuvalle kehittämiselle. Minulla on kunnia välittää Teille 

Suomen Tasavallan Presidentin parhaat henkilökohtaiset terveiset sekä hän vilpittömät menes-

tyksen toivotuksensa jalolle kansallenne ja Perun tasavallalle.” 

 

 

 

 

 

490 UMA 5 G74 b; Nro: 66/10.50/2504.K. 1.8.1963.Suurlähettiläs Hannikaisen valtuuskirjeen jättäminen. Liitteet: Puhe-

tekstit (2 kpl). 
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Liite 3. Suomen Liman-suurlähetystön poliittinen raportointi vuosina 

1963–1969.491 

 

1963 

 

1.     Perun oloista viime vuosien kehityksen valossa. 

2.    “Peru en marcha – wait and see “. 

 

 

1964 

 

1.     Pääministerin vaihdos rauhattomuuksien merkeissä. 

2.     De Gaullen vierailu Etelä-Amerikassa. 

3.     Nykyhetken näkymiä Perussa. 

4.     Perun hallitus; henkilövaihdos. 

5.     Brasilian uusi hallitus ja Peru.  

6.     Perun ja Ecuadorin suhteet; rajavälikohtaus. 

7.     Perun diplomaattiset suhteet muihin maihin; Marokko. 

8.     Perun hallitus; henkilövaihdoksia. 

 

 

1965 

 

1.     Peru ja Etelä-Vietnamin kysymys. 

2.     Perun kanta Dominikaanisen tasavallan nykytilanteeseen. 

3.     Uuden hallituksen nimittäminen Perussa ja sen tausta (mm. guerrillatoiminta). 

4.     Perun ja Intian ja Pakistanin selkkaus. 

5.     Peru ja Vietnamin selkkaus. 

6.     Amerikan valtioiden järjestön ulkoministerikokous Rio de Janeirossa Bolívarin maista katsottuna. 

 

 

1966 

 

1.     Perun ja muiden Bolivarin maiden virallisesta suhteesta itäblokin maihin. 

2.     Peru ja Rhodesian kysymys. 

3.     Peru ja Länsi-Saksan liittohallituksen ”rauhannootti”. 

4.     Ranskan atomipommiräjäytystä Tyynellämerellä koskevien suunnitelmien reaktiosta Perussa. 

5.     Amerikan valtioiden presidenttien kokouksesta Limasta katsottuna. 

 

 

1967 

 

1.     Ensihavaintoja Perústa. 

2.     Ensikäynti Venezuelassa. 

3.     Ensivaikutelmia Ecuadorista. 

4.     Perún ja USA:n välinen kalastusrajariita. 

5.     Andien maiden taloudellisesta integraatiosta. 

6.     Perún viimeaikaista sisäpolitiikkaa. 

7.     Mirage’ja Etelä-Amerikan taivaalle. 

8.     Bogotan maiden kokous Limassa. 

 

 

1968 

 

1.     Venezuela presidentinvaalivuoden alkaessa. 

2.     Peru vuoden 1968 alkaessa. 

3.     Perulaista sisäpolitiikkaa. 

4.     Hallituksenvaihdos Perussa. 

5.     Kenraalien yö. 

 

 

1969 
 

 

1.     Demokratiasta sotilasdiktatuuriin. 

2.     Peru vastaan IPC. 

3.     Sotilashallitus kiristää otettaan taloudellisten vaikeuksien yhä kasvaessa. 

4.     Sotilashallituksen päätoimenpiteistä. 

 

 

 

491 UMA 5 C 74. Liman-suurlähetystön R-sarja 1963–1969. 
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Liite 4. Taulukko. Suomen Liman suurlähetystön työtilastot vuosina 

1966-1969.492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

492 5 G 74 t. Liman-suurlähetystön vuosikertomukset vuosina 1966–1969. 

  1966 1967 1968 1969 

 

 

 

TIEDOTUKSIA 

 

    

 Poliittisia raportteja 5 12 13 12 

 Taloudellisia tiedotuksia 4 7 6 2 

 Sanomalehtikatsauksia 1 - - - 

  

KIRJEENVAIHTO 

 

    

 Lähetetyt     

 Kirjeet yht. 574 701 646 582 

 joista UM:lle 107 161 181 189 

 Sähkeet yht 262 116 98 101 

 joista UM:lle 178 70 71 58 

 Passikirjeet yht. 10 48 28 29 

 joista UM:lle 6 36 10 11 

 Passisähkeet - 5 - 3 

 joista UM:lle - 3 - 2 

      

 Saapuneet     

 Kirjeet yht. 721 818 1050 1072 

 joista UM:ltä 69 275 314 289 

 Sähkeet yht. 163 165 111 133 

 joista UM:ltä 112 118 88 87 

 Passikirjeet yht. 10 25 12 12 

 joista UM.ltä 6 11 4 2 

 Passisähkeet - 4 - 3 

 joista UM:ltä - 3 - 2 

  

PASSIASIAT 

 

    

 Annettuja passeja - 10 4 6 

 Pidennetty - 2 - - 
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Liite 5. Suomen Liman-suurlähetystön suurlähettiläät vuosina 1963-

2020. 

 

 
PERU 

Perun tasavalta 

República del Perú 

Peru/ Republiken Peru 

Peru/ the Republic of Peru 

(le) Pérou/ la République du Pérou 

Peru/ Republik Peru 

(Pääkaupunki: Lima) 

Peru on tunnustanut Suomen 23.6.1919. 

Diplomaattiset suhteet solmittu 25.3.1963. 

 

Heikki Juhani Hannikainen, suurlähettiläs  1963-1967 

Karl Torsten Tikanvaara, suurlähettiläs  1967-1976 

Klaus Kristian Snellman, suurlähettiläs  1976-1980 

Seppo Taito Pietinen, suurlähettiläs  1980-1983 

Brita Johanna (Riitta) Örö, suurlähettiläs  1983-1986 

Esko Antero Lipponen, suurlähettiläs  1986-1991 

Pertti A.O. Kärkkäinen, suurlähettiläs   1991-1993 

Pekka J. Korvenheimo, suurlähettiläs   1993-1995 

Risto Kauppi, suurlähettiläs   1995-1998 

Mikko Pyhälä, suurlähettiläs   1998–2002 

Kimmo Pulkkinen, suurlähettiläs  2002–2007 

Pekka Orpana, suurlähettiläs   2007–2011 

Juha Virtanen, suurlähettiläs   2011–2015 

Mika Koskinen, suurlähettiläs  2015–2019 

Jukka Pietikäinen, suurlähettiläs  2019-virassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


