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Abstract

The research observes the relations between Finland and Spain from the Finnish independence
until the beginning of the Cold War by using an analysis of images and stereotypes. This era is
characterized by the founding of the organization of Finnish foreign affairs, Spain’s transition
from a dictatorship to a republic, from the Republic to the Spanish Civil War and the Second
World War. During this time, Finland and Spain built their bilateral relations from the recognition
of Finland through trade policy to have cordial relations around the Second World War when
political conditions were favourable.

The main idea of the Finnish foreign policy in Spain was to regain the lost market of timber
and paper industry from the autonomous era. Spain was disturbed by the Finnish law of prohibition
which prevented the trade within wine industry. Spain’s main focus in Finland was monitoring the
foreign policy of Finland, the Soviet Union and the Baltic republics. Spain did fairly well in this
task.

Both Finland’s and Spain’s image of one another was based on stereotypes. The Finns were
forest-living Asians while the Spaniards were lazy, uneducated bullfighters. The Finns had a
chance to modify the image of Spain during the Spanish Civil War, but the modification didn’t
take place. In Spain the image of the Finns, however, was transformed into a heroic nation
defending the western civilization.

The images could have affected the foreign policy. The diplomat who disliked and knew the
posting country poorly could harm trade negotiations. The stereotype-based images delayed the
development of the bilateral relations. On the other hand, an enthusiastic and politically suited
person could have a significant positive impact on the relations, especially during the Second
World War.

The main source material consists of the reports from the Spanish delegation in Helsinki, the
Finnish delegation in Madrid and the telegrams and documentation from both foreign ministries.

Keywords: bilateral relations, diplomacy, Finland, history of international relations,
images, Spain, stereotypes





Mertala, Petteri, Kuvalla voi olla merkitystä. Suomen ja Espanjan väliset suhteet
vuosina 1917–1946
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Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ja Espanjan välisiä suhteita historiallisen kuvatutkimuksen
keinoin Suomen itsenäistymisestä kylmän sodan alkuun. Aikakautta leimaavat Suomen itsenäis-
tymisen jälkeen alkanut ulkoasiainhallinnon perustaminen ja kehittyminen, Espanjan muutos
diktatuurista tasavallaksi, tasavallasta sisällissotaan sekä toisen maailmansodan aika. Tänä aika-
na Suomi ja Espanja loivat keskinäiset suhteensa Suomen tunnustamisesta kauppapolitiikan
kautta toisilleen ystävällismielisiksi maiksi, kun toisen maailmansodan poliittiset suhdanteet oli-
vat suotuisia.

Suomi halusi palauttaa itselleen edulliset puu- ja paperituotteiden markkinat, jotka sillä oli
ollut autonomian aikana. Espanjaa haittasi Suomessa ollut kieltolaki, mikä merkitsi erityisesti
tärkeiden viinien jäämistä pois maiden välisestä kaupasta. Espanja keskittyi suhteissa pitämään
Suomea tarkkailu- ja tiedonkeruupaikkana Suomen, Neuvostoliiton ja Baltian suuntaan. Tässä
tehtävässä Espanja onnistui verraten hyvin.

Niin suomalaisten kuin espanjalaisten kuvat toisistaan rakentuivat suhteiden alussa stereoty-
pioiden varaan. Suomalaiset olivat metsissä asuvia aasialaisia ja espanjalaiset laiskoja sekä kou-
luttamattomia härkätaistelijoita. Suomalaisille tarjoutui mahdollisuus korjata Espanja-kuvaa
Espanjan sisällissodan julkisuuden vuoksi, mutta kuvassa ei tapahtunut muutosta. Sen sijaan
Suomen saama julkisuus talvisodan aikana muutti espanjalaisten Suomi-kuvaa urheaksi läntistä
sivistystä puolustaneeksi kansaksi.

Mielikuvilla saattoi olla oikeissa olosuhteissa vaikutusta ulkopolitiikkaan. Huonosti asema-
maansa tunteva ja kokeva diplomaatti saattoi olla haitaksi kauppaneuvotteluille. Alkuaikojen
stereotypioihin nojannut mielikuva hidasti kehitystä. Toisaalta innostunut ja aikakauteen poliitti-
sesti sopiva henkilö saattoi vaikuttaa huomattavasti suhteita edistävästi, kuten toisen maailman-
sodan aikana tapahtui molemmin puolin.

Tutkimuksen keskeisin lähdeaineisto koostuu Espanjan Helsingin-lähetystön ja Suomen
Madridin-lähetystön raporteista, sähkeistä sekä kummankin maan ulkoasiainhallinnon dokumen-
teista.

Asiasanat: diplomatiikka, Espanja, kahdenväliset suhteet, kansainvälisten suhteiden
historia, mielikuvat, stereotypiat, Suomi
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Resumen

El studio observa las relaciones entre Finlandía y España por el medio del studio de las imagines
históricas desde la proclamación de la independencia de Finlandía hasta el comienzo de la Guerra
Fría. La época esta caracterizada por la fundación y evolución del Ministro de Asuntos Exteriores
de Finlandía después de la independencia, la transición de la dictatura a la Segunda República, la
Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial cuando las coyunturas políticas eran
favorables.

La idea principal de la política exterior de Finlandía en España era volver a crear los mercados
perdidos de madera y papelera de la época autónoma finlandesa. España en cambio estaba molesta
por la ley seca de Finlandía, lo que bloquea el importante comercio de los vinos españoles. España
se concentro en observer y coleccionar información de Finlandía, Unión Soviética y los países
Bálticos. España tuvo bastante éxito en esta tarea.

La imagen de uno y otro, tanto finlandesa como española estaba basado en los estereotipos. Los
finlandeses eran nórdicos que vivían en el bosque y los españoles eran toreros maleducados y
perezosos. En la Guerra Civil Española, los finlandeses ofrecen la oportunidad de cambiar su
imagen, pero fue desaprovechada. En cambio, la publicidad de Finlandía durante la Guerra de
Invierno cambió la imagen que España tenia de Finlandía en una nación de valientes defendiendo
la civilización occidental.

Bajo las circunstancias correctas las imagines podrian tener un efecto en la política exterior. El
diplomático que conocía y no le gustaba su país de acreditación podria perjudicar seriamente las
relaciones comerciales. Las imagines estererotipadas en el comienzo de las relaciones retrasaron
el desarollo de las relaciones bilaterales. Por otra parte, el diplomático entusiasta y políticamente
adecuado podría tener un impacto significativo y progresista, como ocurrido en ambos lados
durante la Segunda Guerra Mundial.

El material más importante consiste en los informes de la legación de España y de la legación
de Finlandía en Madrid, los telegramas y los documentos de ambos Ministros de Asuntos
Exteriores.

Palabras claves: diplomacia, España, estereotipos, Finlandia, historia de las relaciones
internacionales, imagines, las relaciones bilaterales





9 

Kiitokset 

Pitkä polku on takana. Se alkoi kauniina aurinkoisena kesäpäivänä Iijoen 

rannassa, kun olin hakemassa postia. Oulun yliopiston hakuohjeissa oli ilmoitettu, 

että ”Vain hyväksytyille ilmoitetaan postitse”. Postilaatikossa oli paksu ruskea 

kirjekuori, jossa oli hakemani yliopiston logo. Sillä hetkellä ymmärsin päässeeni 

elämässäni tekemään sitä, mikä oli ollut rakas harrastus jo aiemmin, eli 

opiskelemaan historiaa. 

Oulun yliopiston Historian laitos oli mahtava paikka opiskella. Se valittiin 

koko opiskeluni ajan yhdeksi huippututkimuksen yksiköksi aikana, jolloin 

teknologiahuuma pohjoisessa vei kaikkien jalat alta. En voi unohtaa Maija 

Kallisen peruskurssien luentoja, Heini Hakosalon Tautisia tarinoita, Kari 

Aleniuksen opetusta populaarikulttuurista, nationalismista sekä Itä-Euroopasta 

enkä varsinkaan Olavi K. Fältin luentoja Japanin historiasta. Edellä mainittujen 

luentojen anti jäi pysyvästi mieleen esimerkkinä historiasta ja sen tutkimuksesta 

parhaimmillaan. Kiitos teille rakkaat opettajani. En voi myöskään unohtaa 

Historian laitoksen henkilöstöä, joka jaksoi aina auttaa, kuunnella, kaivaa ne 

viimeiset tukimarkat, joita hakemuksillani hain. Kiitokset Leena Moisalalle, Päivi 

Kynkäänniemelle ja Markku Mäkivuotille, joka antoi aina vinkit apurahojen 

hakuun ja viime kädessä mahdollisti elämääni muuttaneen kokemuksen 

Tunisiassa. 

Kiinnostus historiaan oli herännyt heti ensimmäisistä peruskouluvuosista 

alkaen. Löytöretket ja lumipuvut vangitsivat nuoren miehenalun mielenkiinnon, 

mutta vakavasti otettava into syntyi Jukka Arolan tultua kotilukioni historian 

opettajaksi. Kukaan ei pysty kuvaamaan paremmin Italian lähtöä toiseen 

maailmansotaan kuin Jukka. 

Pro gradu-tutkielmani jälkeen Kari Alenius vihjasi, että olisi toivottavaa 

nähdä minun tekevän jatkotutkimusta. Ajatus Suomen ja Espanjan välisten 

suhteiden laajemmasta tarkastelusta kyti muutaman vuoden, ja pyysin Olavi K. 

Fältiä ja Aleniusta ohjaajikseni. Olitte vaativia, mutta te kannustitte ja annoitte 

koko ajan vinkkejä mihin suuntaan tutkimusta voi kehittää. Suurimmalla 

lämmöllä kiitän mahtavasta tuesta ja kannustuksesta koko tämän työn aikana. 

Antamanne palaute on kantanut koko ajan eteenpäin, ja tuki on lämmittänyt 

mieltä, kun on yksin istunut pitkän päivän arkistossa. Kirjoittamanne kirjeet ja 

puollot ovat avanneet ovia niin Suomessa kuin Espanjassa. Kiitokset vastaväittäjä 

professori Juha-Antti Lambergille pioneerityöstä Espanjan suhteen. Kiitokset 

edelleen vinkeistä Alcala de Henaresin arkiston suhteen sekä vaivannäöstäsi 
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esitarkastajana ja vastaväittäjänä. Tahdon myös kiittää toista esitarkastajaani 

dosentti Vesa Varesta, joka ohjasi useassa vaiheessa pohtimaan työn tieteellistä 

merkitystä.  

Työpaikallani Lauttakylän lukiossa olen saanut tukea työni eri vaiheissa 

kollegoiltani. Haluan kiittää esimiestäni Timo Mäkistä, joka ei ole pelkästään 

kiinnostunut työstäni historiallisessa mielessä, vaan myös jaksanut kysyä 

kiitettävän säännöllisesti missä vaiheessa työssä mennään. Edelleen haluan kiittää 

ystävääni Kalle Vähä-Heikkilää, joka positiivisella asenteellaan ja jatkuvalla 

kannustamisella on vienyt minua eteenpäin. Kiitokset Jari Ekbergille työn 

kieliasun tarkistamisesta sekä Jonna Nyholmille englanninkielisen osuuden 

kieliasun tarkastamisesta. 

No podemos olvidar toda la ayuda que me han dado en España. Gracias por 

todos en el ministerio de los Asuntos exteriors, en Biblioteca Nacional y en 

Archivo General de la Administación. Pero los gracias más grandes son para 

señor Licenciado de Derecha Juan Larena-Avellaneda. Tus contactos, tu ayuda, 

tus obras y hechos… no hay palabras, simplemente gracias. 

Ilman saamaani taloudellista tukea työtäni olisi ollut vaikea toteuttaa. Olen 

saanut tukea Oulun yliopiston Humanistiselta tiedekunnalta, Kulttuurin ja 

vuorovaikutuksen tutkijakoululta sekä Oulun yliopiston tutkijakoululta. Myös 

Suomi-Espanja–seura tuki minua työni alkaessa. Kiitokset Suomen 

ulkoministeriön arkiston, Joensuun maakunta-arkiston, Tilastokeskuksen sekä 

Eduskunnan kirjaston henkilökunnalle. 

Kaiken tämän takana on kuitenkin nainen ja tässä tapauksessa useampia. 

Rakas perheeni on aina kannustanut kouluttautumaan. Kiitos mummuni Airikki 

Korva, joka tuit minua kaikissa opintojeni vaiheissa. Kiitos pikkusiskoni Piritta 

Mertala, joka olet aina tarjonnut vertaiseni keskustelukumppanin. Tunteikas 

suhtautumisesi tekemisiini saa myös minut herkistymään. Minua on aina 

kannustettu kouluttautumaan ja tämä on äitini Aili Tumeliuksen ansiota. Olet 

välittänyt minulle hienoja arvoja, jotka vieneet minua eteenpäin. Yritteliäisyys, 

mukanaolo, lannistumattomuus sekä pyrkimys kehittyä ihmisenä ovat arvoja, joita 

minäkin vaalin. Kiitokset ystävilleni Tapani Siivolalle, Peter Elolle, Taneli 

Järviselle, Toni Aholle, Tomi Sarvangolle, Mika Pöytäkivelle, Jussi Marttilalle, 

Vesa Riihisalolle, Riku Niemelälle, Anu Heinonen-Seppälälle ja Saku Mattilalle, 

joka ei ole enää todistamassa tätä hetkeä. Kannustitte, tuitte ja palautitte minut 

myös maan pinnalle. 

Lopuksi haluan kiittää vaimoani Niinaa. Toit elämääni rakkautta, 

yhteenkuuluvuutta sekä kaksi ihanaa kollipoikaa, Eemelin ja Juuson. Pyydän 
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anteeksi, että olen vienyt yhteistä aikaamme niin Suomessa kuin Espanjassa tällä 

työllä ja sanonut voimakkaasti, kun tieteellinen luomisprosessi on ollut 

keskeytyksissä. Olet aina jaksanut kannustaa ja palauttaa myös arkiseen 

todellisuuteen. Elämää on myös tämän tutkimuksen ulkopuolella ja se on ihanaa 

kanssasi. 

Lentokentällä matkalla maailmalle 6.9.2013 Petteri Mertala 
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1 Johdanto 

1.1 Aiheen merkitys 

”Espanjalaiset ovat velttoja ja välinpitämättömiä. Vakituista työtä he tekevät 

vastenmielisesti. Noin puolet kansasta elää satunnaisilla töillä ja kerjääminen on 

hyvin yleistä”. 

Näin kuvaa suomalainen maantiedon oppikirja espanjalaisia 1900-luvun 

alkupuolella.1 Eikä Espanjan lähettilään arvio Suomesta juuri kovin loistokasta 

tulevaisuutta vasta itsenäistyneelle maalle lupaa: 

”Suomi on köyhä maa. Maan tuotannolliset olosuhteet ovat vaikeat ja kansan 

kesken on suuria sosiaalisia ongelmia. Lisäksi maa on jakautunut kahteen 

kieliryhmään, suomalaisiin ja ruotsalaisiin, joilla on perinteisesti enemmän 

yhteyksiä Eurooppaan.”2 

Kyseessä olivat siis molemminpuolisesti Euroopan sisällä varsin eksoottiset 

maat, joiden kesken syntyi kuitenkin 1900-luvun alussa diplomaattista 

kanssakäymistä. Suomalaisten mielikuvat Espanjasta ovat perinteisesti liittyneet 

turismiin ja aurinkorannikoihin, ja usein ymmärrys sekä tietämys maan 

historiasta, kulttuurista sekä Suomen pitkäaikaisista suhteista kyseiseen maahan 

ovat jääneet reunahuomautuksiksi. Suomi taas on espanjalaisille ollut pitkään 

kylmä ja erikoinen maa, joka on sijainnut pelottavan lähellä 

Venäjää/Neuvostoliittoa. 

Edellä mainitut ajatukset ovat vain mielikuvia, joita niin lukijalla kuin 

tutkijallakin tulee tutkimustyötä käynnistettäessä, ja se ei ole ihme, sillä 

historiallista tutkimusta Suomen ja Espanjan valtioiden välisestä 

kanssakäymisestä ei ole ollut aiemmin saatavilla, vaan viittaukset suhteista ovat 

olleet enemmän reunahuomautuksia laajemmissa ulkopolitiikkaa tutkivissa 

tieteellisissä tutkimustöissä. Tässä väitöskirjatyössä esitän Suomen ja Espanjan 

välisten suhteiden kehittymisen lähes puhtaalta pöydältä kauppapolitiikan 

sopimusasteelle vuosien 1917–1946 välisenä aikana. 

Pelkkä aiheen akateeminen tutkimattomuus tai kohteiden keskinäinen 

eksoottisuus toisiinsa nähden ei ole tyydyttävä syy avata tieteellistä tutkimusta. 

Suomi ja Espanja kuuluvat tämänkaltaiseen kontekstiin. Suomen ja Espanjan 

                                                        
1 Jotuni 1923, 109. 
2 Espanjan lähettilään arvio Suomesta. AMAE H 1492 Nro 12 24.1.1923 

 



16 

suhteita tutkittaessa voidaankin näkökulmaa avata laajemmassa kontekstissa. 

Mielenkiintoa lisää tavanomaisen kahdenvälisen kanssakäymisen takaa löytyvä 

mielikuva vastapuolesta, joka voi olla hyvinkin stereotyyppinen, kun tietämystä 

kumppanista etenkin suurella yleisöllä on vähän.3 Suomen osalta suhteita 

Espanjaan voidaan tarkastella myös suhteina espanjankieliseen maailmaan, missä 

suhteessa lähetystön perustaminen Madridiin nousee kokoaan merkittävämmäksi. 

Suomea suurempana valtiona taas Espanjaa voidaan katsoa Itämeren 

näkökulmasta, kuinka Espanja suhtautui Itämeren ei-skandinaaviseen 

pohjoisosaan. Näin tutkimuksen aihe voi nousta yksittäisiä historiallisia 

tapahtumia merkittävämmäksi, jolloin Suomen ja Espanjan väliset suhteet ovat 

eräänlainen esimerkki kahden maan suhteista itselle etäiseen ja eurooppalaisessa 

mittakaavassa riittävän etäiseen vastapuoleen. Aiheen merkitystä voi tarkastella 

myös nykyajan modernissa kontekstissa yhdentyvän Euroopan ja globalisaation 

näkökulmasta. Jos 1900-luvun alkupuoliskon kahdenvälisissä erilaisilla 

mielikuvilla etäisistä kumppaneista oli merkitystä, kuinka tämän tutkimuksen 

aihepiiriä voitaisiin soveltaa esimerkiksi Suomen nykyajan näkemyksiin Etelä-

Euroopasta? Tai kuinka Välimeren alueen ja espanjankielisen maailman 

johtovaltio Espanja kokee Pohjois-Euroopan nykypäivänä? 

1.2 Historiallinen tausta 

Aluksi on hyvä tarkastella lyhyesti niin Suomen kuin Espanjankin historiallista 

kehitystä tutkimusajankohtaa edeltävänä ajanjaksona, jolloin voidaan luontevasti 

siirtyä itse tutkittaviin ilmiöihin. Koska Espanja on itsenäisenä kansallisvaltiona 

vanhempi, esittelen sen ensin. Seuraavassa on hyvä huomata, että en pyri tuomaan 

esille kaikkea Espanjan historiasta ennen vuotta 1917, vaan vain pääpiirteet, jotka 

ovat olennaisia työn jatkon kannalta.4 

Espanjasta muodostui kansallisvaltio keskiajan kuluessa katolilaisten 

kuningaskuntien yhdistäessä voimansa karkottaakseen Pyreneiden niemimaan 

keskiajalla lähes kokonaan valloittaneet muslimit kohti etelää.5 Tämä 

reconquista-nimityksen saanut takaisinvalloitus päättyi vuoden 1492 alussa 

viimeisen muslimivaltakunnan luhistuessa, kun Granada antautui. Sama vuosi oli 

                                                        
3 Vares 2011, 10–12. 
4 Tarkemmin Espanjan historiasta esimerkiksi 1900-lukua edeltävältä ajalta voi lukea lukuisista 
Espanjan historian yleisteoksista, mainittakoon tässä yhteydessä 1800-lukua käsittelevä Ángel 
Bahamonden ja Jesús Martínezin toimittama Historia de España siglo XIX (1994). 
5 Seuraava pohjautuu teoksiin Pereira 2003 ja Pan-Montojo 2006. 
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Espanjalle muutenkin tärkeä, sillä takaisinvalloituksen tuoman kansallisen 

innoituksen huumassa Espanja alkoi kilpailla Portugalin kanssa merentakaisten 

siirtomaiden hankkimisessa. Kolumbuksen purjehdus Karibialle merkitsi 

Espanjan maailmanvallan kauden alkua. Tätä suurvalta-aikaa kesti kuitenkin vain 

1500-luvun ajan, ja suuri osa tuona aikana hankitusta varallisuudesta valui 

Espanjan rajojen ulkopuolelle. Seuraavina vuosisatoina espanjalaiset sekaantuivat 

Euroopan eri sotiin ja kriiseihin ja siirtomaiden hoito jäi heikommalle.  

1700-luvun kuluessa Espanja heikkeni niin, että muut Euroopan suurvallat 

määrittelivät Espanjan politiikkaa asettamalla esimerkiksi suosikeitaan 

valtaistuimelle. Napoleonin aikakauden sodat merkitsivät loppua Espanjalle 

suurena siirtomaavaltana. Lähes kaikki uuden maailman siirtomaat itsenäistyivät 

enemmän tai vähemmän sotien Espanjan ollessa sidottuna eurooppalaisiin 

asioihin.6 Ranskalaiset miehittivät Espanjan 1800-luvun alussa, mikä laukaisi 

espanjalaisissa voimakkaan kansallisen heräämisen, ja tämän ranskalaisia vastaan 

käydyn kamppailun seurauksena voidaan sanoa Espanjan modernin nationalismin 

nousseen. Samalla espanjalaiset pyrkivät uudistamaan valtiotaan luomalla uuden 

liberalismin ihanteita noudattavan perustuslain Ranskan ja Amerikan tasavaltojen 

malliin.  

Uudistukset eivät kuitenkaan jääneet pysyviksi, vaan Espanja kamppaili koko 

1800-luvun konservatiivien tukeman monarkian ja tasavaltaa haluavien 

liberaalien kesken. Samalla tärkeät uudistukset talouden ja teollisuuden osalla 

jäivät tekemättä. Moderni teollistuminen sai jalansijaa vain baskien asuttamassa 

koillisosassa, Kataloniassa sekä Madridin ympäristössä muun maan eläessä kuten 

vuosisatoja aiemminkin, kasvavalle väestölle riittämättömästä maataloudesta.  

Vuosisata päättyi Espanjan osalta ensimmäisen tasavallan luhistumiseen ja 

kuninkaanvallan palauttamiseen sekavissa oloissa. Kuningas Alfonso XII:n 

kuoltua Espanjassa ei ollut kuningasta, vaan valtaa piti leskeksi jäänyt kuningatar 

María Cristina, koska uusi kuningas Alfonso XIII oli alaikäinen astuakseen 

valtaistuimelle. Samaan aikaan Euroopassa elettiin siirtomaavalloitusten 

kuumimpia vuosia. Espanjaa ei yleisesti pidetty enää voimakkaana 

siirtomaavaltana ja monet laajentumista haluavat suurvallat, kuten esimerkiksi 

Saksa tai Yhdysvallat, olivat kiinnittäneet Espanjan heikkoon hallintoon sen 

jäljellä olevissa siirtomaissa.  

                                                        
6 Latinalaisen Amerikan itsenäistymisestä sekä Espanjan siirtomaakauden päättymisestä kts. esim. 
Valtonen 2002. 



18 

Vuonna 1898 Espanjan siirtomaavalta Amerikoissa päättyi lopullisesti 

sodassa Yhdysvaltoja vastaan. Sodan päätyttyä tappioon Espanja menetti Kuuban, 

joka itsenäistyi Yhdysvaltojen tuella, sekä lisäksi Puerto Ricon ja Filippiinit, jotka 

siirtyivät Yhdysvaltojen haltuun. Näin entiselle siirtomaamahdille jäi kovimman 

siirtomaakilpailun aikana vain hyvin pieni siirtomaa-alue Afrikan Río Muniin 

(nykyinen Päiväntasaajan Guinea). Vuotta 1898 on espanjalaisessa 

historiankirjoituksessa pidetty siirtomaakauden loppuna ja samalla modernin 

Espanjan syntyvuotena. Tappioiden jälkeen syntyi uusia poliittisia suuntauksia, 

joilla toisaalta pyrittiin vaikuttamaan Espanjan sisäiseen kehitykseen ja toisaalta 

ulkopolitiikkaan etenkin lähialueilla kuten läntisellä Välimerellä. 1900-luvun 

alussa valtaan nousi Alfonso XIII, joka olikin ainoa ja viimeinen Espanjan 

kuningas tämän tutkimuksen kontekstissa. 

Suomi tunnetaan omana poliittis-hallinnollisena yksikkönä tai poliittisesti 

erillisenä kokonaisuutena vasta vuodesta 1809 alkaen.7 Tietenkin alue ja sen 

asukkaat ovat olleet olemassa jo pidemmän historiallisen kauden ajan, mutta 

ollessaan osa Ruotsin kuningaskuntaa Suomi oli poliittisen kokonaisuuden 

asemesta joukko merentakaisia maakuntia. Venäjän käytyä voitokkaan sodan 

Ruotsia vastaan vuosina 1808–1809 Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa, 

sillä erolla kuitenkin, että nyt Suomesta tuli oma itsehallinnollinen yksikkö.8 

Vuosisadan kuluessa Suomi loi hiljalleen omia poliittisia instituutioita 

erillään emämaasta, johon erottavina tekijöinä toimivat oma tulliraja, kieli- ja 

hallintokulttuuri. Toisaalta yhdistävänä tekijänä olivat hallitsija sekä Venäjän 

sotilaallinen voima ja sen läsnäolo. 1800-luvun ensimmäinen puolisko oli 

yhteiskunnallisesti varsin hiljaista aikaa, mutta modernin nationalismin nousu 

yleisestikin koko Euroopassa näkyi myös Suomessa, aluksi kieliriitana 

suomenkielisen enemmistön ja yhteiskunnan perinteistä yläluokkaa edustaneen 

ruotsinkielisen vähemmistön välillä. Myöhemmin 1860-luvulla tehdyt 

taloudelliset uudistukset vilkastuttivat teollistumista ja edesauttoivat hyvin 

maatalousvaltaisen valtion muuttamaan elinkeinorakennetta, joskin tämä muutos 

tapahtui varsin hitaasti vielä 1800-luvun puolella. 

                                                        
7 Seuraava pohjautuu teokseen Jussila 2004b, tarkemmin autonomian ajasta Jussila 2004a. 
8 Suomen, Ruotsin ja Venäjän historiankirjoituksessa on käyty pitkään keskustelua, mikä olisi ollut 
toisaalta Suomen rooli myöhemmässä Ruotsissa tai toisaalta kuinka itsehallinnolliseksi Venäjä 
tosiasiassa Suomen autonomian tarkoitti. En ota tässä keskusteluun tarkemmin kantaa, mutta joka 
tapauksessa Suomen liittäminen Venäjään erillisenä hallintoalueena mahdollisti valtiolle tyypillisten 
instituutioiden luomisen ja sitä kautta myöhemmin itsenäistymisen. 
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Vuosisadan vaihteessa suurvaltapoliittisen tilanteen kiristyessä Saksan ja 

Venäjän välillä ja toisaalta venäläisen nationalismin noustua emämaa 

kyseenalaisti Suomen erillisaseman. Venäjän tarkoituksena ei ollut niinkään 

sortaa suomalaisia, vaan yhtenäistää valtakuntaa turvallisuusnäkökohtien vuoksi. 

Suomalaiset kokivat kuitenkin venäläisten toimenpiteet sortokausina, mitä 

vastaan reagoitiin. Venäjä ei ollut tehnyt suuria yhteiskunnallisia uudistuksia 

1800-luvulla, vaikka se vihdoin oli lakkauttanut maaorjuuden 1800-luvun 

loppupuolella. Sen väestö kuitenkin kasvoi, mikä lisäsi köyhässä maassa 

eriarvoisuutta. Kun Venäjä vielä hävisi sodan Japanille 1904–1905, puhkesi 

maassa voimakas lakkoliike ja levottomuuksia. Näiden levottomuuksien varjossa 

Suomi onnistui järjestämään itselleen virallisesti erityisaseman, jota korosti oma 

erillinen kansanedustuslaitos.  

Itsenäisyyteen Suomella ei kuitenkaan ollut mahdollisuuksia eikä kykyäkään 

ennen ensimmäistä maailmansotaa, mutta sodan mukanaan tuoma epäjärjestys 

Venäjällä mahdollisti Suomen irrottautumisen. Suomi julistautui monien 

vaiheiden jälkeen itsenäiseksi 6.12.1917. Tästä alkoi Suomen tie oman 

ulkopolitiikan ja ulkoasiainhallinnon rakentamiseksi.  

Suomi ja Espanja ennen vuotta 1917 

Suomen ja Espanjan suhteet olivat pääasiassa kaupalliset ja kansalaisia koskevat 

asiat liittyivät Suomen osalta merimiehiä koskeviin konsuliasioihin ja Espanjan 

osalta Venäjälle kohdistuvaan kauttakulkuun Suomen alueen läpi. Suomella ei 

ollut varsinaista omaa konsuliedustusta espanjalaisissa kaupungeissa, mutta 

ulkomaankauppaan liittyen keskeisissä satamakaupungeissa kuten Barcelonassa 

tai Valenciassa oli suomalaisia kaupallisia agentteja, jotka hoitivat Suomeen 

liittyviä asioita. Espanjalla oli suhteellisen kattava konsuliverkko Suomessa 

keskeisissä puutavarateollisuuteen liittyvissä satamakaupungeissa kuten 

Helsingissä, Hangossa, Viipurissa, Turussa ja Porissa. Näistä Helsingin 

konsulaatissa oli espanjalainen henkilö, mutta muuten kyseessä olivat Espanjaan 

ulkomaankauppaa harjoittavia suomalaisia liike-elämän edustajia. 

Kaupan pohjana Suomen ja Espanjan välillä oli osana Venäjää solmittu vuoden 

1887 kauppasopimus, mikä oli nostanut Espanjan merkitystä Suomen 

ulkomaankaupassa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa viennin ollessa 

suurimmillaan 5–6 prosenttia. Vastaavasti Espanjan vienti Suomeen jäi 
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vähäiseksi, vain muutamiin prosentteihin Suomen kokonaistuonnista. 

Yksittäisissä tuotteissa kuten hedelmissä ja suolassa Espanja oli merkittävä tuoja.9  

Kaupan ulkopuolella yhteistyötä ei ollut käytännössä lainkaan. Espanjassa ei 

asunut juuri suomalaisia, eikä Suomessa espanjalaisia. Suomessa ei voinut 

opiskella espanjaa edes yliopistossa, eikä suomen kieltä espanjassa. Nämä tekijät 

vaikuttivat luonnollisesti maiden tunnettuuteen toistensa osalta. Merkittävän 

poikkeuksen muodostaa espanjalaisen diplomaatin Àngel Ganivetin kirjoittama 

Suomi-kuvaus10, joka oli ensimmäinen ja ainoa Espanjassa saatavilla ollut 

Suomea suoraan koskettava teos. Suomessa Espanjaa koskeva kirjallisuus oli 

lähinnä käännöskirjallisuutta espanjalaisista klassikoista kuten Don Quijotesta.11 

1.3 Tutkimustilanne  

Suomen ja toisaalta Espanjan ulkopolitiikkaa on tutkittu edellä tämän työn 

aikahaarukassa (1917–1946) yllättävän suppeasti. Tarkastelu on ulotettu joko 

koskemaan tiettyä aikaväliä kokonaisuutena tai sitten suhdetta yhteen, usein hyvin 

lähellä olevaan valtioon. Tämä on aivan luonnollista jo pelkästään lähteiden, 

kielellisten haasteiden sekä kulttuurisuhteiden kannalta. Esimerkiksi Suomen ja 

siten myös suomalaisen tutkimuksen kannalta oleellisimmat suunnat 

maantieteellisestä ja historiallisesta näkökulmasta katsoen ovat Ruotsi, Saksa ja 

Venäjä/Neuvostoliitto. Vastaavasti voisi todeta Espanjan suunnalta tärkeimpien 

suuntien olevan entisissä siirtomaissa Latinalaisessa Amerikassa, Pohjois-

Afrikassa ja Ranskassa. Edellä mainituista ydinalueista ja kummankin maan 

kahdenvälisistä suhteista on tehty useitakin tutkimuksia, mutta kahdenvälinen 

tutkimus Suomen ja Espanjan väliltä puuttuu.12 Ensimmäinen kahdenvälisiä 

suhteita tutkiva tieteellinen tutkimus on tekemäni pro gradu -tutkielma vuodelta 

200113, mutta senkin näkökulma on vahvasti Suomen suhteissa Espanjaan, eikä 

siinä ole tarkasteltu Espanjan suhdetta Suomeen. Lisäksi kyseisessä 

opinnäytteessä ei ole käytetty espanjalaisia arkistolähteitä. Sen sijaan 

                                                        
9 Lamberg 2000, 29–32. 
10 Ganivet 1971. 
11 Don Quijote oli saatavilla ruotsiksi jo 1800-luvun lopulla, käännös Edvard Lidforssin, suomeksi sen 
käänsi J.A. Hollo vuonna 1927. 
12 Esimerkiksi Espanjan suhteista Latinalaiseen Amerikkaan Sanz 1995, Afrikkaan Lezcano 1984 ja 
kokonaisuutena, vaikkakaan ei aivan uusinta tutkimusta, mutta hyvä bibliografinen lähestymistapa 
Burgos 1988, 268–278  tai Martínez 1999, 509–511. Suomen osalta lähialueen ulkopoliittista 
tutkimusta esimerkiksi Nevakivi 2000. 
13 Mertala 2001. 
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kauppasuhteita Suomen ja Espanjan välillä 1920–30-luvuilla on tutkinut Juha-

Antti Lamberg. Hänen case-tutkimuksen päälähteet ovat samoja kuin tämän 

työn.14  

Lamberg rajasi tutkimuksensa koskemaan Suomen ja Espanjan välistä 

kauppaa 1920-luvun alusta Espanjan sisällissotaan. Hän tutki työssään 

kansainvälisen kaupan pelisääntöjen muotoutumista esimerkkeinä Suomen 

kaltainen ulkomaankaupasta riippuvainen talous ja Espanjan keskisuuri ja lähes 

omavarainen kansantalous. Tutkimuksessa tulee hyvin esille kaupan kehittyminen 

sekä neuvotteluprosesseissa esiintyneet voimat taustavaikuttimineen. Lamberg 

esittelee itsenäisen Suomen ulkomaankauppapolitiikan vaikean ja kokemattoman 

alun autonomian kauden jälkeen sekä Espanjan aseman Suomen näkökulmasta 

vaikeana, mutta taitavana neuvottelijana. Lambergin tutkimuksessa korostuu 

molempien maiden osalta ulkoparlamentaaristen toimijoiden rooli neuvotteluiden 

avaajana ja ylläpitäjänä. Ulkomaankaupan osalta Lambergin tutkimus on tämän 

tutkimuksen kannalta keskeisin vertailupohja ja tutkimuksellinen tausta-aineisto 

etenkin, kun tässä työssä painopiste on enemmän valtiollisilla toimijoilla kuin 

yksityisellä sektorilla. Lamberg nostaa viimeksi mainitun tekijän tärkeäksi osaksi 

kauppaneuvotteluita, miltä osin hänen tutkimuksensa on tämän työn kannalta 

erittäin hedelmällinen.  

Lamberg jatkoi väitöskirjassaan15 tutkimusta ulkomaankaupan eturyhmien 

vaikutuksesta julkisen vallan käymiin kauppaneuvotteluihin. Keskeisin 

tutkimustulos tämän työn kannalta on Lambergin esiin nostama eturyhmien vahva 

rooli ulkomaankauppapolitiikan alkuvaiheissa, mikä vaikutti koko 

maailmansotien välisen ajan Suomen ulkomaankauppaan. Espanjan kannalta 

keskeiset toimijat etenkin puunjalostusteollisuudessa olivat aloitteellisia 1920-

luvulla, mutta siirtyivät myöhemmin taustalle, mikä lisää tämän 

väitöstutkimuksen osalta perinteisen diplomatian historian mielenkiintoa.  

Edellä mainitut tutkimukset ovat tärkeä lähtökohta lähdeaineistoltaan ja 

tutkimustuloksiltaan tälle tutkimukselle. Niiden tutkittava ajanjakso on lähes 

sama kuin tällä tutkimuksella, joten vertailukohtia löytyy runsaasti. Toisaalta 

niiden näkökulma keskittyy kansainväliseen kauppaan, mikä jättää 

mahdollisuuden muiden kahdenvälisten suhteiden piirteiden tarkastelulle, kuten 

lähetystöjen poliittiselle toiminnalle sekä kulttuurisuhteille. 

                                                        
14 Lamberg 2000. 
15 Lamberg 1999. 
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Varsinaista ulkosuhteisiin liittyvää laadukasta tutkimusta löytyy kuitenkin 

niin suomalaisten, espanjalaisten kuin muidenkin eri maiden tutkijoiden 

tekemänä. Hyvä esimerkki oman tutkimustyöni metodologiselta kannalta on 

Mikko Uolan väitöskirja Suomen ja Kiinan välisistä suhteista vuosilta 1919–

194916, jonka tutkimusongelma on samankaltainen omani kanssa, ja toisaalta 

tutkittavalle ajanjaksolle kohdistuu samoja ilmiöitä, kuten toisen maailmansodan 

vaikutukset. Lähdemateriaali voisi olla hyvinkin samankaltainen, koska kyseessä 

on tutkimus kahden varsin erilaisen maan suhteista, joiden maantieteellinen 

etäisyys on kaukainen ja siten kolmansien maiden politiikan vaikutuspiirissä. 

Uola kykenee nostamaan kahdenväliset suhteet esimerkiksi kuinka Suomi rakensi 

ulkosuhteita ei-eurooppalaisen maan kanssa itsenäistyttyään.17 Suomen suhteita 

Välimerelle on tutkittu myös Pirkko Kanervon väitöskirjassa vuodelta 2007.18 

Kanervon näkökulma rajoittuu talvisodan ympärille ja on enemmän Italian 

suhteesta Suomeen kuin kahdenvälisiin suhteisiin. Hänen työstään voi kuitenkin 

löytää joitakin vertailukohtia toiseen Välimeren maahan eli tämän työn 

kohdemaahan Espanjaan. 

Suomi ja Espanja kuitenkin sijaitsevat molemmat Euroopassa, joskin 

suhteellisen äärilaidoilla toisiinsa nähden, joten molempia voidaan tutkia myös 

aikakauden eurooppalaisessa kontekstissa. Tämä lisää muiden näkökulmien 

käytön mahdollisuutta, kuten esimerkiksi kulttuuri- tai sotilaspolitiikan mukaan 

tuomisen. 

Tämä väitöskirjatyö sijoittuu kansainvälisten suhteiden historiaan. Suomessa 

kansainvälisten suhteiden historia ei ole kenties ollut suosituin historian 

tutkimuksen haara. Eräs arvostetuimpia ja tuotteliaimpia kansainvälisten 

suhteiden tutkijoita Suomessa on professori Kalervo Hovi, joka on tutkinut 

kansainvälisiä suhteita laajempana ilmiönä jo 1970-luvulta alkaen.19 Hovi on 

väitöskirjatyössään ja sen jatko-osassa tarkastellut Ranskan ulkopolitiikkaa 

ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheissa ja sen jälkeen. Hovi on ollut omalta 

osaltaan ollut kehittämässä kansainvälisten suhteiden historian metodologiaa ja on 

tällä alalla yksi ensimmäisistä suomalaisista. Hovi käyttää lähdemateriaalina 

useiden eri maiden ulkoministeriöiden arkistoja ja täydentää niitä 

henkilöarkistoilla. Tämän työn kannalta mielenkiintoinen näkökulma on Hovin 

tapa yhdistää kauppapolitiikka ulkopolitiikan jatkoksi, joka on yksi hänen 

                                                        
16 Uola 1995. 
17 Uola 1995, 13–14. 
18 Kanervo 2007. 
19 Kts. esimerkiksi Hovi 1975 tai Hovi 1984. 
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väitöskirjatyönsä lähtökohta tutkittaessa Ranskan suhteita itäiseen Eurooppaan. 

Hovin väitöskirjassa on samankaltainen joskin alueellisesti huomattavan paljon 

laajempi näkökulma kuin tässä tutkimuksessa. Hovi tarkastelee Ranskan suhteita 

useisiin maihin, kun tässä näkökulmana ovat enemmänkin kahdenväliset 

suhteiden vaiheet.20  

Suomalaista ulkopolitiikan tutkimusta on myös harjoittanut lukuisissa 

töissään Jukka Nevakivi21, jonka tutkimukset ulottuvat ulkosuhteista aina 

ulkoasiainhallinnon historiaan, ja etenkin nämä ulkomaanedustuksen 

perustamisesta kertovat teokset ovat tutkimukseni kannalta lähtökohtaisesti 

arvokkaassa asemassa tarjoten hyvän ponnistuslaudan varsinkin 

diplomaattisuhteiden alkuvuosille sekä henkilökategorian tarkasteluun. Toisaalta 

kovin syvällisesti näissäkään teoksissa ei voida kunkin maan yksittäisiä suhteita 

tarkastella, mutta mielestäni Nevakivi on kyennyt ottamaan hyvin huomioon 

pieniäkin yksityiskohtia Suomen suhteista eri maihin. Lieneekö kyseessä 

kielimuuri vai edellä mainittu pienen maan historiantutkijoiden voimavarojen 

suuntaaminen lähialueiden historiantutkimukseen, mutta kahdenvälisiä suhteita 

molemminpuolisesti tutkittuna ei löydy etenkään kovin tuoreena tutkimuksena. 

Vanhempaa suomalaista ulkopolitiikan tutkimusta edustaa Juhani Paasivirta, 

joka on tutkinut toisaalta pienten valtioiden asemaa Euroopassa 1800- ja 1900-

luvuilla, mutta ulkopoliittisen edustautumisen kannalta hänen varhainen 

tutkimuksensa Suomen ulkomaanedustuksen synnystä itsenäistymisen alusta 

talvisotaan saakka oli suomalaisen diplomatian historian pioneerityö 

vuosikymmenien ajan.22 Tässä työssä ei kuitenkaan käytetä enää noin vanhaa 

tutkimusta, koska samasta aihepiiristä on esimerkiksi Nevakiven toimesta myös 

uudempia teoksia saatavilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei Paasivirran 

teoksilla olisi oma paikkansa suomalaisessa historiankirjoituksessa. 

Espanjassa kahden- tai useammanvälistä diplomaattista historiaa on tutkittu 

paljon ja erityisesti tutkimanani ajankohtana korostuu Francon ajan (1939–1975) 

ulkopolitiikan tutkimus. Tosin tämän tutkimuksen osalta täytyy yhtyä Juhani 

Helmisen mielipiteeseen tutkimuksen lähdekritiikistä, sillä poliittisista 

olosuhteista vapaampaa historiaa on voitu kirjoittaa vasta 1980-luvun lopulta ja 

1990-luvun alusta alkaen Francon kauden henkisen perinnön väistyttyä 

historiankirjoituksesta. Aikaisempina vuosikymmeninä laadukkaampi Espanjan 

                                                        
20 Hovi 1975, 14–21. 
21 Kts. esimerkiksi lähdeluettelo. 
22 Kts. Paasivirta 1968; Paasivirta 1988. 



24 

ulkopolitiikkaa koskeva tutkimus tehtiin Espanjan rajojen ulkopuolella. Tosin 

näidenkin töiden osalta voidaan huomauttaa, ettei tutkijoilla välttämättä ollut 

pääsyä espanjalaisen lähdemateriaalin piiriin, koska nämä arkistot, sikäli kun 

avoinna olivat, avattiin vain Francoon myönteisesti suhtautuville tutkijoille.23 

Tässä työssä on pyritty käyttämään uudempaa 1990- ja 2000-luvun tutkimusta 

aina kun sitä on ollut saatavilla, ja voidaankin todeta, että tilanne Helmisen 

mainitsemilta vuosikymmeniltä on huomattavasti muuttunut. Espanjassa 1900-

luvun historiantutkimus herättää vielä 2000-luvun alussa voimakkaita tunteita. 

Hyvä esimerkki tästä on vastikään julkaistu kokoelmateos ”Taistelussa historian 

puolesta” uusista tulkinnoista koskien tasavaltaa, sisällissotaa ja Francon 

aikakautta. Teoksessa esitetään vaihtoehtoisia tulkintoja perinteiselle, suhteellisen 

Franco-myönteiselle, tulkinnalle. Toisaalta perinteistä näkemystä edustavat 

tutkijat eivät ole teoksen tekijöinä.24 

Tässä työssä käytetään pääasiassa viimeisintä tai arvostetuinta espanjalaista 

ulkopolitiikan tutkimusta koskien kutakin omaleimaista aikakautta. Jako on 

karkeasti seuraavankaltainen: ensimmäisen selkeän kokonaisuuden 

ulkopoliittisessa tutkimuksessa muodostaa Primo de Riveran diktatuurikausi ja 

koko hänen hallintokautensa ulkopolitiikka, toinen selvä vaihe on tasavallan 

kausi, kolmas sisällissodan sekä kaikkein tutkituin, niin Espanjassa kuin sen 

ulkopuolella, Francon ja etenkin toisen maailmansodan ajanjakso. 

Primo de Riveran kauden ulkopolitiikka, kuten hänen koko kautensakaan ei 

Espanjassa ole myöhemmän Francon kauden veroinen tutkijoiden tekemien 

tutkimusten määrässä. Osittain tämä johtuu siitä, että ulkopolitiikka oli 

suhteellisen pienessä roolissa Primo de Riveran hallintokaudella ja sen painopiste 

oli Espanjan Marokossa tai fasistisessa Italiassa.25 Ulkopolitiikkaa kahdenvälisesti 

on tutkinut Gustavo Palomares, jonka painopiste on Espanjan ja Italian välisissä 

suhteissa. Erityisnäkökulmana hän korostaa kahden diktaattorin, Espanjan Primo 

de Riveran ja Italian Benito Mussolinin, välistä suhdetta, joissa heijastuu 

aikakauden diktatuurien ulkopolitiikan henkilöityminen maan kulloiseenkin 

johtajaan. Ulkopolitiikka ei kuitenkaan ole aina kiinni maan johtajan toiveista ja 

ambitioista, minkä Palomares varsinkin Espanjan osalta tuo hyvin esille. 

Lisäarvoa tutkimukselle tuo läntisen Välimeren roolin esiin nostaminen eri 

maiden ulkopolitiikassa 1920-luvulla. 

                                                        
23 Helminen 1984, 133–135; 1994, 55–56. 
24 Alkuperäisteos En el combate por la Historia. Viñas (toim.) 2012. 
25 Vrt. esimerkiksi Calleja 2005; Navarro 1991; Palomares 1989. 
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Uudempien tutkimusten näkökulmat kokonaisvaltaisempia tarkastellen 

ulkopolitiikkaa osana Espanjan valtiota ja sen toimintaa kansainvälisellä 

areenalla, mikä mahdollistaa tarkemmin kauppapolitiikan ja muun 

yhteiskunnallisen kehityksen huomioimisen. José Navarro tarkastelee teoksessaan 

Espanjan sisäpolitiikan valtasuhteiden vaihtelua ja näiden tapahtumien vaikutusta 

ulkopoliittiseen toimintaan. Navarro ottaa esiin myös Espanjan aatteellisen 

muutoksen konservatiivien pitäessä valtaa ja muutoshaluisten liikkeiden 

kasvattaessa valtaansa kulissien takana. Uusinta tutkimusta Primo de Riveran 

kaudesta edustaa Eduardo Callejan kokonaisvaltainen työ Espanjasta Primo de 

Riveran aikana. Työnimikkeensä mukaisesti laaja teos kattaa koko yhteiskunnan 

tuoden mukanaan uusia näkökulmia niin taloudelliseen tilanteeseen kuin myös 

väestöllisiin muutoksiin Espanjan sisällä. Ulkopolitiikkaa käsitellään omana 

kokonaisuutena, ja tässä tutkimuksessa korostetaan erityisesti Marokon roolia 

koko Primo de Riveran kauden ajan.  

Vertailtaessa tämän työn kannalta oleellisia edellä mainittuja tutkimuksia ja 

niiden painotuksia on huomattava espanjalaisen tutkimuksen näkökulman 

muuttuminen ulkopolitiikan osalta kokonaisvaltaisempaan suuntaan. 

Ulkopolitiikka tulee muiden hallintoalojen mukana nousematta korostettuun 

rooliin, mihin Palomareksen varhaisempi tutkimus vielä osittain viittaa. Toisaalta 

tulee huomata, että Palomares painottaa ulkopoliittista tutkimusta, kun taas 

Navarron ja Callejan työt ovat Espanjasta kokonaisuutena. Tietenkin pitää 

huomata myös töiden ajallinen ero, Palomareksen tutkimus on vuodelta 1989, 

Navarron 1991 ja Callejan 2005. 

Tasavallan kauden (1931–1936)26 ajalta ulkopolitiikkaa on tutkittu yllättävän 

vähän, ja näyttääkin, että painopiste varsinkin Espanjassa on sisäpolitiikassa, 

mikä on sinänsä hyvin ymmärrettävää, onhan kyseessä yksi Espanjan historian 

suurimpia murroskausia. Tasavallan ajasta itsessään on kirjoitettu valtavasti, 

erityisesti sen loppuvaiheista, jolloin on haettu syitä sisällissodan puhkeamiseen 

kesällä 1936. Tässä työssä taustatutkimuksena on käytetty Julio Pecharrománin 

tasavaltaa kokonaisuutena tarkastelevaa työtä27. Teoksessa tuodaan esiin vaihtuvat 

valtasuhteet oikeiston ja vasemmiston välillä sekä arvioidaan myös näiden 

vallanvaihdosten vaikutusta ulkopolitiikan hoitoon. Työssä on käytetty laajaa 

yhteiskunnallista tilastomateriaalia kuvaamaan muutoksia ja niiden taustoja. 

                                                        
26 Espanjassa puhutaan toisen tasavallan kaudesta. Ensimmäinen oli lyhytaikaiseksi jäänyt tasavalta 
vuosilta 1873–74. Selkeyden vuoksi tässä työssä puhuttaessa tasavallasta tarkoitetaan toista tasavaltaa. 
27 Pecharromán 2006. 
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Tutkimus edustaa uutta laadukasta espanjalaista historiantutkimusta, johon olen 

aiemmin viitannut. 

Tasavallan kauden ulkopolitiikasta ei kuitenkaan ole kirjoitettu kovin montaa 

erikoistunutta tutkimusta ja Egido Leónin laaja ja ansiokas tutkimus28 tasavallan 

ulkopolitiikasta on iästään huolimatta edelleen tämän tutkimusympäristön 

parhaimmistoa, niin espanjalaisessa kuin kansainvälisessäkin traditiossa. 

Tämänkin työn kannalta merkittävässä tutkimuksessa tarkastellaan Espanjan 

ulkopolitiikkaa kokonaisuutena ottaen huomioon eri intressiryhmät omine 

kontakteineen. Lisäksi mukana on Espanjan toiminta tärkeimmissä 

kansainvälisissä organisaatioissa kuten Kansainliitossa ja muissa ylikansallisissa 

organisaatioissa. León tuo esille myös jonkinlaisia ulkopoliittisia linjauksia, ja on 

mielenkiintoista verrata näitä ulkopoliittisia suuntia tämän työn tutkimustulosten 

varjossa. Tasavallan ajalta tarkastellaan erikseen myös suhdetta tiettyihin 

yksittäisiin valtioihin kuten Ranskaan, Saksaan, Italiaan ja Neuvostoliittoon, 

mutta Leónkaan ei tuo esille erikseen suhdetta muihin Euroopan pieniin valtioihin 

kuten Suomeen. Kokonaisuutena on kuitenkin mielenkiintoista nähdä kuinka 

Leónin tutkimustulokset vastaavat tämän työn linjauksia, kun tarkastellaan 

Espanjan ulkopolitiikkaa ja sen vaihteluita tasavallan kaudella. 

Espanjan sisällissodasta on kirjoitettu hyllymetreittäin niin muistelmia kuin 

tieteellisiä tutkimuksiakin, ja kyseinen ajanjakso on espanjalaisessa 

historiankirjoituksessa yksi tutkituimpia, ellei tutkituin. Voisi kai todeta, että 

samaan tapaan kuin toisen maailmansodan aikakausi suomalaisessa 

historiankirjoituksessa. Erilaisia teoksia koskien kyseistä aikakautta on kirjoitettu 

aina 1930-luvulta alkaen 2000-luvulle saakka, ja näkökulmia kyseiseen kriisiin on 

tätä kautta lukuisia. Varsin lähellä sisällissotaa julkaistuihin, etenkin 

muistelmateoksiin, mutta myös tieteellisiin tutkimuksiin, tulee suhtautua erityisen 

kriittisesti. Vasemmisto-oikeisto- tai voittaja-häviäjä -näkökulmat ovat usein 

hyvin selkeästi esillä. Tuoreita näkökulmia tarjoavaa tutkimusta koskien 

ulkopolitiikkaa ei kuitenkaan ole juurikaan saatavilla, vaan Espanjan sisällissodan 

ajan ulkopolitiikan arviointi liittyy useimmiten johonkin muuhun laajempaan 

kokonaisuuteen, joten tässä ei esitellä sen tarkemmin tähän aikakauteen liittyvää 

tieteellistä tutkimusta. 

Francon ajasta tutkimusta on runsaasti. Kuten edellä aiemmin on todettu, 

lähdekritiikiltään parempaa tutkimusta julkaistiin 1960–1970-luvuilla Espanjan 

rajojen ulkopuolella, ja hyvin laaja-alaisesti tämän aikakauden Espanjaa on 

                                                        
28 León 1987. 
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tutkinut yhdysvaltalainen professori Stanley G. Payne, jonka erikoisalaa on 

erityisesti fasismin ja sen espanjalaiset ilmentymät. Hänen työnsä olivat aikanaan 

sensuroituja Espanjassa, mikä kuvasti Francon ajan tulkintaa historiasta. 

Ulkopolitiikka ei sinänsä ole keskiössä hänen tutkimuksissaan, mutta töiden laaja-

alaisuuden vuoksi ulkopolitiikkaa käsitellään laajalti. 

Uudempi ja kriittisempi espanjalainen Francon ajan tutkimus alkoi nousta ja 

päästä esille 1980-luvulla, jolloin ilmestyi esimerkiksi Manuel Burgosin 

uraauurtava kokonaisesitys koko Francon ajan ulkopolitiikasta.29 Tässä teoksessa 

tarkastelunäkökulmana on vielä aatteellinen perintö eli kuinka Espanjan oma 

poliittis-aatteellinen versio fasismista muokkasi käytännön ulkopolitiikan 

ratkaisuja. Työ oli yksi ensimmäisiä Francon ulkopolitiikkaa Espanjassa 

tarkastelleita tieteellisiä tutkimuksia, mutta jatkajia alkoi tulla varsinkin 1990-

luvulla.  

Yksi Espanjan tuotteliaimpia ja arvostetuimpia Francon ajan historioitsijoita 

on Barcelonassa syntynyt Javier Tusell, jonka käsialaa ovat lukuisat Francon 

toisen maailmansodan ajan politiikkaa tarkastelevat teokset. Hän aloitti Espanjan 

sisällissodasta, mutta erityisen merkittävä tämän väitöskirjan aihepiiriä ajatellen 

on Tusellin teos Espanjan roolista osana akselivaltoja30. Espanja oli toisen 

maailmansodan aikana virallisesti puolueeton, mutta Francon läheisistä 

yhteyksistä akselivaltoihin oli aiemmin kirjoitettu varsinkin Yhdysvalloissa ja 

Isossa-Britanniassa. Tusell toi tähän keskusteluun aiemmin puuttuneen Francon 

ajasta riippumattomamman espanjalaisen näkökulman, ja hänen tutkimuksensa 

ovat olleet arvostettuja myös Espanjan rajojen ulkopuolella.  

Tämän työn kannalta eräs kaikkein mielenkiintoisimpia ulkopolitiikan 

tutkimuksia on Matilde Eiroan tutkimus Francon suhteista Keski- ja Itä-

Eurooppaan vuosina 1939–1955.31 Hänen teoksensa lähtökohdat ovat 

samankaltaisia tämän työn kannalta ja tutkittava aikakausi on myös lähes sama 

jatkuen kuitenkin 1950-luvulle saakka. Voidaankin kysyä, miksi hän ei ottanut 

Suomea mukaan tutkimukseensa. Eiroan tutkimuksessa tutkitaan ulkosuhteita 

useisiin akselivaltojen liittolaisiin tai näiden rinnalla sotineisiin maihin kuten 

Unkariin, Bulgariaan, Romaniaan, Kroatiaan ja Slovakiaan. Lisäksi tutkitaan 

suhteita kyseisenä ajanjaksona miehitettyinä olleisiin valtioihin kuten Puolaan ja 

Tšekkoslovakiaan. Suomi mahtuisi historiallisessa kontekstissa mainiosti tähän 

                                                        
29 Burgos 1988. 
30 Tusell 1995. 
31 Eiroa 2001. 
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ryhmään etenkin, kun ajatellaan Suomen vaiheita toisessa maailmansodassa. 

Suomi oli mukana heti vuodesta 1939 kuten Tšekkoslovakia tai Puola, taisteli 

akselivaltojen rinnalla kuten Unkari tai Romania, liittyi Kolmen vallan 

sopimukseen ja joutui arvioimaan ulkopolitiikkaansa uudelleen toisen 

maailmansodan jälkeen. 

Syitä Suomen pois jättämiseen voidaan löytää useita. Suomen sijainti ja 

kulttuurinen asema viittaisi enemmän ehkä kuitenkin Itämeren alueelle, 

Skandinaviaan tai Baltiaan. Toisaalta Puolakin sijaitsi Itämeren piirissä, joten 

selittävä tekijä voisi olla uskonnollinen, sillä suuri osa edellä mainituista maista 

on katolilaisia kuten Espanja. Uskon kuitenkin syiden olevan arkisempia. Eiroan 

päälähteenä on ollut Espanjan ulkoministeriön arkisto, mikä ohjaa tutkimusta 

tarkastelemaan ulkosuhteita espanjalaisesta näkökulmasta. Ulkosuhteiden 

kohteena olevien maiden arkistoista on hyödynnetty vain Unkarin ja Bulgarian 

lähteitä sekä muutamia arkistokokonaisuuksia Tšekkoslovakian 

pakolaishallituksen osalta.32 Tosin Eiroa on saanut paikallisten tutkijoiden 

yksityisiä kokoelmia käyttöönsä edellä mainitun kolmen maan lisäksi Puolan 

osalta. Historiantutkijan kielitaito on myös eräs aihevalintaa ohjaava tekijä, ja 

Eiroa oli tutkimusta tehdessään käyttänyt apuna huomattavaa joukkoa paikallisia 

historiantutkijoita. 

Metodologiselta sekä kysymyksenasettelun kannalta Eiroan työ on kuitenkin 

hyvin mielenkiintoinen, kun sitä verrataan tähän tutkimukseen. Eiroa tarkastelee 

työssään toisen maailmansodan vaikutusta suhteisiin käyttäen välikappaleena 

kunkin maan asemaa kansallissosialistisen Saksan vaikutuspiirissä. Tämä oli 

tärkeä tutkimusnäkökulma aiemmassa pro gradu -tutkielmassani ja 

samantyyppinen tarkastelunäkökulma voisi toimia viitekehyksenä mielestäni 

myös tässä tutkimuksessa toisen maailmansodan aikakautta tarkasteltaessa. 

Edelleen voidaan verrata Eiroan johtopäätöksiä itäisen Keski-Euroopan osalta 

tämän työn vastaaviin tutkimustuloksiin Suomen ja Espanjan välisissä 

keskinäisissä suhteissa. Oleellista tämän tutkimuksen kannalta ovat Eiroan 

tutkimustulokset Francon Espanjan tunnustamisesta, diplomaattisen 

edustautumisen sekä toisen maailmansodan vaiheiden osalta, oli kyseessä 

akselivaltojen menestyksen vuodet tai liittoutuneiden voitto ja sitä seurannut 

Espanjan eristäminen kansainvälisesti.  

Tutkimustilanne on siis varsin avoin Suomen ja Espanjan välisten suhteiden 

tutkimukselle, koska aiempaa tieteellistä tutkimusta ei Lambergin työtä lukuun 

                                                        
32 Näiden arkistojen sijaintipaikka on Lontoo, Eiroa 200, 196. 
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ottamatta juuri ole. Vain Suomen näkökulmaa korostava pro gradu -tutkielmani 

jätti kokonaan Espanjan puolen huomiotta. Toisaalta 1900-luvun alkupuolen 

maailmaan nähden kahden toisistaan varsin kaukaisen maan kahdenvälisten 

suhteiden tarkastelu voi luoda kokonaan uusia näkökulmia myös 

jatkotutkimukselle. Espanjasta katsoen koko Pohjois-Euroopan ja Baltian suunta 

on täysin avointa tutkimukselle, toisaalta Suomen osalta voisi jatkaa esimerkiksi 

Portugalin tai jopa Etelä-Amerikan suhteiden tarkasteluun. Tämä tutkimus voi 

toimia osaltaan avaajana näiden kysymysten tarkastelussa, sekä voi tarjota 

mahdollisen käännöksen myötä uusia näkökulmia myös kansainvälisen 

diplomatian historiaan. Pienen ja nuoren sekä toisaalta keskisuuren ja vanhan 

eurooppalaisen valtion suhteiden tutkimusta voidaan soveltaa lähtökohtaisesti 

myös muihin vastaavan aikakauden valtioiden välisten suhteiden tutkimukseen. 

1.4 Tutkimustehtävä 

Tämä väitöskirja tarkastelee Suomen ja Espanjan välisiä suhteita vuosina 1917–

1946. Kyseinen aikakausi muodostaa selkeän alun ja lopun, ja siten ehjän 

tutkittavan kokonaisuuden. Suomi syntyi uutena valtiona ensimmäisen 

maailmansodan loppuvaiheissa irrotessaan Venäjästä, ja vasta tällöin Suomi 

saattoi alkaa luoda ulkosuhteita itsenäisenä valtiona, mikä muodostaa hyvän 

lähtökohdan, kun kyse on kahden itsenäisen valtion diplomaattisesta 

kanssakäymisestä. Yhtä selvä loppu tutkimukselle on toista maailmansotaa 

välittömästi seurannut ajanjakso, jolloin fasistiset tai sellaiseksi katsotut valtiot 

joutuivat hylkiön asemaan maailmanpolitiikassa. Espanja luettiin vuosina 1945–

46 viimeksi mainittuihin valtioihin, mikä johti siihen, että kanssakäymistä sen 

kanssa tuli välttää. Uudessa ulkopoliittisessa tilanteessa myös Suomi ajoi 

ulkomaanedustuksen Espanjassa alas, mikä johti käytännössä suhteiden 

lakkaamiseen. Tämä aikaväli muodostaa selkeän kokonaisuuden yhdelle 

aikakaudelle Suomen ja Espanjan välisissä suhteissa. 

Tässä tutkimuksessa näkökulmana on valtioiden välinen kanssakäyminen, 

mikä rajaa yleensä tarkastelun ulkopuolelle esimerkiksi kansalaisryhmien välistä 

toimintaa, yksityistä aktiivisuutta Suomen ja Espanjan välillä sekä yritysten 

väliset Espanja-kontaktit. Viimeksi mainitut yhteydet voivat kuitenkin muodostua 

merkittäviksi joiltain osin valtioiden toimiessa välikätenä kaupankäynnin 

avaamisessa ja vauhdittamisessa, esimerkiksi kauppaneuvotteluissa päänavaajana.  

Eräs tärkeä näkökulma on maiden välinen ulkomaankauppa, joka voisi tuntua 

luonnolliselta lähestymistavalta, kun kyseessä on kaksi maantieteellisesti 
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suhteellisen kaukaista valtiota, jotka vasta aloittelevat yhteisen diplomaattisen 

toiminnan traditioita. Ideologisten ja strategisten kysymysten taustalla on usein 

kaupallisia tavoitteita, joten ne voivat hyvinkin nousta suhteiden keskiöön. 

Maiden välinen kauppa voisi olla eräs tärkeimpiä osoittajia suhteiden ylä- ja 

alamäissä, eli ulkomaanvaihdon volyymista voisi tehdä joitakin merkittäviä 

huomioita. Edelliseen tulee kuitenkin asettaa muutamia varauksia, sillä maat 

aloittavat keskinäisen kauppapolitiikkansa lähes tyhjästä,33 mikä voi näyttää 

kauppavaihdon nopeasti kasvaessa suurelta edistymiseltä. Toisaalta tutkittavalle 

aikavälille mahtuu useita vakavia yleiseurooppalaisia kriisejä kuten Espanjan 

sisällissota vuosina 1936–1939 sekä Suomen osalta heti alusta lähtien toinen 

maailmansota 1939–1945. Kaupankäynti sodan aikana vieläpä pitkien 

maantieteellisten etäisyyksien lävitse voi olla hankalaa, vaikka suhteet muuten 

hyvällä tasolla olisivatkin. 

Toisaalta suhteiden kehittymistä voidaan tarkastella puhtaasti diplomaattiselta 

tasolta. Millaisia valtiosopimuksia maat solmivat keskenään ja millainen prosessi 

sopimukseen syntyyn tarvittiin? Oletuksena voisi olla, että jos suhteissa ei ole 

ongelmia, sopimukset syntyvät hyvin mutkattomasti eli kumpikaan osapuoli ei 

koe sopimuksen olevan itselleen haitallinen. Edelleen diplomaattinen 

edustautuminen ja sen muodot voivat olla hyvä indikaattori suhteiden 

kulloisestakin tilasta. Millaisella statuksella maat järjestävät edustuksensa toisen 

osapuolen maassa? Mikä on diplomaattisen edustajan asema aikakauden 

diplomatian hierarkiassa? Kuinka laajaa edustustoa maat ovat eri aikoina 

halukkaita ylläpitämään toistensa luona? Tässä yhteydessä voidaan tarkastella 

myös esimerkiksi maan edustajan saamien korkeimman tason audienssien 

määrää: miten nämä vierailut peilaavat maan asemaa toisen ulkomaan 

hierarkiassa. Lisäksi suhteiden kehittymisen prosessissa mielenkiintoista on 

osapuolten aktiivisuus. Kumpi maa oli aloitteellinen ja millaisilla motiiveilla 

yhteistyötä pyrittiin viemään eteenpäin? Voitiinko päätöksenteon takaa löytää ei-

valtiollisia voimia, ja jos voitiin, mitkä olivat näiden toimijoiden motiivit? 

Tutkittava aikakausi tarkemmin tarkasteltuna ei muodosta yhtä ainoaa 

monoliittista kokonaisuutta, vaan se voidaan erityyppisten ilmiöiden valossa jakaa 

useampaan selkeään kokonaisuuteen. Ensimmäisen tarkasteltavan jakson 

muodostaa luonnollisesti diplomaattisen kanssakäymisen käynnistäminen, jossa 

oleelliseksi asiaksi nousee Suomen tunnustaminen Espanjan toimesta sekä 

diplomaattisen edustautumisen aloittaminen puolin ja toisin. Millä ehdoilla 

                                                        
33 LIITE 1 ja 2. Esimerkiksi vuodet 1916 ja 1917. 
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Espanja oli valmis tunnustamaan Suomen itsenäisenä valtiona ja mitkä tekijät 

Espanjan päätökseen vaikuttivat? Kuinka Suomi tunnustamista haki ja miten 

suhteiden luonnissa edettiin tämän vaiheen jälkeen? Taustan viitekehyksen 

Suomen itsenäistymisen yhteydessä muodostaa edelleen käynnissä oleva 

ensimmäinen maailmansota, jossa Espanja oli puolueeton. Toisaalta Suomessa 

käytiin keväällä 1918 sisällissota, ja myös tällä kriisillä voi olla vaikutuksensa 

ulkopolitiikan alkutaipaleella. Suomi halusi avata kaupallisia suhteita nopeasti 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja tätä koskeva yritys tehtiin myös 

Espanjaan. Ensimmäiset kauppaneuvottelut kuitenkin epäonnistuivat. Mitkä 

tekijät johtivat epäonnistumiseen? Ajallisesti tämä jakso kattaa vuodet 1917–

1922. 

Toinen selkeä aikakausi muodostuu 1920-luvusta. Tällä vuosikymmenellä 

Suomi ja Espanja saavat alkutoimenpiteiden jälkeen suhteet vihdoin 

normalisoitua ja syvempi diplomaattinen toiminta voi alkaa, tavoitteena muiden 

intressien kuten kaupankäynnin aloittaminen. Samaan aikaan kuitenkin Espanja 

muuttuu konservatiivien ja liberaalien välisten kiistojen maasta Miguel Primo de 

Riveran johtamaksi diktatuuriksi, vaikka maa virallisesti kuningaskuntana 

säilyykin. Luvun yhteydessä on mielestäni tärkeää tarkastella Espanjan poliittista 

tilannetta hieman syvällisemmin, koska samalla vuosikymmenellä Suomi ja 

Espanja pyrkivät kuitenkin lisäämään keskinäistä toimintaansa. Kuinka 

diplomaattinen toiminta luonnistuu Espanjan eläessä poliittista muutosta? Yhtä 

mielenkiintoinen on näkökulma demokratian ja diktatuurin välisen yhteisen 

sävelen löytymisessä aikana, jolloin Suomi vasta opettelee ulkosuhteiden hoitoa. 

Aikakauden rajaaminen ajallisesti voisi olla helppoa, jos kyseeseen otetaan vain 

Primo de Riveran aikakausi Espanjan johdossa. Mutta tämä aikakausi ei 

välttämättä sovi tutkimuksen laajempaan kokonaisnäkökulmaan, jossa 

tarkastellaan Suomen ja Espanjan välisiä kahdenvälisiä suhteita. Voidaanko 

suhteissa nähdä selkeä muutos Primo de Riveran myötä? Saadakseen selkeämmän 

kokonaiskuvan on käsittelyä laajennettava hieman Primo de Riveraa edeltävään 

aikaan sekä muutamiin vuosiin hänen jälkeensä. Toinen pääluku käsittelee 1920-

lukua, ja sen päätutkimuskohteena on maiden välinen toiminta kansainvälisessä 

politiikassa sekä Suomen ja Espanjan välisen kauppasopimuksen synty. 

Kolmas pääluku alkaa 1920-luvun lopulta, jolloin Primo de Riveran pitkä 

valtakausi päättyy ja toisaalta Suomi vaihtaa pitkäaikaisen asiainhoitajansa 

Espanjassa. 1930-luvun alussa Espanjasta tulee tasavalta ja aiempi politiikka 

muuttuu vasemmiston päästessä ensimmäistä kertaa osallistumaan Espanjassa 

poliittiseen toimintaan. Suomi ja Espanja neuvottelevat keskinäisestä kaupasta 
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tarkemmin etenkin puutavarakaupan osalta. Espanjan tasavallan ulkopolitiikka 

muuttuu aiempaan verrattuna huomattavasti34 ja tällä voi olla vaikutuksia myös 

suhteisiin Suomen kanssa. Mielenkiintoinen näkökulma on myös Suomen 

pyrkimys viisumivapauteen Espanjan kanssa turismin lisäämiseksi. Espanjassa 

valta kuitenkin vaihtuu useaan otteeseen ja Suomen ulkopolitiikan havainnoijat 

Madridissa joutuvat toimimaan jatkuvassa muutoksessa. Kuinka hyvin Suomen 

Madridin lähetystö pysyy muutoksessa mukana? Toisaalta voidaan myös kysyä, 

kuinka hyvin muutokset Espanjan ulkopolitiikassa heijastuvat espanjalaisten 

edustautumiseen Helsingissä. Onko Espanjan tasavallalla selkeää ulkopoliittista 

linjaa ja mikä on Suomen rooli tässä tilanteessa, etenkin kun tasavallan aikana 

valta Espanjan sisällä vaihtuu useita kertoja oikeiston ja vasemmiston välillä? 

Tämä luku päättyy keskusta-vasemmiston, Frente Popularin, vaalivoittoon ja sitä 

seuranneen sisällissodan alkuun kesäkuussa 1936. 

Neljäs pääluku keskittyy Espanjan sisällissotaan ja sen vaikutuksiin maiden 

keskinäisiin suhteisiin. Kuinka Suomen ja Espanjan suhteet toimivat sisällissodan 

aikana ja miten maat saivat järjestettyä diplomaattiedustuksensa toisaalta 

sotatoimialueella ja toisaalta silloin, kun yhteyttä omaan ulkoministeriöön ei 

ollut? Sisällissodan aikana Suomen diplomaattinen edustusto ja Suomen 

lähetystötilat joutuvat kansainvälisen huomion keskipisteeksi, kun tiloista käsin 

hyökätään asein diplomaattisen suojan turvin. Mistä niin sanotussa tapaus 

Cacherossa oli kyse ja mikä sen vaikutus maiden välisiin suhteisiin oli? Suurin 

kysymys muodostuu kuitenkin sisällissodan lopputuloksesta Francon voiton 

näyttäessä vuosi vuodelta selvemmältä. Milloin Suomi alkoi järjestellä suhteitaan 

Francon Espanjaan ja missä vaiheessa tasavalta päätettiin hylätä? 

Viides pääluku käsittelee toisen maailmansodan aikaa, kuitenkin siten, että 

lähtökohtana on jo toista maailmansotaa edeltävä aika, eli kesä 1939, jolloin 

Franco oli jo vallassa. Keskeisin näkökulma suhteisiin on toisen maailmansodan 

vaikutukset suhteisiin. Toisaalta päätän luvun käsittelyn ennen varsinaisen toisen 

maailmansodan päätöstä jo syksyllä 1944, jolloin Suomi solmii aselevon 

Neuvostoliiton kanssa, koska tällä sodasta irtautumisella oli myös välitön 

vaikutus Suomen ulkopolitiikkaan. 

Viimeinen pääluku kattaa vuodet 1944–1946, eli aikakauden, jolloin Espanja 

joutui kansainväliseen eristykseen. Tässä luvussa tarkastellaan syitä, jotka johtivat 

Suomen ja Espanjan suhteiden jäädyttämiseen ja lähetystöjen sulkemiseen puolin 

ja toisin. Mitkä tekijät johtivat suhteiden alasajoon ja kuinka tämä prosessi vietiin 

                                                        
34 León 1987, 51–53. 
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läpi? Erityisesti on mielenkiintoista tarkastella Suomen toisen maailmansodan 

jälkeisen ulkopoliittisen ilmapiirin muutosta ja sen vaikutusta Espanjaan, jossa 

Francon hallitus jatkoi kansainvälisestä paineesta huolimatta. Kumpi valtioista oli 

aktiivinen suhteiden viilentämisessä ja saattoivatko maat toimia ilman 

ulkopuolista painostusta itse parhaaksi katsomaansa tahtiin? Ajallinen ulottuvuus 

jatkuu aina vuoden 1946 loppuun viimeiseen diplomaattiseen toimenpiteeseen 

maiden välillä.  

Tästä aihepiiristä Suomen ja Espanjan väliltä ei ole aiemmin tehty 

väitöskirjaa. Aikakausi sinänsä on hyvin tutkittu Suomen ja Espanjan historiassa, 

mutta kuten edellä on aiemmin esitetty, kahdenvälisten suhteiden tutkimusta niin 

Suomesta Espanjaan kuin päinvastoin ei ole tätä työtä ennen tieteellisen 

opinnäytetyön muodossa tehty. Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen traditiossa 

tämänkaltainen tutkimus löytää hyvin paikkansa, sillä se avaa uuden näkökulman 

ja sillan kahden tuona aikakautena varsin etäisen maan keskinäiselle 

kanssakäymiselle. Samalla tutkimus paljastaa ulkopolitiikan olemuksen 

tapauksessa, jossa ulkopoliittinen kumppani ei ole maantieteellisesti eikä ehkä 

kulttuurisestikaan välittömässä läheisyydessä. Myöhemmässä vaiheessa 

tutkimusta voidaan laajentaa niin Espanjassa kuin Suomessakin esimerkiksi 

tarkastelemaan yksittäisten kansalaisten tai kansalaisryhmien väliseen toimintaan 

maiden välillä. 

1.5 Lähteet ja metodi 

Kansainvälisten suhteiden historiassa ja etenkin diplomatian historiassa keskeisen 

lähdemateriaalin muodostavat eri valtioiden tuottamat arkistokokonaisuudet 

etenkin ulkoministeriöiden osalta. Klassisessa diplomatian historiassa maiden 

välisten suhteiden historia näyttäytyy usein valtionpäämiesten, diktaattorien tai 

muiden keskeisten henkilöiden kautta. Suhteita voidaan kuvata epämääräisesti 

esimerkiksi, että Suomi vastusti tai Madrid oli toista mieltä, jolloin syntyy 

mielikuva monoliittisesta toimijasta.35 Vaarana on, että yksittäisten toimijoiden 

näkemyksistä tulee koko valtion näkemyksiä tai ulkopolitiikan näkemyksiä. Tämä 

on myös lähdemateriaalin osalta eräs merkittävä tutkimusnäkökulma tässä työssä.  

Missä Suomen ja Espanjan välisten suhteiden päätöksenteon painopiste oli, mistä 

syistä tietyt osa-alueet leimasivat maiden välisiä suhteita ja miten suhteisiin 

vaikutti maiden välinen maantieteellis-kulttuurinen etäisyys?  

                                                        
35 Nevakivi 1993, 51–52. Teoksessa Hentilä 1993. 
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Tärkeimpinä lähdeaineistoina ovat molempien maiden ulkoministeriöiden 

arkistot. Suomen osalta keskeisimmän aineiston muodostavat ulkoministeriön 

arkiston Suomen Madridin asiainhoitajan/lähettilään raportit.36 Kyseinen 

kokoelma on tutkimuksen ensimmäisten vuosien osalta hieman hajanainen, mutta 

1920-luvulta alkaen kattava kokonaisuus. Puutteita on kriisiaikojen raporteissa. 

Esimerkiksi Espanjan sisällissodan vuosien aikana raportointi jää vähäisemmäksi 

alkaen loppuvuodesta 1936, koska Madrid on rintamalinjalla lähes koko sodan 

ajan. Toisaalta Espanjan tapahtumia pyrittiin seuraamaan Lissabonista käsin. 

Espanjan asioita käsittelevää raportointia on varsinkin vuosina 1937–1938 

huomattavasti Lissabonin arkistoissa. Toinen puutteita sisältävä aikakausi on 

toisen maailmansodan loppuvaihe, etenkin Ranskan tultua uudelleen 

sotatoimialueeksi kesän 1944 aikana. Raportteja puuttuu tältä ajalta, mikä 

johtunee kuriiriyhteyksien heikosta toiminnasta sotatilanteessa. 

Espanjan osalta tärkeimmän lähdemateriaalin kokonaisuuden muodostavat 

myös ulkoministeriön kokoelmat, jotka ovat jaettu Espanjassa kahteen 

arkistolaitokseen.37 Materiaalia näissä arkistokokoelmassa on paljon, mutta sen 

ongelmana on hajanaisuus. Joukossa on sekä ministeriön asiakirjoja että 

Helsingin lähetystön papereita ja hajanaisesti raportteja. Espanjan Suomea 

koskeva raportointi Helsingistä käsin on hyvin kattavaa 1920-luvun ensimmäisiltä 

vuosilta, toisen maailmansodan alkuun saakka. Hajanaisemmin lähteitä on toisen 

maailmansodan loppuvaiheista, mutta mitään selkeitä aukkoja näillä vuosilla ei 

kuitenkaan ole. Haastavimman kokonaisuuden Espanjan puolelta muodostaa 

jatkosodan aika, jolloin esiintyy selkeitä katkoksia raportoinnissa Suomesta. 

Espanjan lähetystö Helsingissä on kuitenkin ollut koko ajan toiminnassa, eli 

ilmeisesti asiakirjoja on kadonnut kuljetuksen tai arkistoinnin yhteydessä. Toisen 

maailmansodan loppuvaiheiden aikakaudelta on raporttien vähäisyydestä 

huolimatta säilynyt Espanjan lähetystön vuosikertomus joka vuodelta, mikä 

kertoo lähetystön olleen toiminnassa. Ilmeisesti kriisiajat edellä mainittuina 

aikoina ovat vaikuttaneet säilyneisiin asiakirjoihin. Molempien 

ulkoasiainhallintojen kokoelmat ovat kokonaisuudessa kuitenkin riittäviä tämän 

tutkimuksen tutkimustehtävän täyttämiseen. 

Kummankin maan arkistokokoelmia voidaan täydentää muilla lähteillä. Kun 

Espanjassa kaikki Suomeen liittyvä materiaali on kahdessa maantieteellisesti 

                                                        
36 Ulkoministeriön arkisto, tästä eteenpäin UMA. 
37 Espanjan ulkoministeriön arkisto, Archivo del Ministerio de las Asuntos Exteriores, tästä eteenpäin 
AMAE. Espanjan hallinnon arkisto, jossa sijaitsee Helsingin lähetystön asiakirjat, Archivo General de 
la Administración, tästä eteenpäin AGA.  
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suhteellisen läheisessä paikassa, on Suomessa materiaali jaettu osittain 

ulkoministeriön lähteisiin ja osittain Madridin lähetystön lähteisiin. Viimeksi 

mainittu kokoelma eli Madridin lähetystön arkisto sijaitsee Joensuun maakunta-

arkistossa.38 Madridin lähetystön arkistossa on kaikki sähkösanomakirjeenvaihto, 

lähetystön taloudenpito sekä lukuisa joukko Espanjan Suomelle välittämiä 

asiakirjoja, mikä täydentää huomattavasti edellä mainittujen ulkoministeriön 

arkistojen asiakirjakokoelmia. Kyseessä on tämän tutkimuksen kannalta etenkin 

Espanjan arkistolähteitä huomattavasti paikkaava kokonaisuus. Toisaalta 

Madridin lähetystön arkistokaan ei ole täydellinen, vaan puutteita on erityisesti 

Espanjan sisällissodan ajalta, kun arkistoa siirrettiin useita kertoja pois sodan 

jaloista. Lisäksi toisen maailmansodan aikana arkistointi ei ollut järjestelmällistä, 

vaan asiakirjoja puuttuu tai ne eivät muodosta mitään selkeää kokonaisuutta. 

Tutkijan kannalta tilanne on tietysti haasteellinen. 

Omana lähdemateriaalikokonaisuutena voidaan pitää myös keskeisten 

ulkopoliittisten toimijoiden muistelmia tutkittavalta ajanjaksolta. 

Tämänkaltaisessa lähdemateriaalissa on kuitenkin tutkijan kannalta monenlaisia 

sudenkuoppia. Muistelmat voivat parhaimmillaan tuoda esiin jotain sellaista mitä 

keskeinen henkilö ei voi julkisesti asiakirjoissa kertoa, mutta edelleen tulee 

muistaa, että kyseessä on yksittäisen henkilön näkemys asiasta. Aivan kuten 

syytetyllä oikeudessa, ei myöskään muistelman tekijällä ole velvollisuutta kertoa 

totuutta. Harhaanjohtamisen sijaan muistelmien kirjoittaja voi kuitenkin muistaa 

asioita väärin tai jättää jotain kertomatta. Lauri Haataja on verrannut muistelmia 

hienosti kiitävään junaan. Muistikuvat omasta matkasta ja vaunuosastosta voivat 

olla hyvinkin tarkkoja, mutta tietoisuus junan ulkopuolisesta maailmasta voi olla 

hataraa tai toisen käden tietoa.39 Lisäksi ulkopoliittisten toimijoiden yksilöimistä 

vaikeuttaa lähteissä esiintyvä tapa esitellä uusi toimija pelkästään sukunimellä. 

Erityisesti suomalaisten tekemässä lähdemateriaalissa muutamien espanjalaisten 

toimijoiden koko nimi jää pimentoon. Suomalaisten osalta henkilöt saadaan 

pääasiassa esiteltyä koko nimellä.40 

Tämän työn kannalta muistelmat muodostavat yhden täydentävän 

näkökulman, etenkin kun suuri osa Espanjan ulkopoliittista johtoa on muistelmat 

kirjoittanut. Espanjalaisten ulkopoliittisten toimijoiden osalta muistelmia löytyy 

                                                        
38 Joensuun maakunta-arkisto, tästä eteenpäin JMA. 
39 Haataja 1993, 137–142. Teoksessa Hentilä 1993. 
40 Esimerkiksi suomalaisissa arkistoissa on sodan ajan johtavien poliitikoiden osalta huomattavia 
puutteita, kun niitä siivottiin toisen maailmansodan päätteeksi. Kanervo 2007, 26–27. 
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runsaasti, esimerkiksi ulkoministerit Francisco Gómez Jordana Souza41 

(ministerinä 1938–39 ja 1942–44) sekä Ramón Serrano Suñer (1940–42) ovat 

kirjoittaneet muistelmateokset. Toisaalta espanjalaisissa toisen maailmansodan 

ajan muistelmissa on vahva selittelemisen tunne, mikä käy ilmi esimerkiksi 

Espanjan ulkoministeriön pitkäaikaisen diplomaatin José M. Doussinaguen 

muistelmateoksen nimestä ”Espanja oli oikeassa” (España tenía razon, 1949). 

Suomalaisista muistelmia ovat kirjoittaneet Suomen Espanjan lähettiläistä Onni 

Talas sekä Georg Gripenberg, ja muistelmat kattavat heidän aikansa Madridin 

asemapaikan asiainhoitajana. Gripenberg sivuaa muistelmissaan henkilösuhteita 

suomalaisen diplomaatin ja espanjalaisten toimijoiden välillä, ja sitä kautta hän 

tarjoaa yhden näkökulman lisää maiden välisiin suhteisiin.42 

Espanjalaisen tutkimusmateriaalin ja lähdekirjallisuuden osalta täytyy vielä 

mainita Espanjan kansalliskirjasto Madridissa, jonka kokoelmat ovat tutkijan 

kannalta erinomaiset. Kyseinen kirjasto kattaa lähes kaiken espanjankielisen 

julkaistun materiaalin koskien esimerkiksi tätä tutkimusta. Varsinkin 1900-luvun 

ensimmäisellä puoliskolla julkaistu lähdekirjallisuus on erittäin hankalasti 

saatavissa esimerkiksi yliopistojen palveluiden kautta, mutta Espanjan 

kansalliskirjaston kokoelmista teokset todennäköisesti löytyvät. 

Varsinaisten ulkopoliittisten lähteiden lisäksi voidaan tarkastella myös muita 

ulkopolitiikkaa ja etenkin sen toteutumista tukevia lähteitä. Ulkomaankaupan 

arkistot ovat tässä avuksi. Haasteena ovat eri maiden tavat tilastoida tuontia ja 

vientiä eri tavalla, mutta ainakin volyymi ja myytävät artikkelit saadaan selville 

tätä kautta. Viennin ja tuonnin tilastot ovat apuna esimerkiksi kauppapolitiikan 

onnistumista ja sujuvuutta arvioitaessa. Espanjan osalta ulkomaankaupan 

arkistolähteet ovat AMAE:ssa ja Suomen osalta materiaali löytyy UMA:sta. Eri 

valtioiden protokollaa koskevasta arkistosta voidaan selvittää esimerkiksi 

diplomaattien edustautumisen aikamääreitä ja lähetystöjen lähetetyn 

henkilökunnan määrää. 

Kuvatutkimuksen lähteinä on tässä käytetty oppi-, tietosana- ja matkakirjoja 

sekä sanomalehdistöä. Matkakirjojen osalta voidaan mainita espanjalaisen Angel 

Ganivet’n teos Suomalaiskirjeitä, jota pidetään yhtenä espanjalaisen 

                                                        
41 Jordanan muistelmateos ilmestyi hänen kuolemansa jälkeen vasta vuonna 2002 ja sen toimitti hänen 
poikansa suurlähettiläs Rafael Gómez-Jordana. Teos sisältää sekä päiväkirjan että tutkimusosion. 
42 Kahdenvälisten suhteiden keskeisten toimijoiden osalta muistelmia tai yksityistä kirjeenvaihtoa ei 
ole jäänyt yhdeltäkään Espanjan diplomaatilta koskien Suomea, ei myöskään Suomen 
pitkäaikaisimmalta Espanjan diplomaatilta Georg Winckelmannilta. Gripenbergin kirjeenvaihto on sen 
sijaan arkistoitu, mutta olen rajannut sen tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska riittävä 
tutkimusnäyttö saataneen muistelmilla. 
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kirjallisuuden klassikoista. Sanomalehtien osalta olen rajannut käsittelyn 

kummankin maan osalta kahteen lehteen. Suomen osalta tarkastellaan Helsingin 

Sanomia sekä Suomen Kuvalehteä. Helsingin Sanomat on yksi Suomen 

pitkäaikaisimpia edelleen ilmestyviä sanomalehtiä. Levikiltään suurena ja 

pääkaupunkiseudun lehtenä sillä on ollut keskeinen rooli koko maan uutisoijana. 

Alkuvaiheissaan lehti edusti nuorsuomalaisten linjaa ja myöhemmin se oli 

Edistyspuolueen lehti. Vuodesta 1932 alkaen lehti on ollut sitoutumaton, joskin 

sen linja oli edelleen lähellä puolueen linjaa.43 Toisena lehtenä käytän Suomen 

Kuvalehteä, joka on erikoistunut seuraamaan kansainvälisiä tapahtumia, 

politiikkaa ja kulttuuria. Lehti on perustettu vuonna 1916 ja on ollut yksi 

laajalevikkisimpiä alansa lehtiä.44 Espanjan osalta käytän kahta lehteä. 

Ensimmäinen on vuonna 1903 perustettu ABC, joka on tutkimani ajanjakson 

johtava sanomalehti Espanjassa. Linjaltaan lehteä on pidetty oikeistolaisena, 

monarkian ja katolilaisuuden kannattajana.45 Toinen on Falangi-puolueen 

äänenkannattaja Arriba!, joka voidaan lukea äärioikeiston lehdeksi. Se ilmestyi 

oman tutkimukseni kannalta vilkkaimpana ajankohtana eli vuodesta 1935 

eteenpäin kattaen sisällissodan ja toisen maailmansodan ajan. Arriba! oli selvästi 

Francon äänenkannattaja, joten sen kautta voidaan saada Espanjan hallituksen 

sekä äärimmäisen oikeiston mielikuvia, koska erityisesti sisäministeriön kannat 

tuotiin esille Arriban! kautta.46 Lehdistön käsittelyn olen rajannut kahteen 

aikakauteen, Espanjan sisällissotaan ja Suomen talvisotaan, jolloin maat ovat 

oletettavasti eniten esillä mediassa. 

Lähteitä on riittävästi vastaamaan tämän tutkimuksen kysymyksenasetteluun. 

Edellä mainitut puutteet huomioon ottaen annettuun tutkimustehtävään voidaan 

kuitenkin saada tyydyttävä vastaus. Kultakin aikakaudelta on riittävä määrä 

lähdeaineistoa, jotta keskeiset poliittiset suuntaviivat voidaan selvittää. 

Historiallisessa tutkimuksessa tulee hyväksyä se tosiasia, että täydellistä 

lähdeaineistoa ei edes ihannetilanteessa ole saatavilla. Lähdeaineistoa on 

kuitenkin riittävästi luomaan peruskäsitys ulkopolitiikasta Suomen ja Espanjan 

välillä, ja voi olla, että hiljaisilla kausilla tapahtumia on ollut niin vähän, ettei 

                                                        
43 Salokangas 1998, 265–267. 
44 Leino-Kaukiainen 1992,  216–218. 
45 Fuentes-Fernandez 1997, www-lähde, viitattu 1.4.2012. Alkuperäislähde saatavilla Espanjassa. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_prensa_espa%C3%B1ola#El_franquismo 
46 Fuentes-Fernandez 1997, www-lähde, viitattu 1.4.2012. Alkuperäislähde saatavilla Espanjassa. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_prensa_espa%C3%B1ola#El_franquismo 
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lähteitäkään ole juuri syntynyt. Toisen osapuolen aktiivisuus ja toisen passiivisuus 

voivat kertoa suoraan suhteiden merkityksestä maan ulkopolitiikalle. 

Kansainvälisten suhteiden historian tutkimuksessa klassisen metodin on 

muodostanut Jean-Baptiste Durosellen ja Pierre Renouvinin uraauurtava teos47, 

joka tarkastelee kansainvälisten suhteiden muodostumista maantieteen, 

luonnonvarojen, väestön ja ideologis-uskonnollisten lähtökohtien kautta. Toinen 

tärkeä näkökulma on valtiomiesten toiminta sekä päätöksenteon rakenne 

ulkopolitiikkaa tutkittaessa, missä määrin yksi henkilö tai ryhmittymä kykenee 

vaikuttamaan valtion ulkopolitiikkaan muiden tekijöiden ohella. Edellä mainittu 

klassikko muodostaa viitekehyksen myös tälle tutkimukselle, koska Suomi ja 

Espanja pinta-alansa puolesta olivat eurooppalaisia suurvaltoja, mutta muiden 

resurssien osalta jäivät pienten tai keskisuurien valtioiden joukkoon.  

Uudempaa metodologiaa edustaa Hovi omassa tutkimuksessaan. Hovi 

tarkastelee Ranskan ulkosuhteita keskeisten henkilöiden sekä näiden edustamien 

organisaatioiden toiminnan kautta, jolloin pääpaino on ulkoministeriöllä sekä 

sotilaspolitiikan ulkopoliittisilla edustajilla, jotka hänen tutkimansa aikakauden 

alkuvaiheissa (1917–) edustivat samaa kokonaisuutta. Kyseisten toimijoiden 

lähtökohdat ja motiivit saadaan selville Hovin mukaan hallituksen sisäisistä 

toimintaohjeista, nooteista sekä mahdollisista salaisista asiakirjoista, kuten 

salasähkeistä. Nämä toimijoiden motiivit sijoitetaan oman aikansa taloudelliseen, 

geopoliittiseen sekä kansalliseen viitekehykseen, jolloin voidaan arvioida 

Ranskan ulkopolitiikan pidemmän aikavälin strategista linjaa.48 Pieniä ja/tai 

toisistaan kaukana olevia maita tutkittaessa päälähteinä ovat edellä mainitut 

arkistolähteet, joiden keskeisimpiä osia ovat erilaiset diplomatian lähteet. Näiden 

lisäksi voidaan käyttää erilaisia kansalaistoiminnan lähteistä. Oleellista on 

kuitenkin liittää suhteet laajempaan kontekstiin, jossa tarkastellaan maiden eroja 

ja yllättäviäkin yhtäläisyyksiä alkaen historiasta ja maantieteestä.49 Tästä voidaan 

jatkaa mielikuvien tarkasteluun, ja tämän kautta sijoittaa kuvan tarkastelija 

laajempaan kontekstiin, tässä tapauksessa Suomen mielikuvaan espanjalaiseen 

maailmaan tai Espanjan mielikuvaan Itämeren pohjoisosaan. 

Tämän tutkimuksen metodi noudattelee yhdistelmää edellä mainituista 

klassikoista. Taustan muodostaa Espanjan sijainti Lounais-Euroopassa Välimeren 

ja Atlantin rannoilla lähellä Afrikkaa ja eurooppalaista suurvaltaa Ranskaa. 

                                                        
47 Duroselle-Renouvin 1967. 
48 Hovi 1975, 20. 
49 Vares 2011, 10–11. 
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Suomen geopoliittista asemaa leimaa voimakkaasti itäisen suurvaltanaapurin 

Neuvostoliiton läheisyys. Samalla Suomi on kuitenkin Itämeren pohjoisrannalla 

oleva valtio, jolla on läheiset yhteydet Baltian maihin. Väestöresursseiltaan ja 

luonnonvaroiltaan Espanja ja Suomi poikkeavat huomattavasti toisistaan, mikä 

sijoittaa Suomen pieneksi valtioksi eurooppalaisessa kontekstissa ja Espanjan 

keskisuureksi. Lisäksi tulee muistaa Espanjan pitkä historia kansallisvaltiona ja 

Suomen synty ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheissa. Keskeinen 

lähdeaineisto on samankaltainen kuin Hovin tutkimuksessa kattaen pääasiassa 

ulkopoliittista kirjeenvaihtoa ja sisäisiä raportteja. Erona edellä mainittuihin 

tutkimuksiin tämän työn metodologisessa näkökulmassa on eksoottisuus. 

Kiistaton tosiasia on, että Suomi ja Espanja olivat kaukana toisistaan, mikä 

tarkoittaa, että keskeisten ulkopoliittisten toimijoiden mielenkiinto ei välttämättä 

riitä koskemaan kaukaista kumppania. Tässä tutkimuksessa lähteiden avulla 

tavoite on löytää keskeiset toimijat ja heidän motiivinsa näiden näkökulmien 

takaa. Eksotiikalla tarkoitetaan sellaisia piirteitä, jotka reaalipolitiikan muutosten 

yhteydessä vaikuttavat aiempaa edeltävällä tavalla muutokseen maiden välisissä 

suhteissa. Hovin tutkimuksen tapaan tämä eksotiikan näkökulma tulee sijoittaa 

yleiseurooppalaiseen viitekehykseen. Tämä eksotiikka voi toimia selittävänä 

tekijänä, kun esimerkiksi maa lähettää edustajansa asemapaikalle, ja hänen tulee 

alkaa luoda kontaktiverkostoa tai soveltaa kotimaastaan saamia toimintaohjeita. 

Etenkin toimijoiden ollessa vähäisiä voi yhden diplomaatin mielikuvilla tai 

ammattitaidolla olla vaikutusta kahdenvälisten suhteiden kehittymisessä.  

Eksotiikan roolia tarkastellaan historiallisen kuvatutkimuksen keinoin. Kun 

kuvatutkimusta alkaa tarkastella historiantutkimuksen metodina, on tärkeää 

määritellä, mistä kuvassa on kysymys. Professori Olavi K. Fält määrittelee kuvan 

yksinkertaistetuksi versioksi todellisuudesta. Kuva on luonteeltaan pysyvämpi 

kuin yksittäinen mielipide. Lisäksi kuva on yksinkertaisempi, ja ulkomaalaisia 

ajatellen sillä on taipumus olla jossain määrin kielteinen. Kuva vahvistaa jo 

mielessä olevia kohteeseen liittyviä stereotypioita. Kuva muuttuu useimmiten 

dramaattisten muutosten myötä. Kuvan muutoksen kautta saadaan selville jotain 

muutoksen luojasta, tarkastelijasta, subjektista. Kuvan kehittymisen kannalta on 

hedelmällistä pitkä maantieteellinen etäisyys sekä kulttuuriset ja poliittiset erot. 

Kaukaisia kulttuureja tarkasteltaessa kuva paljastaa hyvin paljon ihmisen 

persoonasta, enemmän kuin tarkasteltaisiin henkilön kuvaa jostain suhteellisen 

tutusta asiasta.50  

                                                        
50 Fält 1982, 10–14. 
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Historiallisella kuvatutkimuksella pyritään saamaan esiin kuvan tarkastelijan 

näkemyksiä tarkasteltavasta kohteesta, ja keskeisin tutkimuskohde ei ole kuvan 

kohde, vaan kuvan katsoja. Pitkien etäisyyksien, kulttuuristen ja poliittisten erojen 

kautta kuva on saattaa rakentua hyvin stereotyyppiseksi. Kaukaiset kulttuurit 

paljastavat hyvin paljon tarkastelijan persoonasta, koska kuvaa rakennetaan 

muutamien lähteiden varaan.51 Kuva on kuin käsitys, joka muotoutuu ihmiselle 

tietystä asiasta saadusta informaatiosta, joka on muovautunut osaksi hänen 

maailmankuvaansa. Tässä prosessissa on mukana hänen yksilöllisiä pelkoja, 

toiveita ja päämääriä. Tiedon ohella mukana on myös mielipiteitä, asenteita ja 

uskomuksia.52 Kuva on abstrakti rakenne, joka on osa yksilön tai ryhmän 

maailmankuvaa. Se muodostuu ihmisen oikeana pitämistä maailmaa koskevista 

tiedoista. Kuva on monimutkainen rakenne tulkintoja, arvoja ja vastakkaisuuksia. 

Se edustaa mielessä todellisuutta, mutta ei ole välttämättä totta, vaan jonkinlainen 

yksinkertaistettu todellisuus. Kuvassa on kohteeseen liittyviä uskomuksia, 

stereotyyppejä, asenteita, mielipiteitä ja erityisesti voimakkaita tunteita kuten 

toiveita, pelkoja, myyttejä, rakkautta tai vihaa.53 

Kuva muuttuu hyvin hitaasti. Mielikuvat ovat hyvin vastustuskykyisiä 

muutoksille, koska ne ovat pitkän ajan, jopa sukupolvien rakennelmia. 

Ristiriitaisissa tilanteissa ihminen ottaa vastaan sellaista informaatiota, joka 

vastaa hänen aikaisempaa mielikuvaansa. Mielikuvista muodostuu kartta, joka 

esittää todellisuutta, mutta ei itse ole todellisuutta. Tyypillistä on kuvatun kohteen 

yksinkertaistaminen, pitkäikäisyys ja kiinteys. Mielikuva ulkopuolisista ja 

vieraista on voittopuolisesti kielteinen, koska aiempaa mielikuvaa ei välttämättä 

ole. Patoamisteorian mukaan kuvassa tapahtuu muutoksia, kun pitkän aikavälin 

kuluessa tulee paljon signaaleja, jotka eivät vastaa entistä. Näin nämä signaalit 

kasaantuessaan ikään kuin murtavat entistä mielikuvaa ylläpitäneen padon. 

Toisaalta kuva voi muuttua, jos kuvan kohteessa tapahtuu dramaattisia 

tunnepitoisia muutoksia.54 

Kuvaa voidaan sellaisten lähteiden avulla, joita tarkastelijalla on 

mahdollisesti ollut käytössään. Tällaisia lähteitä voivat olla koulu-, oppi- ja 

tietosanakirjat, populaarikulttuuri kuten kirjallisuus ja sanomalehdistö. Suomen ja 

Espanjan kuvaa toisistaan tarkasteltaessa maiden välinen maantieteellinen ja 

kulttuurinen etäisyys luo hyvin hedelmällisen pohjan. Massaturismia 1900-luvun 

                                                        
51 Fält 1982, 10–14. 
52 Alenius 1993, 4–5.  
53 Ratz 2007, 199–201. 
54 Fält 2007, 223–226. 
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puolenvälin tapaan ei vielä ollut puhumattakaan modernista verkon välityksellä 

tapahtuvasta tiedonvälityksestä. Mielikuvat saattoivat nojata muutamien lähteiden 

varaan. Näistä keskeisimpänä olivat tietokirjallisuuden tuotanto. Espanjan 

koulujärjestelmä oli suhteellisen kehittymätön verrattuna muuhun Eurooppaan, ja 

hyvin harva kävi koulua muutamia luokkia enempää. Toisen asteen koulutuksen 

läpäisi 1930-luvulle tultaessa keskimäärin 4% ikäluokasta.55 Tietopohja 

ympäröivästä maailmasta jäi väistämättä hataraksi. Toinen merkittävä ongelma 

espanjalaisessa koulujärjestelmässä oli opetusmateriaalin heikko taso. Vähäinen 

käytössä oleva oppimateriaali oli pääasiassa ulkomaalaisten, ennen kaikkea 

ranskalaisten luomaa, ja materiaalia uudistettiin hyvin hitaasti. Kuvatutkimuksen 

kannalta keskeisin oppimateriaali nojaa maantietoon ja historiaan, ja tämä 

materiaali saattoi vielä 1900-luvun alussa olla edellisen vuosisadan puolivälistä, 

mikä ei tietenkään vastannut muuttuneita olosuhteita. 

Tämä eksotiikan mukanaolo ei saa kuitenkaan nousta hallitsevaan rooliin, 

vaan tulee pitää mielessä taustalähtökohdat maiden välillä, yleiseurooppalainen 

sekä -maailmallinen kehitys historiallisessa kontekstissa ja vasta sitten siirtyä 

syvemmälle yksittäisten toimijoiden toimintaan kunkin ajankohtaisen ilmiön 

osalla. Tämänkaltaista metodia on soveltanut vieläpä sijoitettuna samaan 

aikakauteen Kari Alenius artikkelissaan suomalaisten diplomaattien mielikuvista 

Romaniasta. Hän kykeni löytämään selviä eroja suomalaisten diplomaattien osalta 

sekä arvioi näillä olleen vaikutusta jossain määrin Suomen Romanian-

politiikkaan.56 Tässä tutkimuksessa seurattava aikaväli on pidempi ja koskettaa 

molempia osapuolia. Käytettävissä olevilla lähteillä sekä tällä metodilla voidaan 

luoda kokonaiskuva Suomen ja Espanjan välisistä keskinäisistä suhteista vuosina 

1917–1946. Tutkimustulosten kautta avautuu uudenlainen kokonaisuus Itämeren 

sekä Välimeren alueen kansainvälisten suhteiden historiaan. 
  

                                                        
55 Calleja 2005, 83–85.  
56 Alenius 2011. 
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2 Alkuvaiheita leimaa suomen kokemattomuus 
ulkopolitiikassa  

Tämä ajanjakso kattaa Suomen itsenäistymiskehityksen sekä ulkopolitiikan alun 

Suomen ja Espanjan välisissä suhteissa. Luvun keskeisin tehtävä on selvittää 

kuinka kahdenväliset suhteet alkoivat tunnustamisesta ja kuinka kanssakäyminen 

alkoi muodollisen tunnustamisen jälkeen. Kuinka suhteissa vaikuttivat Suomen 

ulkopoliittinen kokemattomuus ja ulkoministeriön toiminnan käynnistäminen, 

minkä taustatekijöinä ovat pääosin Suomen sisäiset ja ulkoiset ongelmat 

maailmansodasta sekä Venäjän vallankumouksista johtuen? Lisäksi selvitetään 

suomalaisten ja espanjalaisten kuvaa toisistaan ja millaisen pohjan tämä kuva 

suhteille antoi. Tarkastelujakso ulottuu vuoteen 1922, jolloin voidaan sanoa 

suhteiden perustamisen ja alkuvaikeuksien olevan ohi.  

2.1 Suomalaisten ja espanjalaisten mielikuvat toisistaan 

rakentuivat stereotypioiden varaan 

Millainen oli varhainen Suomen kuva Espanjassa ja vastaavasti Espanjan kuva 

Suomessa, kun molemmat maat alkoivat toimia suvereeneina valtioina 1900-

luvun alun maailmassa? Taustalla oli Suomen asema osana entistä keisarillista 

Venäjää ja toisaalta Espanjan muuttunut asema siirtomaavallasta keskisuureksi 

eurooppalaiseksi valtioksi. Nämä kuvat toimivat lähtökohtina kahdenväliselle 

toiminnalle ja niiden voidaan olettaa olleen alkuaikojen toimijoiden ensimmäisinä 

kohtauspintoina Suomen ja Espanjan välillä. 

Suomi kuvattiin oppikirjoissa mineraaleiltaan varsin rikkaaksi maaksi, jossa 

ankara ilmasto heikensi maanviljelyksen tuottavuutta. Laajoja rannikoita pidettiin 

ulkomaankaupan kannalta edullisina.57 Suomalaisten alkuperä ja historia jäävät 

pimentoon, sillä kuvaukset suomalaisista alkavat usein siten, että maa on ollut 

primitiivinen, kunnes ruotsalaiset valloittivat sen keskiajalla. Ruotsin kautta 

Suomeen sitten juurrutettiin länsimaista sivistystä.58 1800- ja 1900-lukujen 

vaihteeseen tyypillisessä rotuajattelussa suomalaisille ei oikein löydetty paikkaa 

slaavien ja germaanien välimaastosta.59 Kuvaukset suomalaisista vaihtelevat 

laidasta laitaan. Toisaalta suomalaiset ovat etenkin rannikoilla hyvin 

                                                        
57 Malte-Brun 1850, 33–34. 
58 Draconnier 1845, 109, 113, 132, 183. 
59 Reclus 1890, 28–29. 
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vieraanvaraisia, työteliäitä ja taitavia laivanrakentajia, toisaalta luonteeltaan he 

ovat vakavia, pelottomia ja väsymättömiä. Lähteissä korostuu suomalaisten 

voimakas kostonhimoisuus.60 Ulkomuodoltaan suomalaiset ovat sini- ja 

harmaasilmäisiä ja yli puolella väestöstä on vaaleat hiukset, vartaloltaan 

keskikokoisia, suurikasvoisia ja pienisilmäisiä. Luonteeltaan suomalaiset ovat 

voimakkaita ja väsymättömiä, lisäksi he ovat suoria, vieraanvaraisia, uskollisia ja 

sävyisiä, toisaalta myös hitaita ja laiskoja.61 Suomalaisilla oli lisäksi kummallinen 

tapa heittää kaikki vaatteet pois, mennä kuumaan huoneeseen, minkä jälkeen 

kierittiin alastomana lumessa tai nurmikolla.62 

Eräs keskeisimpiä lähteitä espanjalaisten Suomen-kuvan luonnissa oli 

diplomaatin ja kirjailijan Ángel Ganivet’n klassikoksi noussut teos 

Suomalaiskirjeitä vuodelta 1896, jossa hän kuvailee Suomea ja suomalaisia oman 

kokemuksensa perusteella. Tämä teos oli pitkään ainoa espanjankielinen ensi 

käden lähde Suomesta espanjalaisille. Suomalaiset ja heidän tapansa saavat 

pääasiassa Ganivet’lta negatiivisen mielipiteen, kun taas suomalaista yhteiskuntaa 

hän arvioi positiiviseen sävyyn. Hänen mukaansa todellinen Suomi, jossa 

suomalaiset asuvat löytyy rannikoiden takaa. Nämä suomalaiset eivät kuulu 

mihinkään tunnettuun rotuun, vaan ovat enemmän sekoitus muista roduista. 

Suomalaiset ovat kiinnostuneita edistyksellisestä tekniikasta ja sen 

hyödyntämisestä, vaikka se tarkoittaisi sosiaalisen elämän heikkenemistä. 

Suomalaisia kuvaillaan yhdysvaltalaisiksi, jotka tavoittelevat toimivaa 

yrityselämää ja ovat valmiita kilvoittelemaan siitä. Tämän tavoittelun yhteydessä 

hyvät käytöstavat unohtuvat. 63 Suomalainen nainen ja Suomen tasa-arvoa 

tavoitteleva yhteiskunta näyttäytyi Ganivet’n silmissä toisaalta edistyksellisenä, 

mutta naisen arvoa heikentävänä. Suomalainen nainen on kyllä älykäs kyetessään 

toimimaan kuten mies, mutta esteettisenä ja kauniina häntä ei voida pitää. Monien 

ruokalajien nauttiminen tapaamisten yhteydessä heijastuu naisen ulkomuotoon.64 

Suomalaisen yhteiskunnan kehitys autonomian aikana ei jäänyt 

espanjalaisilta huomaamatta. Jo 1800-luvun puolivälissä nähtiin, että vaikka 

Suomi on osa Venäjää, on hallinto Suomessa suomalaisten käsissä.65 

Harvaanasuttua maata ei kuitenkaan laskettu osaksi Skandinaviaa, ja sitä pidettiin 

                                                        
60 Malte-Brun 1850, 39; Enciclopedia 1924, 1533. 
61 Enciclopedia 1924, 1533. 
62 Malte-Brun 1850, 39. 
63 Ganivet 1971, 12–13, 40–43. 
64 Ganivet 1971, 61–63. 
65 Malte-Brun 1850, 39. 
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liian köyhänä itsenäiseksi.66 Kuva mineraalirikkaasta maasta muuttui 1900-

luvulle tultaessa puu- ja paperituotteiden vientimaaksi, joka tarvitsee tuontiviljaa. 

Yhteiskunta oli järjestäytynyt tehokkaasti autonomian aikana, ja sitä arvioitiin 

rajamaaksi Ruotsin ja Venäjän väliin. Espanjan ja Suomen kauppavaihdoksi 

mainittiin muutama prosentti kummankin ulkomaankaupasta.67 

Espanjan kuva Suomesta rakentui harvojen lähteiden varaan, ja näistä vain 

muutamilla oli ensi käden tietoa kuvan kohteesta. Tämä näkyi ennen kaikkea 

arvioissa maan asukkaista. Hitaus saattoi tarkoittaa suomalaisten vaiteliaisuutta, 

laiskuus talven ajan maaseutuyhteiskunnan pysähtyneisyyttä. Keskeiseksi 

lähteeksi noussut Ganivet’n teos taas loi kuvaa toisaalta tasa-arvoisesta ja 

kehittyneestä yhteiskunnasta, joka kuitenkin uhraa kulttuurisia arvoja talouden 

puolesta. Itsenäisyyden alkuaikoja kohti tultaessa kuva alkaa tarkentua enemmän 

modernia yhteiskuntaa korostavaksi. Huomattavaa kaikissa lähteissä on, että 

espanjalaisten on vaikeaa sijoittaa Suomea tai suomalaisia Euroopan kartalle 

naapurien ja naapurikansojen ryhmään. Suomi oli jollakin tavalla rajamaa, jossa 

asui omanlainen kansansa. Kuinka suomalaiset näkivät samana ajanjaksona 

espanjalaiset? 

Suomi oli 1800-luvulla hyvin köyhä maa, eikä sieltä suuntautunut matkailua 

Espanjaan edes ajan henkeen tyypillisesti varakkaamman väen toimesta,68 

ainakaan siinä mittakaavassa, että matkoista olisi julkaistua matkakirjallisuutta. 

Suomalaisten arviot Espanjasta perustuvat aikakaudelle tyypillisesti kansan ja sen 

ominaisuuksien arviointiin. Suomalaiset jakavat espanjalaiset pääasiassa kolmeen 

väestöryhmään, etelän andalusialaisiin, kaakon katalonialaisiin ja sisämaan 

kastilialaisiin. Sen sijaan esimerkiksi Espanjan pohjoisrannikko tai Galicia jäävät 

vaille huomiota, mikä kertoo suhteellisen stereotyyppisestä näkemyksestä. 

Katalonialaiset kuvataan ahkeriksi, virkeiksi ja toimeliaiksi, mikä heijastuu 

kukoistavassa kaupassa ja teollisuudessa.69 Andalusialaiset taas ovat vilkkaita, 

puheliaita ja ystävällisiä.70 Sisämaan kastilialaisissa voidaan nähdä 

oppikirjallisuudelle tyypillistä stereotyypittelyä. Kastilialaiset kuvataan ylpeiksi ja 

ritarimaisiksi.71 Taustalla voi olla eräs Espanjan kuuluisimmista kirjallisista 

teoksista, joka on leimannut sittemmin espanjalaisia vuosisatojen ajan. Miguel 

                                                        
66 Ganivet 1971, 8–9, 16–18. 
67 Rozpide 1919, 10–11. 
68 Kostiainen 1998, 22–23. 
69 Lagerblad 1904, 140–141; Wichman 1906, 835. 
70 Lagerblad 1904, 140–141. 
71 Lagerblad 1904, 140–141. 
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Cervantesin keskiajalla kirjoitetun Don Quijote manchalaisen seikkailuissa 

luodaan stereotypia ylpeästä espanjalaisesta ritarista, joka on turhamainen eikä 

juuri älyä käytä. Mancha on osa sisämaan Kastiliaa, joten tämä arkkityyppi voitiin 

ajan kirjallisuudessa huoletta yhdistää osaksi paikallista asutusta. Näin muodostui 

yksi osa Espanjan-kuvaa ilman kontaktia alueen asukkaisiin tai kulttuuriin. 

Suomalaiset kuvaavat Espanjaa ylipäätään taloudellisen aktiivisuuden osalta 

toimettomiksi. Maan talouselämä on suomalaisten näkökulmasta lyöty laimin, 

vaikka kauppaan ja merenkulkuun olisi hyviä mahdollisuuksia. Ainoastaan 

Katalonialaisten sanotaan hoitaneen talousasiansa hyvin. Espanjalaisiin liitetään 

vahva kansallinen ylpeys, mutta toisaalta myös kostonhimoisuus, tekopyhyys ja 

laiskuus.72 Suomalaiset liittivät espanjalaisiin samoja mielikuvia kuin 

espanjalaiset suomalaiset. Molemmat pitivät toista kansaa kostonhimoisena ja 

laiskana. Kostonhimoisuudelle on haastavaa löytää selittäjää, mutta laiskuuden 

osalta suomalaiset ovat ehkä kiinnittäneet huomiota Espanjalle tyypilliseen 

siestaan, jolloin ilmaston kuumuuden vuoksi esimerkiksi liikkeet suljetaan 

aamupäivän asioinnin jälkeen noin neljäksi tunniksi, ja ne avataan illaksi 

uudelleen. Kun liikkeiden sulkeminen tapahtuu iltapäivällä noin yhden aikaan, on 

suomalainen saattanut ajatella espanjalaisen haaskaavan parasta työaikaa. 

Muutamat lähteet kuvaavat ”espanjalaisia siellä täällä vetelehtimässä parhaana 

työaikana”.73 

Espanjaa leimaa myös takapajuisuus, johon syyllinen on kirkko, joka ylläpiti 

suurta osaa maan koulujärjestelmästä.74 Suomalaiset kiinnittivät huomiota 

alhaiseen lukutaitoprosenttiin sekä ylemmän koulutuksen heikkoon tasoon.75 

Seuraavina vuosikymmeninä mielikuva Suomessa ei juuri muuttunut, vaan 

laiskuutta pidettiin kansallisena ominaisuutena. Espanjalainen tapa kohdata 

naapurit ja sosiaalinen kanssakäyminen kaduilla leimattiin suomalaisten silmissä 

oleiluksi ja lojumiseksi. Työnteko ei kiinnostanut, vaan puuttuvaa varallisuutta 

yritettiin hankkia esimerkiksi kerjäämällä maanmiehiltä ja turisteilta, jos heitä oli 

paikalla. Espanjan sisämaan talven ilmasto pakotti alueen espanjalaisia 

työntekoon.76 Myöhemmin espanjalaisiin liitettiin vielä härkätaisteluihin liittyen 

raakuus kuvaamalla Espanjan olevan viimeinen maa, jossa tämänkaltaista vielä 

                                                        
72 Lagerblad 1904, 140–141; Wichman 1906, 835. 
73 Auer–Merikoski 1938, 171; Leiviskä 1937, 99. 
74 Wichman 1906, 835. 
75 Lagerblad 1904, 140–141. 
76 Soininen-Kaila 1921, 209–211. 
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toimintaa vielä esiintyy.77 Edelleen yhteiskuntaa kuvattiin kehittymättömäksi, ja 

esimerkiksi tieverkoston kuvattiin olevan niin huonossa kunnossa, että joihinkin 

kyliin päästiin vain polkuja myöten.78 

Suomalaisten arvioissa Espanjasta esiintyy samoja mielikuviin sekä 

kulttuuriin liittyviä stereotypioita kuin espanjalaisten arvioissa Suomesta. 

Suomalaiset eivät kiinnittäneet huomiota niinkään rodullisiin näkökulmiin, mutta 

kaikenlainen taloudellinen arviointi oli suomalaisten kuvauksissa keskiössä. Tässä 

suhteessa aiemmin mainittu Ganivet lienee ollut oikeilla jäljillä arvioidessaan 

suomalaisten kiinnostusta taloudelliseen aktiivisuuteen. Toisaalta arviot 

espanjalaisista pohjautuivat kirjallisuuteen ja yleisiin arvioihin tunnetuimmista 

Espanjan osista. Katalonia oli yksi Espanjan ensimmäisinä teollistuneista alueista 

ja sijaitsi lähellä Ranskaa, joten siihen oli helppo liittää mielikuva taloudellisesta 

toimeliaisuudesta. Flamenco taas oli kotoisin andalusiasta, joten jonkin tyyppinen 

vilkkaus voitiin mielikuvissa yhdistää alueeseen. Vähäinen tieto pohjoisesta 

Espanjasta tai vaikka Baskimaasta puhumattakaan Kastilian alueesta kertoo 

kuitenkin, ettei suomalaisilla ollut juuri ensi käden tietoa Espanjasta. 

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että kummankin maan tietämys toisesta 

1900-luvun alussa Suomen itsenäistyessä oli hyvin ohutta ja perustui enemmän 

stereotypioihin kuin omakohtaiseen tutustumiseen. Usein nämä mielikuvat olivat 

vielä kolmannen osapuolen hankkimia, sillä yhteydet Suomen ja Espanjan välillä 

olivat vähäiset. Monet kuvaukset maan asukkaista ja kansasta saattoivat perustua 

kaunokirjallisuuteen, jolloin näistä kuvista tuli tavallaan myyttejä. 

Ymmärtämättömyys toisen maan kulttuurista johti myös negatiivisiin arvioihin. 

Kumpikin piti toista laiskana, koska tiettyyn vuoden- tai vuorokauden aikaan oli 

vaikeaa työskennellä ilmastollisista syistä johtuen. Toinen oli taloudellisesti 

aktiivinen, mutta sivistymätön. Toinen oli ylpeä omasta maastaan, mutta ei juuri 

kehittänyt sitä. Kuinka nämä mielikuvat näkyivät sitten ulkosuhteiden hoidossa ja 

muuttuiko kova kohteesta suhteiden mahdollisesti syventyessä? 
 

                                                        
77 Auer–Merikoski 1938, 173–174. Myös Portugalissa oli samaan aikaan härkätaisteluita, mutta näissä 
härkää ei surmattu yleisön nähden. 
78 Ibid.  



48 

2.2 Suomen itsenäistyminen ja Espanjan tunnustus Suomen 
itsenäisyydelle 

Euroopassa nousi 1800-luvun kuluessa voimakkaasti uusi aate, nationalismi, joka 

muutti voimakkaasti Euroopan valtiollista karttaa etenkin 1900-luvun 

alkupuoliskolla. Suomi oli osa Venäjän keisarikuntaa autonomisena 

suuriruhtinaskuntana, joka oli 1800-luvun loppupuolella kasvanut venäläisestä 

voittomaasta kansallisen heräämisen myötä valtioaluksi.79 Ulkopolitiikkaa 

autonomiaan ei kuulunut, samoin turvallisuuspolitiikka oli kokonaisuudessaan 

emämaan käsissä. Itsenäistymisestä Suomessa ei pieniä suomalaisuuspiirejä 

lukuun ottamatta juuri keskusteltu, vaikka Venäjän valtion 

yhtenäistämistoimenpiteet herättivät vastakkainasettelua ja halua korostaa omaa 

erityisasemaa.  

Suomessa oli kyllä ollut haluja oman ulkopoliittisen toiminnan korostamiseen 

jo 1860-luvulta alkaen aluksi puhtaasti kaupallisten intressien pohjalta, ja 

myöhemmin Venäjän käynnistettyä sortotoimenpiteet suomalaiset halusivat tuoda 

omaa erityisasemaansa propagandan avulla. Näissä toimenpiteissä ei kuitenkaan 

saavutettu juurikaan menestystä, sillä Venäjä piti hyvin tarkkaan kiinni yhdestä 

yhtenäisestä ulkopolitiikasta. Esimerkiksi Suomi ei saanut omia kaupallisia 

edustajia tärkeimpiin satamakaupunkeihin, vaan kaikentyyppinen 

konsulitoimintakin tuli ohjata venäläisten viranomaisten kautta ja tulkkien 

välityksellä. Venäjää Suomen pyrkimykset huolestuttivat etenkin siksi, että 

suomalaiset halusivat perustaa edustuspaikkoja erityisesti Englantiin, joka oli 

ollut Krimin sodassa Venäjän vihollisvaltio.80 Mitään diplomaattiseen toimintaan 

viittaavaa ulkoasiainhoitoa ei kuitenkaan ennen itsenäisyyttä onnistuttu luomaan, 

vaan ulkoasioiden hoidossa koko toiminta aloitettiin Suomen itsenäistyessä 

puhtaalta pöydältä.81 

Venäjän keisarikunta ei kyennyt modernisoimaan jättiläismäistä valtiotaan 

vuosisadan vaihteessa, ja tappiollinen sota Japania vastaan 1904–1905, suuret 

yhteiskunnalliset vastakohtaisuudet sekä uudet aatteet kuten sosialismi ja 

anarkismi horjuttivat tsaarin valtaa jo ennen ensimmäistä maailmansotaa.82 

Ensimmäinen maailmansota sitten repi kahden vallankumouksen kautta vanhan 

valtion rikki. Venäjä joutui vetäytymään jo 1915 Puolasta, ja Suomessa vuoden 

                                                        
79 Viimeisimmistä tulkinnoista autonomian ajalta kts. Jussila 2004. 
80 Paasivirta 1968, 21–25. 
81 Nevakivi 1988, 37. 
82 Luntinen 1995, 82–88.  
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1916 eduskuntavaaleissa valtaan nousivat sosiaalidemokraatit (SDP) ehdottomalla 

enemmistöllä. Kun Venäjällä sitten puhkesi maaliskuussa 1917 vallankumous, 

jossa tsaari Nikolai II menetti kruununsa, alettiin Suomessa pohtia, kenellä ylin 

päätösvalta Suomen osalta oli. Sosiaalidemokraattien johtama eduskunta katsoi 

vallan siirtyneen Suomen kansalle, jota eduskunta edusti. Eduskunnassa 

säädettiinkin laajaa kannatusta saanut ns. valtalaki, jolla Suomi olisi käytännössä 

itsenäinen. Tätä lakia Venäjän väliaikainen hallitus ei hyväksynyt ja se hajotti 

eduskunnan määräten uudet vaalit. Nämä vaalit voittivat porvarilliset puolueet, 

kun taas SDP menetti enemmistönsä.83 

Pian vaalien jälkeen marraskuussa 1917 Venäjällä puhkesi toinen 

vallankumous, joka toi valtaan Vladimir Leninin johtamat bolševikit. Suomessa 

oikeisto alkoi järjestää itsenäisyyttä hyvin nopeaan aikatauluun, tosin 

eduskunnassa näkemyserot vasemmiston ja oikeiston itsenäistymisen käytännön 

menettelyistä syvenivät koko loppuvuoden 1917. Suomen sisäinen tilanne oli 

kokonaisuudessa hyvin tulehtunut ja esimerkiksi marraskuun puolenvälin aikoihin 

ollut yleislakko johti hallituksen vaihdokseen. Samaan aikaan eduskunta äänesti 

Venäjän vallasta irtautumisesta. Uusi hallitus antoi ilmoituksen Suomen 

itsenäistymisestä 4.12.1917.84 Tässä ilmoituksessa esitettiin toive, ettei Venäjä 

estäisi Suomen pyrkimystä itsenäisyyteen, millä pyrittiin välttämään tunnustuksen 

hakeminen Leninin johtamalta hallitukselta. Julistuksessa ilmaistiin myös, että 

Suomi pyrkii nyt solmimaan diplomaattisuhteet ulkovaltojen kanssa esimerkiksi 

vaikeaa taloudellista tilannetta helpottamaan. Suomalaisille tehtiin kuitenkin 

nopeasti selväksi, että tunnustus tulisi nimenomaan saada ensin entiseltä 

emämaalta, tässä tapauksessa Leninin hallitukselta, joka näytti edustavan 

jonkinlaista toimivaa hallitusta Venäjällä.85 

Itsenäistyessään Suomi oli sisäpoliittisesti jokseenkin valmis itsenäisyyteen, 

mutta ulkopoliittinen osaaminen Suomessa oli vähäistä. Asiantuntemusta löytyi 

pääasiassa Venäjän suhteen, mutta Itämeren ulkopuolinen maailma oli 

suomalaisille jokseenkin tuntematon. Lisäksi diplomatian protokolla-asiat olivat 

melko lailla tuntemattomia suomalaisille. Tunnustamisasioissa edettiin 

                                                        
83 Jussila 2004, 91–96.  SDP:n sisällä oli sekä maltillisia, että radikaaleja suuntauksia. Nämä 
suuntaukset tulivat esiin myöhemmin enemmän poliittista keskustaa lähellä olevana maltillisena 
vasemmistona sekä kommunistien edustamana radikaalimpana vasemmistona. 
84 Hentilä 2004, 98–99. 
85 Kallenautio 1985, 14–19. 
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valtuuskuntaperiaatteella ilman pysyvää tai vakinaista lähetystöedustusta, ja eri 

toimijoiden henkilökohtaisella improvisaatiolla ja panoksella oli suuri merkitys.86 

Joulukuussa Suomi lähetti edustajia hankkimaan tunnustuksia eri valtioilta, ja 

Espanja oli myös lähestyttävien maiden joukossa. Pehr Evind Svinhufvudin 

hallitus tiedusteli Espanjan konsulilta Pietarissa Espanjan hallituksen kantaa jo 

17.12.1917, mutta tämä ei nähnyt asialla kovin suurta kiirettä ja ilmoitti vuoden 

viimeisenä päivänä saattavansa Suomen toiveen hallituksensa tietoon.87 Konsuli 

ei saanut Espanjasta ohjeistusta vastaukseen suomalaisille, mutta tulee muistaa, 

että Suomen itsenäisyyttä ei ollut vielä tunnustanut mikään entisen emämaan 

ryhmittymä. Virallisesti neuvostohallitus tunnusti Suomen vuoden viimeisenä 

päivänä 1917, ja lopullinen sinetti asialle saatiin 4.1.1918.88 

Suomi ajautui kuitenkin hyvin pian vuoden 1918 alussa sisällissotaan, mikä 

luonnollisesti hidasti ulkopolitiikan hoitoa. Mielenkiintoista on kuitenkin 

huomata, että vallankumouksen aloittanut vasemmisto ei erikseen pyrkinyt 

hakemaan tunnustuksia ulkovalloilta, vaan aktiivisuus oli nimenomaan poliittisen 

oikeiston toimintaa. Espanjan tunnustusta haettiinkin sisällissodan ollessa 

käynnissä, kun Suomi lähetti konsuli Eugene Wolffin ja prokuraattori Lorenzo 

Kihlmanin.89 Pyyntö osoitettiin Espanjan kuningas Alfonso XIII:lle.90 Suomessa 

kapinaan ryhtynyt vasemmisto oli hyvin läheisessä yhteistyössä Leninin 

Neuvosto-Venäjän kanssa. Tämänkaltaista yhteistyötä ei taas ensimmäisen 

maailmansodan ollessa vielä käynnissä katsottu hyvällä etenkään läntisessä 

Euroopassa. Vahvasti katolilainen ja konservatiivinen Espanja ei myöskään ollut 

sosialismista innostunut, joten kontaktien saanti suomalaisten osalta Espanjan 

ylimpään valtiojohtoon oli mahdollista oikeistolaisen hallituksen osalta. 

Espanjan ulkopolitiikka ensimmäisen maailmansodan aikana nojasi varsin 

tuloksekkaaseen puolueettomuuteen, jossa perusajatuksena oli toimia välittäjänä 

ympärys- ja keskusvaltojen välillä. Ulkopolitiikka ei ollut Euroopan reuna-alueita 

ajatellen kovin aktiivista, mutta kuninkaan johdolla toiminut diplomatia oli 

saavuttanut arvostusta Euroopassa. Aikakautta on pidetty espanjalaisen 

                                                        
86 Paasvirta 1968, 39–44. 
87 UMA 12 L. Suomen tunnustaminen. 
88 Kallenautio 1985, 20–21. 
89 Wolff ja Kihlman kuuluivat autonomian aikana henkilöihin, jotka ajoivat itsenäisesti Suomen asiaa 
ilman kotimaasta tullutta ohjausta. Wolff oli vaikuttanut etenkin Isossa-Britanniassa ja Kihlman 
läntisessä Euroopassa. Molempia voitiin pitää jossain määrin saksalaismielisenä, vaikka Kihlmanista 
tulikin Suomen asiainhoitaja Pariisiin 14.2.1918. Paasivirta 1968, 48–49, 63–64. 
90 Pakaslahti 1937 (Toim.), 72. 
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ulkopolitiikan osalta nousukautena.91 Ydinsuunta Espanjan ulkopolitiikassa oli 

kiistelty Marokko, jonka pohjoisosan Espanja oli saanut haltuunsa.92 

Suomalaisten kirjelmässä ”Hänen katoliselle majesteetilleen Espanjan 

kuninkaalle” toivottiin Suomen tunnustamista ja ystävällisten suhteiden luomista 

ottaen huomioon tilanne, joka Suomessa vuonna 1918 vallitsi. Kuningas teki 

päätöksensä nopeasti ja Suomi tunnustettiin 21.2.1918.93 Suomen ja Espanjan 

kahdenväliset suhteet oli nyt aloitettu. Espanja tunnusti Suomen melko varhain 

jäämättä odottamaan esimerkiksi maailmansodan jälkeistä rauhankonferenssia, 

kuten Iso-Britannia ja Yhdysvallat tekivät. Sisällissodan repimän Suomen 

tunnustaminen aikana, jolloin vallankumouksellinen vasemmisto olisi voinut vielä 

voittaa Suomen sisällissodan osoittaa Alfonson Espanjan halunneen valita 

puolensa. Alfonso XIII vieroksui kommunismia aatteena ja pelkäsi sen leviävän 

vallankumouksen mukana myös Espanjaan. Tämä kommunisminvastaisuus 

heijastui koko Alfonson ulkopolitiikkaan ja oli osasyynä Primo de Riveran 

diktatuurin sallimiseen muutama vuosi myöhemmin.94 Toisaalta voidaan myös 

ajatella, että kyse oli edellä mainitusta Espanjan diplomaattisesta aktiivisuudesta 

ja että Suomi ei kuitenkaan ollut Espanjan ulkopolitiikan keskiössä. Suomi voisi 

tarjota Espanjalle yhden suunnan tarkkailla koillista Eurooppaa ja Itämeren piiriä, 

etenkin kun tilanne Venäjällä ja Pietarin ympäristössä oli vielä vakiintumaton. 

Diplomaattisen edustamisen aloittaminen Suomessa tunnustamisen jälkeen 

oli lähestulkoon mahdotonta. Suomessa oli aiemmin ollut vain konsuliedustus 

merkittävimmissä satamakaupungeissa, ja näissä konsulien tehtävissä toimivat 

suomalaiset. Espanjan tavoitteena oli vetää edustajat Neuvosto-Venäjältä 

Ruotsiin, koska tilanne Pietarissa oli hyvin turvaton eivätkä entiset suhteet 

koskeneet uutta bolsevikkihallintoa.95 Diplomaattien perheet saatiin Tukholmaan 

ennen Suomen sisällissodan puhkeamista, mutta varsinaisten diplomaattien 

matkoista tuli haastavampia.96 Suomessa maan eteläistä osaa hallussaan pitänyt 

Kansanvaltuuskunta rajoitti kaikkien ulkomaalaisten liikkumista omalla 

alueellaan, mikä johti paikoin diplomaattisen koskemattomuuden loukkauksiin. 

Esimerkiksi Espanjan Pietarin ja myöhemmin Helsingin konsuli Enrique 

Sanchez-Martinez joutui punakaartin uhkailun kohteeksi ja tuli poistetuksi junasta 

                                                        
91 Bledsoe 1980, 12.  
92 Calleja 2005, 111. 
93 Pakaslahti 1937 (Toim.), 73–74. 
94 Navarro 1991, 111–113. 
95 AGA 12071 Nro 96 31.12.1917. 
96 AGA 12071 Nro 16 30.1.1918. 
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matkallaan Poriin. Sanchez-Martinezin matkustusluvat olivat kunnossa, mutta 

tämä ei kiinnostanut punakaartin edustajia.97 Asia johti Suomen suomalaisten 

konsulien toimesta valtavaan vastalausemyrskyyn, mutta asiaa ei ehditty ratkaista 

ennen sisällissodan päättymistä, ja sisällissodan jälkeen loukkauksiin syyllistyneet 

eivät olleet enää niistä vastaamassa. Selvää kuitenkin oli, että Espanja ei kyennyt 

käynnistämään minkäänlaista todellista diplomaattista kanssakäymistä Suomen 

sisällissodan olosuhteissa. 

Tunnustamisen jälkeen Espanja piti Suomen suhteissa pienen tauon ennen 

kuin konkreettisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin. Viralliset ilmoitukset Espanjan 

lähetystöille Suomen tunnustamisesta lähetettiin touko-kesäkuussa 1918. 

Alkuvaiheen espanjalaisen edustautumisen Suomessa saivat järjestettäväkseen 

Pietarin ja Tukholman lähetystöt.98 Paikalla olleet konsulit saivat hoitaa vähäiset 

juoksevat asiat. Ilmeisesti espanjalaiset halusivat odottaa sisällissodan päättymistä 

ja katsoa vielä mihin suuntaan Suomen tilanne tulee kehittymään. Suomeen ei 

kuitenkaan alkuvaiheessa suunniteltu omaa edustustoa, mikä tarkoitti Suomen 

merkityksen olleen Espanjalle suhteellisen pieni. 

2.3 Diplomaattisen kanssakäymisen aloittaminen 

Suomen itsenäistyttyä oli koko ulkopolitiikan hoito aloitettava puhtaalta pöydältä, 

eikä kokeneita ulkopolitiikan osaajia juuri ollut. Lisäksi ensimmäisenä vaikeutena 

oli tietenkin sisällissodan aikainen tilanne, joka vei kaiken poliittisen huomion 

Suomessa aina kesään 1918 saakka. Toisaalta sodan päättyminen johti 

lyhytaikaiseen, mutta voimakkaaseen saksalais-suuntaukseen, jonka aikana 

Suomeen puuhattiin kuningasta Saksasta. Kuninkaaksi valittu Hessenin prinssi ei 

kuitenkaan koskaan saapunut Suomeen, ja suhteet Saksaankin kärsivät 

voimakkaasti sen hävittyä ensimmäisen maailmansodan.99 Suomalaiset 

osallistuivat vielä itsenäisyyden alkuvuosina erilaisiin interventioihin Neuvosto-

Venäjän puolelle Itä-Karjalaan heimoaatteiden innoittamina. Tämän toiminnan 

taustalla oli hankkia lisää vaikutusvaltaa ensimmäisen maailmansodan 

voittajavaltoihin nähden ja toisaalta käyttää hyväksi Neuvosto-Venäjän omaa 

epäselvää tilannetta. 

                                                        
97 AGA 12071 Nro 9 27.2.1918. 
98 AMAE H 1492 Reconocimiento oficial de Finlandia. 
99 Kallenautio 1985, 30–39. 
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Suomea voitiin vuoden 1918 kuluessa pitää kansainvälisesti tunnustettuna 

valtiona ja siten kansainvälisesti asemansa vakiinnuttaneena.100 Kokonaisuutena 

ulkopoliittinen osaaminen oli ensimmäisinä itsenäisyyden vuosina heikkoa. 

Diplomaattikoulutusta ei ollut suomalaisille järjestetty ja ulkopoliittisen johdon 

keski-ikä oli kansainvälisesti ajatellen hyvin alhainen, vain noin 30 vuotta. 

Toisaalta ulkopolitiikan toimijoiden koulutustaso oli hyvin korkea. Varsinaista 

diplomaatin virkauraa koskevat säännökset laadittiin vasta vuonna 1923.101 

Espanjaa edusti Suomessa sisällissodan vuoksi maahan jäänyt ja alun perin 

ilman Espanjasta lähetetyn diplomaatin statusta varakonsuli Enrique Sanchez-

Martinez. Espanja ei ollut vielä nimittänyt virallista edustajaansa Suomeen, 

vaikka yleisesti kaavailtiin, että aiempi edustaja Venäjällä siirtyisi Suomeen 

edustajaksi bolsevikkien saatua siellä vallan. Suojatakseen Sanchez-Martinezin 

hallussa olleet asiakirjat sekä käynnistäkseen Espanjan jonkinlaisen 

edustautumisen Suomessa Tukholmasta valtuutettiin Sanchez-Martinez 

toimimaan Espanjan täysivaltaisena edustajana toistaiseksi.102 Edustautuminen 

aloitettiin väliaikaisesti Espanjan suomalaisen Helsingin konsulin tiloissa. Tilanne 

oli kuitenkin hyvin sekava Suomen itsenäisyyden alkuvaiheessa ja asiaa sotki 

vielä lisäksi Suomessa puhjennut sisällissota, johon johtanutta kehitystä Espanjan 

ensimmäisessä Suomea koskeneessa raportissa arvioitiin. Raportin oli laatinut 

varakonsuli Sanchez-Martinez. Suomen keskeisin ulkopoliittinen tavoite näytti 

olevan ympärysvaltojen tunnustuksen saaminen.103  

Suomella ei riittänyt voimavaroja avata lähetystöä Espanjaan vuoden 1918 

kuluessa. Kihlman kyllä nimitettiin väliaikaiseksi asiainhoitajaksi Espanjaan, 

mutta tämä tapahtui sen vuoksi, että Ranska katkaisi lokakuussa suhteensa 

Suomeen kuninkaanvaalin vuoksi.104 Ranskassa Kihlmania pidettiin liian 

saksalaismielisenä, ja jo ennen suhteiden katkaisua häntä pidettiin ei-toivottuna 

henkilönä lähettilään paikalle. Kihlman anoi marraskuussa audienssia Espanjan 

ulkoministeriöön saadakseen myös espanjalaisten hyväksynnän toiminnalleen 

Suomen edustajana. Espanjalaiset hyväksyivät Kihlmanin akkreditoinnin ja 

Suomen edustaja aloitti toimintansa ja samalla Suomen edustautumisen 

Espanjassa Palace-hotellissa. Kihlmanin kausi ei kuitenkaan ulkopoliittisista 

                                                        
100 Hentilä 2004, 98–103. 
101 Kallenautio 1985, 51–52.  
102 AGA 12071 Nro 128 15.7.1918. Sanchez-Martinez oli asunut Suomessa aiemmin ja puhui maan 
kieltä. Myöhemmin kun olot vakiintuivat hänestä tuli Espanjan Helsingin lähetystön tulkki. Hän 
työskenteli Espanjan lähetystössä kuolemaansa vuoteen 1934 saakka. 
103 AMAE H 1492 16.1.1918. 
104 Paasivirta 1968, 59. 
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syistä johtuen kestänyt kovin pitkään. Hän joutuikin jättämään paikkansa, ja 

Holstin tultua ulkoministeriksi myöhemmin Kihlmanille ei löytynyt enää paikkaa 

ulkoministeriön palveluksesta.105 Vuoden 1918 loppuun mennessä Suomella oli 

avattu lähetystö vain Skandinavian maissa sekä Saksassa.106 Kihlmanin lyhyt 

asiainhoitajakausi Espanjassa oli hyvä esimerkki Suomen ulkoministeriön 

alkuvaiheen yksittäisten toimijoiden aktiivisuudesta ulkoasiainedustuksen 

suhteen. Kun toiminta saatiin muutamien vuosien kuluttua hieman vakiinnutettua, 

voitiin näistä väliaikaisista toimijoista luopua ja siirtyä selkeästi ministeriön 

ohjaukseen. 

Espanja oli kiinnostunut Neuvosto-Venäjän sisällissodan lopputuloksesta, 

koska siellä ei, kuten ei saman ajan Suomessakaan, haluttu sosialistisen 

järjestelmän jäävän valtaan. Espanjan politiikan tekee kuitenkin 

mielenkiintoiseksi, että se halusi nähdä Venäjällä valkoisen puolen voittavan, 

vaikka oli kuitenkin tunnustanut Suomen. Venäjän valkoiset eivät olleet katsoneet 

suopein silmin Suomen ja muiden reuna-alueiden irtautumista. Ilmeisesti Suomen 

ja Neuvosto-Venäjän kysymyksessä Suomen itsenäisyys oli pienempi paha kuin 

yhden sosialistisen valtion synty toimimaan esimerkkinä Espanjan 

kommunisteille. Lisäksi Espanjan kuningaskunta saattoi konservatiivisena 

valtiona kokea Venäjän monarkian olleen turvallisempi vaihtoehto kuin vallassa 

olleiden vallankumousta lietsoneiden bolsevikkien. 

Espanjan ulkopolitiikan päätösvalta oli kuninkaan käsissä, mutta 

ulkopolitiikassa oli muitakin toimijoita. Espanjan tuon ajan ulkopolitiikan 

johtajana pidetään enemmän José Quiñones de Leonia. Häntä pidetään vuosien 

1918–1931 Espanjan ulkopolitiikan arkkitehtinä. Toiminnassaan hän painotti 

erityisesti Kansainliittoa ja Espanjan kansainvälisen aseman nostamista erityisesti 

tässä uudessa valtioiden välisessä liittoumassa.107 Espanjan ulkopolitiikka oli 

järjestetty hyvin mielenkiintoisella tavalla. Ennen vuotta 1920 ei ollut olemassa 

varsinaista ulkoministeriötä, vaan ulkoasioita hoiti Valtion sihteeristö (Secretaria 

de Estado) ja vuoden 1920 jälkeen Valtion ministeriö (Ministerio de Estado). 

Vasta Francon aloitettua pitkän hallituskautensa vuonna 1939 puhuttiin 

ulkoministeriöstä (Ministerio de Asuntos Exteriores). Espanjan sinänsä 

perinteikästä ulkopolitiikkaa ohjattiin kolmella tasolla, jotka olivat valtion 

päämiesten taso, käytännön toteuttajien taso sekä lainsäätäjien taso. 

                                                        
105 Nevakivi 1988, 24, 45, 63. 
106 Kallenautio 1985, 56–57.  
107 UMA 5 C Nro 1 13.12.1919, Bledsoe 1980, 16. 
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Ulkosuhteiden ja diplomaattisen edustuksen rakentamista sekä hoitoa painotettiin 

etenkin sellaisiin maihin, joissa asui paljon espanjalaistaustaisia tai jonne muuten 

oli pitkäaikaiset kulttuuriyhteydet.108 

Espanja oli ilmoittanut nimittävänsä Suomeen konsulin tunnustuksen 

yhteydessä,109 mutta nimitys viivästyi juuri vuoden 1918 sisällissodan vuoksi. 

Heinäkuussa 1918 Espanjan Tukholman lähetystö pyysi Suomen edustajilta, 

voisivatko nämä hyväksyä Sanchez-Martinezin Espanjan viralliseksi edustajaksi 

ja myöntää tälle diplomaatin statuksen. Sanchez-Martinez oli poistunut Suomesta 

sisällissodan ajaksi ja oli nyt palaamassa Suomeen. Espanjassa oli kyllä valittu 

Suomeen asiainhoitajaksi Fernandez Portero, mutta tämä ei halunnut 

henkilökohtaisista syistä tulla Suomeen. Käytännössä Espanjan edustusta ylläpiti 

vuoden 1918 lopulle Sanchez-Martinez, joka kiirehti diplomaattisuhteiden 

avaamista ennen kaikkea kaupallisten kysymysten vuoksi. Oli tärkeää saada 

kauppasuhteet kuntoon, ennen kuin tärkeimmät kilpailijat kuten Ranska ja Italia 

ehtivät vallata Suomen markkinat.110 Espanjan ulkoministeriön edustajalista 

mainitsee Espanjan Suomen asianhoitajaksi vuonna 1918 Fernando Gómez 

Contrerasin,111 mutta hän ei ilmeisesti kuitenkaan pitänyt residenssiä Suomessa 

vaan hoiti virkaansa akkreditointina joko Tukholmasta tai Pietarista. Espanjan 

ulkoasiainhallinnossa ei siten ollut liian suurta innostusta tulla Suomeen. Portero 

ei halunnut ottaa tehtävää vastaan vedoten henkilökohtaisiin syihin, ja Contreras 

ei hoitanut muodollista nimitystään Suomesta käsin. Näin edustus jäi suhteellisen 

matalalle tasolle koskien vain varakonsulitason asemaa. Tässä tehtävässä Sanchez 

Martinez yritti kuitenkin käynnistää normaaliolojen mukaista toimintaa eli 

maiden välistä kauppaa.  

Ilmeisesti Espanja odotteli maailmansodan päättymistä ja kansainvälisen 

tilanteen selkeytymistä. Ehkä Espanjan edustajat eivät kokeneet Suomea 

turvalliseksi sisällissodasta johtuen, tai Suomen ulkopolitiikan alkuvaiheiden 

Saksa-innostus kuninkaanvaaleineen sai aikaan mielikuvan hyvin sekavasta 

maasta. Alkuvaiheessa Espanjan mielenkiinto koski nimenomaan kauppaa, joka 

oli turvallinen tapa aloittaa diplomatia. Jos taas tilanne esimerkiksi Neuvosto-

Venäjällä palautuisi maailmansotaa edeltäneeseen aikaan, voisi Espanja nopeasti 

ilmoittaa pitäneensä huolta vain kaupallisista eduistaan. Portero tai Contreras 

                                                        
108 Pereira 1983 , 74, 89–91. 
109 Pakaslahti 1937 (Toim.), 73–74 
110 AMAE H 1492 5.7.1918; AMAE H 1492 29.8.1918. 
111 Brun 2002, 177–178.  
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eivät ole jättäneet jälkeensä lähteitä, jotka avaisivat tässä heidän näkemyksiä 

Suomen suhteista. 

Olojen hieman rauhoituttua Suomi laajensi lähetystöverkkoaan, ja tässä 

uudessa laajennusvaiheessa Suomi avasi lähetystön myös Espanjaan. 

Tarkoituksena oli tehdä Espanjasta lähtöalue eteläisen Amerikan suhteita varten ja 

toisaalta myös Pohjois-Afrikan sekä läntisen Välimeren tarkkailupaikka. Tosin 

Etelä-Amerikan asioiden hoidosta ei pitkien välimatkojenkaan vuoksi tullut 

yhtään mitään. Suomi perusti myöhemmin 1929 oman lähetystön Buenos 

Airesiin, mikä oli ensimmäinen edustusto tuolla mantereella.112 Päätös lähetystön 

avaamiseksi tehtiin syyskuuhun mennessä.113 Ensimmäiseksi vakinaiseksi 

asiainhoitajaksi nimitettiin Onni Talas114, joka jätti akkreditointikirjeensä 

4.12.1919. Espanja arvioi lähettilään lähettämisen maahansa olevan merkki 

aidosta diplomaattisen kanssakäymisen aloittamisesta maiden välillä. Poliittisissa 

keskusteluissa kahdenvälisiä suhteita ei sen tarkemmin pohdittu, mutta Suomelta 

tiedusteltiin, miksei se ollut osallistunut operaatioon Pietarin kaupunkia vastaan. 

Talaksen virallisessa vastaanotossa Espanja kertoi nimittävänsä Suomeen myös 

lähettilään, aiemmin Pietarissa asiainhoitajana toimineen Garcia Loygorryn, jolla 

oli ollut Suomessa residenssi jo aiemmin vuonna 1919.115 Suomen edustaja 

akkreditoitiin myös Portugaliin, jossa hän työskenteli keskimäärin yhden 

kuukauden. Portugalilla ei ollut edustustoa Suomessa. 

Espanja oli kotiuttanut entisen Venäjän lähetystönsä loppuvuodesta 1918 

monien vaiheiden kautta: Puna-armeijan sotilaille oli pitänyt maksaa erilaisia 

maksuja, kulkuyhteydet olivat olleet monissa paikoin poikki sekä lähtemiseen 

liittyvä byrokratia hyvin hankalaa. Venäjällä (ja hetken aikaa Neuvosto-Venäjällä) 

asiainhoitajana toiminut Francisco Gutierrez de Agüera y Bayo toimi myös hetken 

aikaa Suomessa muodollisesti asiainhoitajana, mutta käytännön asioihin hän ei 

Helsingissä ollessaan juuri puuttunut, vaan raportteja laativat esimerkiksi 

sihteerit.116 Alkuvaiheen raportoinnissa korostui erityisesti Sanchez-Martinezin 

                                                        
112 Nevakivi 1988, 109. 
113 Paasvirta 1968, 142. Aiempi väliaikaisena asiainhoitajana toiminut Kihlman oli palannut Suomeen 
vuonna 1919, jossa hän työskenteli korkeimmassa hallinto-oikeudessa eläkkeelle jäämiseensä saakka 
vuonna 1931. Ulkoasiainhallinnon matrikkeli I, 316. 
114 Talas oli vahvasti oikeistolainen pitäen Svinhufvudin politiikasta. Lisäksi hän oli entinen 
itsenäisyyssenaatin mies. Aiemmin hän oli vastustanut suhteellista vaalitapaa ja erityisesti 
vasemmiston toimintaa. Talas 1960, 34–37, 61–63. 
115 UMA 5 C Nro 1 13.12.1919. Suomi ei osallistunut Venäjän sisällissotaan varsinkaan Pietaria 
koskeviin taisteluihin, vaikka esimerkiksi sisällissodassa valkoista eli voittanutta armeijaa johtanut 
Carl Gustav Emil Mannerheim olisi halunnut. 
116 AMAE H 1492 24.11.1918.  
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rooli, ja hän keskittyi arvioimaan toisaalta Suomen ulkopolitiikkaa suhteessa 

ensimmäisen maailmansodan voittajavaltoihin ja toisaalta suhdetta Neuvosto-

Venäjään ja Karjalaan. Kahdenvälisiä asioita raporteissa ei ollut.117 Ilmeisesti 

Venäjältä poistuneen asiainhoitajan mielenkiinnon kohteena oli kotiuttaa Pietarin 

edustusto vain Suomen kautta, jota varten oli hankittu sitten Suomeen 

akkreditointi. Toisaalta voidaan pohtia, oliko hänellä suuremmin mielenkiintoa tai 

asiantuntemustakaan Suomen suhteen, jota taas Sanchez-Martinezilla oli. 

Suomalaiset odottelivat Loygorria vielä vuoden 1920 alussa ja ilmoittivat 

tästä nootilla espanjalaisille. Loygorrin isä oli kuitenkin kuollut, joten hän 

vedoten perhesyihin jäi Espanjaan.118 Myös Sanchez-Martinez oli jättämässä 

paikkaansa, ja mitään kultaista kädenpuristusta Espanja ei hänelle antanut, vaan 

huolimatta hänelle myönnetystä diplomaattisesta statuksesta hän joutui 

pyytämään kotimaaltaan useita kertoja edustautumiskuluja, joita oli aiemmin 

maksanut omista varoistaan.119 Vuoden 1919 lopulla Espanjalla oli virallisesti 

kaksi diplomaattia Suomessa, varakonsuli Sanchez-Martinez sekä alemmalla 

statuksella Luis Guillen y Gil, joka kuitenkin huolehti raportoinnista ja 

yhteydenpidosta omaan ulkoministeriöön ja suomalaisiin.120 Käytännössä 

kuitenkin Guillen oli Espanjan ääni ja silmät Helsingissä ja hän näki 

kahdenvälisissä suhteissa ennen kaikkea kaupallisia mahdollisuuksia.121 Mitään 

konkreettisia ehdotuksia ei hänen eikä Espanjan valtionkaan toimesta tehty. 

Suomen suhteen Espanjan toiminta ei ollut ensimmäisten vuosien suhteen kovin 

vakaalla pohjalla, ja muodollisesti tehtävään nimitetyt henkilöt jättivät suuren 

osan virkatehtävistään muun henkilökunnan hoidettavaksi. Tällä saattoi olla 

merkitystä siihen, että Espanjan toiminta Suomessa ei saavuttanut sille 

mahdollisesti asetettuja tavoitteita, vaan diplomaattinen toiminta saattoi näyttää 

vähintään tempoilevalta. 

Loygorrin oltua estynyt Suomeen asiainhoitajaksi nimitettiin Joaquín de 

Ezpeleta y Montenegro, joka toimikin tehtävässä hyvin pitkään eli vuosina 1920–

1927.122 Pitkäaikainen asiainhoitajakausi merkitsi myös Espanjan osalta 

jonkinlaista suhteiden vakauttamista. Ezpeleta saapui Suomeen kesällä 1920. 

Espanjan lähetystön perustaminen saattoi nyt alkaa kunnolla, mutta asemamaan 

taloudelliset vaikeudet tuntuivat myös espanjalaisten toimissa. Jo aiemmin 

                                                        
117 AMAE H 1492 5.7.1918; AMAE H 1492 12.7.1918; AMAE H 1492 16.10.1918.  
118 AGA 12067 Nootti Nro 1143 27.1.1920; Nootti Nro 2349 23.2.1920. 
119 AMAE H 1492 28.7.1919; AMAE H 1492 2.10.1919. 
120 AMAE H 1492 11.9.1919. 
121 AMAE H 1492 17.9.1919.  
122 UMA 5 C Nro 20 22.3.1920, Brun 2002, 177–178. 
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edeltävänä syksynä Guillen oli valittanut markan ulkoisen arvon heilumisesta ja 

kurssivaihtelun aiheuttamista haitoista. Edelleen espanjalaiset valittivat, että 

lähetystölle oli annettu tiukat muotovaatimukset esimerkiksi edustustilojen 

suhteen, mutta ei kuitenkaan riittävästi varoja tehtävän toteuttamiseen. Guillen 

jopa ilmoitti ennen Ezpeletan tuloa, ettei niin vähillä varoilla voitaisi lähetystöä 

edes perustaa. Asia kuitenkin ratkesi Ezpeletan saapumisen myötä Espanjan 

annettua riittävät varat esimerkiksi huonekalujen hankkimiseen.123  

Suomen osalta Madridissa Talas raportoi ensimmäisen maailmansodan 

jälkeen Espanjan sisäisistä vaikeuksista, jotka johtivat hallituksen vaihdokseen. 

Hänen mukaansa maassa oli vakava hallituskriisi, mikä johtui toisaalta aseellisten 

ryhmien toimista ja toisaalta pesetan kurssin voimakkaasta heilumisesta 

ulkomaankaupan jouduttua vaikeuksiin tuottoisan sotakaupan päätyttyä.124 

Espanja kärsi huomattavasti tuottoisan viennin päättymisestä Euroopassa 

levinneen protektionismin sekä talousongelmien ajoista. Vaikeuksia oli erityisesti 

vaurailla ja vientiin erikoistuneilla Katalonian ja Baskimaan alueilla. Sodan 

aikana Espanja oli elänyt voimakasta noususuhdannetta, johon sen suhteellisen 

kehittymätön elinkeinorakenne ei rauhan aikana olisi päässyt.125 Espanjaa 

arvioitaessa tulee muistaa, että samoin kuin muualla Euroopassa, 

kansalaisyhteiskunnan ja demokratian toiminta oli vielä lapsenkengissä. Lisäksi 

yhteiskunnalliset erot eri kansalaisryhmien välillä olivat valtavia. Vaikeat olot 

purkautuivat usein väkivaltana niin eri ryhmittymien kesken kuin myös 

yhteiskunnan johtoa vastaan. 

Suomen intressinä Espanjan suhteen näytti heti alkuvaiheessa olleen lainan 

saanti sisällissodasta toipumiseen ja myöhemmässä vaiheessa kaupankäynnin 

aloittaminen. Talas tiedusteli heti toimintakautensa alussa, olisiko Suomen 

mahdollista saada lainaa, mutta sitä ei tuntunut liikenevän. Keskusteluissa Talas 

sai kuulla, että syyt nihkeään lainanantoon saattoivat olla poliittisia, sillä kaikkeen 

ulkomaille myönnettyyn lainaamiseen tarvittiin hallituksen lupa.126 Espanjalaiset 

kummeksuivat kovasti Suomen lainapyyntöä, kun mitään kauppasuhteitakaan ei 

ollut vielä solmittu. Suomea pidettiin lisäksi metsiensä puolesta varakkaana 

                                                        
123 AMAE H 1492 30.10.1919; AMAE H 1492 15.4.1920; AMAE H 1492 1.5.1920; AMAE H 1492 
Nro 55 20.7.1920. Kuvaavaa lähetystön heikosta taloudellisesta tilanteesta oli esimerkiksi 
kirjoituskoneen puuttuminen. Tämä taas johti raporttien ja kirjeenvaihdon tekemiseen käsin, mikä oli 
paikoin käsialoista johtuen hyvin haastavaa luettavaa jälkikäteen. 
124 UMA 5 C Nro 1 13.12.1919,  Nro 20 22.3.1920, Nro 27 8.4.1920. 
125 Calleja 2005, 22–24. 
126 UMA 5 C Nro 20 22.3.1920 
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maana ja koko lainan tarvetta pidettiin erikoisena.127 Ilmeisesti Espanjassa, joka 

itsekin kärsi talousongelmista, ei riittänyt uskoa Suomen kykyyn maksaa velkansa 

takaisin. Kokonaisuutena Suomen intressi näyttää alkuvaiheessa olleessa 

Espanjan taloudellisen tilan arviointi, jonka kautta voitiin sitten yrittää hyödyntää 

omaa taloudellista intressiä eli lainansaantia. Lainan ympärillä käyty keskustelu 

taas osoittaa, että Espanjan ja Suomen näkemykset toistensa taloudellisesta tilasta 

poikkesivat huomattavasti toisistaan. Miksi Suomi pyysi lainaa, jos sillä oli 

metsää myytäväksi? Espanjan mielikuvissa näkyi maailmansotaa edeltävän ajan 

kaupallinen kehitys, jossa Suomi oli noussut köyhästä maatalousmaasta metsä- ja 

sahateollisuuden vientimaaksi.  

Talaksella oli kuva Suomen taloudellisesta tilanteesta maailmansodan ja 

etenkin sisällissodan vaikutuksista Suomeen. Ulkomaankauppa oli heikentynyt 

voimakkaasti etenkin vuonna 1918. Espanjalaisten vastauksissa näkyy ajatus 

vauraasta Suomesta, joka kykenisi omin voimin nousemaan 

metsävarallisuudellaan jaloilleen käymällä kauppaa selluloosalla ja muilla 

paperiteollisuuden tuotteilla. Tässä on hyvä huomata Espanjan diplomaattien 

raportoinnin vaikeudet Suomesta. Heidän keskittyessä hoitamaan Helsingin 

lähetystön ulkoisia piirteitä kuntoon, unohtui esimerkiksi ulkomaankaupan 

tarkastelu. Espanjan edustajien ei tiedetä liikkuneen Suomessa laajalti, ja toisaalta 

perinteinen metsäteollisuuden viejistä koostunut konsuliverkosto rannikoilla 

saattoi vahvistaa tätä kuvaa metsämahdista. Näin ollen Madridissa saatettiin 

nojata vanhoihin mielikuviin rikkaasta metsävaltaisesta maasta unohtaen 

kuitenkin Suomen erilainen kauppapoliittinen asema vasta itsenäistyneenä maana 

Itämeren pohjoisrannoilla verrattuna esimerkiksi Espanjaan. 

2.4 Suhteet katkeavat väliaikaisesti Suomen toimien johdosta 

Talaksen kausi Madridin päällikkönä ei ollut kovin pitkä, vaan hän palasi 

Suomeen jo vuonna 1921. Syyt olivat hyvin moninaisia ja taustalla oli myös 

Talaksen persoonaan liittyviä kysymyksiä. Diplomatia ei ollut Suomen nuoressa 

tasavallassa kovin arvostettua, vaan sitä pidettiin jossakin määrin elitistisenä ja 

kansasta hyvin etäisenä asiana. Lisäksi ajateltiin, että diplomaatit ovat jonkin 

tietyn aatteen henkilöitymiä ja siksi myös poliittisia henkilöitä, joita voitiin 

käsitellä kuten normaaleja poliitikkoja. Itsenäisyyssenaatin entisenä jäsenenä sekä 

entisenä oikeusministerinä sisällissodan ajoilta Talas oli jatkuvasti vasemmiston 

                                                        
127 AMAE H 1492 19.10.1919.  
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arvostelun kohteena.128 Toisaalta Talas itse ei selvästikään ollut tyytyväinen 

asemaansa Madridissa, joka oli osoittautunut Suomen ulkopolitiikan kannalta 

merkityksettömäksi ja vaikutusvallaltaan hyvin pieneksi lähetystöksi.129 

Talas valitti Helsinkiin toistuvasti heikosta asiainhoitajastatuksestaan, joka 

vaikeutti diplomatiaa Espanjassa. Hänen mielestä status olisi tullut kohottaa 

suurlähettilään arvoon, mutta näin ei kuitenkaan tehty. Talaksen mukaan kuningas 

oli suoraan kysynyt diplomaattikutsujen yhteydessä, miksi Suomen edustajalle ei 

ollut myönnetty ministerin arvoa, johon Talas oli vastannut, että Suomessa ei 

välttämättä ymmärretty diplomatian arvoasteikkoa. Asia yritettiin ratkaista 

Helsingissä siten, että Talakselle tarjottiin ministeriresidentin arvoa, joka oli 

asiainhoitajaa korkeampi. Talas ei kuitenkaan suostunut tähän, koska vastaavasti 

kotimaassa ministeriresidentin arvo oli huonompi kuin hänellä jo autonomian 

ajalta oleva senaattorin arvo. Arvonimikeskustelu jäi ratkaisematta.130  

Miksi Talakselle ei myönnetty ministerin arvoa ja suurlähettilään vakanssia, 

ja siten edistetty Suomen ja Espanjan välistä kanssakäymistä? Syitä voidaan 

löytää kaksi. Ensiksi, Suomi pyrki pitämään alkuaikojen ulkoasiainhoidolle 

tyypillisesti kulut mahdollisimman pieninä, ja ministerin arvoon nostaminen olisi 

johtanut toisaalta palkkauskulujen kasvuun ja toisaalta siihen, että lähetystöön 

olisi väistämättä pitänyt palkata lisää henkilökuntaa. PAASIVIRRAN mukaan 

alkuaikojen ulkoasioiden hoidolle ei annettu Suomessa kovin paljon taloudellisia 

panoksia, ja voimavaroja pyrittiin sijoittamaan vain tärkeiksi katsottuihin 

lähetystöihin. Erityisesti ulkoasiainhallinto oli valtiontilintarkastajien tarkkailun 

kohteena.131 

Toinen syy jättää Talaksen arvonimi kohottamatta oli hänen persoonassaan. 

Talas ei ilmeisesti tullut kovin hyvin toimeen 1920-luvun pitkäaikaisen 

ulkoministerin Rudolf Holstin kanssa, vaikka ei asiaa suoraan muistelmissa 

mainitsekaan. Lisäksi vaikeuksia oli ollut jo aiemmin suhteessa vasemmistoon. 

Ongelmat käyvät ilmi Madridin lähetystön sulkemiseen johtavassa keskustelussa.  

Eduskunnalla ei ollut kovin paljon valtaa suhteessa ulkopolitiikkaan, joka 

perustuslain mukaan oli presidentin käsissä, mutta budjettiin eduskunta kykeni 

                                                        
128 Paasivirta 1968, 132–133. 
129 Madridin lähetystö kuului itsenäisyyden alkuajan ns. minimilähetystöihin (yhdessä Alankomaiden 
ja Belgian kanssa), joissa oli vain yksi diplomaatti, mutta ei muuta virkamieskuntaa. Apuna oli 
käytännössä vain yksi kanslisti. Näin lähetetty diplomaatti oli vähintään ylityöllistetty normaalien 
protokollaan liittyvien kysymysten, konsuliasioiden sekä henkilökohtaisen verkoston rakentamisen 
täyttäessä aikataulun. Paasivirta 1968, 178, 191. 
130 Talas 1960, 97–98. 
131 Paasivirta 1968, 177–195. 
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vaikuttamaan. Itsenäisyyden ensimmäisten vuosikymmenien presidentit eivät 

kuitenkaan kokeneet ulkopolitiikkaa omaksi toimialueekseen ja ulkopolitiikka 

olikin usein kunkin presidentin luottomiehen, eli ulkoministerin käsissä. 

Mielenkiintoista on huomata, että ulkoministerit istuivat useimmiten 

hallitustenvaihdostenkin jälkeen omalla paikallaan.132 Eduskunta pystyi kuitenkin 

puuttumaan ulkoasioiden myöntämällä tai epäämällä määrärahoja kautta, ja juuri 

Madridin lähetystö oli eduskunnan huomion kohteena. Keskustelua Madridin 

tarpeellisuudesta oli käyty jo perustamisen yhteydessä vuonna 1919, mutta 

kevään 1921 budjettikeskustelussa eduskunnassa arvioitiin Espanjan lähetystö 

tarpeettomaksi.  

Keskustelu henkilöityi ennen kaikkea Talakseen, joka henkilönä oli 

vasemmiston epäluulon kohteena oltuaan aiemmin tuomitsemassa useita punaisia 

sisällissodan jälkeen vankeuteen ja lisäksi hän oli julkisuudessa ollut monarkian 

kannattaja, mikä ärsytti joitakuita maalaisliittolaisia. Ensimmäisissä 

keskusteluissa 26.2. SDP:n kansanedustaja Artturi Aalto piti Suomen 

lähetystöverkkoa maan kokoon nähden liian suurena.133 Tähän ulkoministeri 

Holsti vastasi, että ylipäätään määrärahoja ollaan vähentämässä.134 Madridia tai 

Talasta ei tässä vaiheessa erikseen mainittu, mutta painetta ulkoasiainhallintoa 

kohtaan oli selvästi tulossa.  

Madridiin päästiin käsiksi, kun Ruotsalaista vasemmistoa edustanut Georg 

Schauman tarkasteli säästöohjelman vaikutuksia Madridissa. Alkuperäisen 

ajatuksen Madridista oltiin vähentämässä yhtä sihteerin paikkaa, mikä oli ollut 

valiokunnan tavoite. Schauman katsoi tämän vaikuttavan väistämättä suhteisiin 

myös latinalaisen Amerikan ja Portugalin suuntaan.135 SDP:n kansanedustaja 

Johan Helo tarkensi vielä valiokunnan mietintöä, jonka mukaan tarkoituksena oli 

ollut leikata Madridin asiainhoitajan palkkaa neljänneksellä, jotta tämä 

irtisanoutuisi tehtävästään. Tämän jälkeen koko edustusto voitaisiin lakkauttaa. 

Ehdotukset saivat lisää tukea vasemmiston edustajilta, joiden mielestä koko 

Madrid oli aivan turha ja sen kustannukset kasvoivat vuodesta toiseen. Myös 

muutamat Maalaisliiton kansanedustaja Antti Juutilainen puuttui Talaksen 

                                                        
132 Paasivirta 1968, 109–117. Vaikka presidenteillä oli ulkopolitiikan suhteen paljon valtaa, ei kukaan 
neljästä ensimmäisestä juuri valtaansa käyttänyt, vaan ulkopolitiikkaa ohjattiin sen hetkisen suuren 
linjan mukaisesti ja usein ulkoministerin kautta. K.J. Ståhlberg käytti Rudolf Holstia, Relander 
Hjalmar Procopéta ja Svinhufvud Antti Hackzellia. Kalliolla ei omaa suosikkia ollut osin lyhyeksi 
jääneen presidenttikauden vuoksi. Nevakivi 1988, 81–85. 
133 Eduskunta 1921 26.2., 2438–2439. 
134 Eduskunta 1921 28.2., 2462. 
135 Eduskunta 1921 1.3., 2468–2476. 
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henkilöön, todeten, että Madrid oli ollut paikka, jonne lähetettiin Suomessa 

epäonnistuneet kuninkaantekijät.136 Nyt budjettikeskustelu siirtyi selvästi 

Madridista Talakseen, joka haluttiin saada pois tehtävästään vaikka se tarkoittaisi 

Suomen edustautumisen loppua Madridissa. Keskusteluissa kävi ilmi myös 

kansanedustajien tietämättömyys ulkoasiainhallinnon kustannuksia kohtaan, mistä 

kertoi Madridin kustannuksia kuvaava huomautus. Toisaalta keskustelu kuvastaa 

Suomen kansanedustajien kiinnostusta ulkoasioita kohtaan. Edustautumista 

ulkomailla ei pidetty kovin merkittävänä.   

Tukea Madrid sai lähinnä poliittisesta oikeistosta. RKP:n Ragnar Furuhjelm 

ei halunnut koskea lainkaan lähetystöverkkoon eikä virkamiesten palkkoihin. 

Edistyspuolueen Juho Vennola ei hyväksynyt asiainhoitajaan kohdistuvaa 

arvostelua, mutta suostui paikalliskorotuksen alentamiseen. Kokoomuksen Tekla 

Hultin kannatti ennemmin lähetystön sulkemista, kuin Suomen edustajan julkista 

nöyryyttämistä palkanalennuksilla. Maalaisliiton Juho Niukkanen arvioi Talaksen 

olevan sen verran älykäs, että tämä ymmärtäisi itse tehdä johtopäätökset 

Eduskunnassa käytävästä keskustelusta.137 Vain harva edustaja ymmärsi 

keskustelun ja mahdollisen lakkauttamisen vaikutuksia ulkosuhteisiin. 

Maalaisliiton Kalle Lohi arvioi lähetystön määrärahojen johtavan käytännössä 

suhteiden katkaisuun,138 mutta hänen ajatuksilleen ei tässä tilanteessa annettu 

suurta painoarvoa. Keskustelun jälkeen asia päätyi äänestykseen.  

Itse lähetystöä ei päätetty sulkea, mutta äänin 87–85 päätettiin lakkauttaa 

lähetystön sen vuoden määrärahat, mikä käytännössä merkitsi lähetystön 

sulkemista.139 Osa lähetystön sulkemiseen liittyvästä keskustelusta vuonna 1921 

osoitettiin suoraan koskemaan Talasta.140 Äänestyksen jälkeisenä päivänä SDP:n 

Väinö Hakkila nimesi Talaksen julkisesti Saksan ystäväksi ja syypääksi 

sisällissodan punavankien huonoon kohteluun.141 Päätöksen tultua selville Talas 

sähkötti huhtikuussa 1921, ettei lähetystön toimintaa voitu jo protokollasyistä 

helposti lopettaa, ja että poistuminen Espanjasta Suomeen lomaksi peiteltynä olisi 

epäkohteliaisuus Espanjan ja Portugalin hallituksia kohtaan. Holsti kuitenkin 

vastasi, että Talaksen olisi selvitettävä Espanjan ulkoministerille palaavansa 

Suomeen järjestelemään maiden suhteita uudelleen.142 Koko episodi oli ilmeisesti 

                                                        
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
139 Paasivirta 1968, 127–128. 
140 Neavakivi 1988, 67. 
141 Eduskunta 1921 2.3., 2468–2474. 
142 Luostarinen 2007, elektr. 
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suunnattu Talasta vastaan, sillä jo toukokuussa Madridiin nimitettiin 

väliaikaiseksi asiainhoitajaksi Yrjö Saastamoinen143, joka lähetettiin Madridiin 

kesällä.144 Talas itse ei tuo muistelmissaan esille Espanjan oleskelun päättymisen 

syitä, ja hän jatkoi myöhemmin suurlähettiläänä yli kymmenessä maassa, lähinnä 

itäisessä Keski-Euroopassa.145   

Espanjalaiset olivat kiinnittäneet huomiota prosessiin jo hyvin varhaisessa 

vaiheessa. Jo siinä vaiheessa kun Talas kutsuttiin kotimaahansa, espanjalaiset 

alkoivat epäillä suomalaisten todellisia tarkoitusperiä. Diplomatian kielessä 

edustajan poiskutsumista pidettiin suhteiden katkaisuna.146 Etenkin kun 

suomalaiset eivät olleet nimittämässä ketään hänen tilalleen. Lisää huonoja uutisia 

kahdenvälisten suhteiden kannalta tuli budjettikeskustelun yhteydessä, kun 

espanjalaisille valkeni, että Madridin lähetystö oli ainoa, jolta oltiin epäämässä 

rahoitus. Espanjasta annettiin Ezpeletalle ohjeeksi selvittää suomalaisille hyvin 

tarkkaan, mitä suomalaisten toiminta merkitsisi kahdenvälisille suhteille. 

Keskusteluissa Suomen ulkoministerin ja Espanjan edustajan Holsti vastasi 

Ezpeletalle, että suhteita hoidettaisiin vastaisuudessa kauempaa. Yksityisesti 

Ezpeleta ilmoitti kotimaahansa, että kyse oli Talaksen henkilöstä.147   

Ezpeleta ilmoitti Espanjaan, että kyseessä ei olisi suhteiden virallinen 

katkaisu, vaan enemmän Suomen sisäinen henkilökysymys. Lisäksi 

budjettikeskusteluissa oli mainittu toisen pienen lähetystön mahdollinen 

määrärahojen lakkautus, ja tämä koskisi Haagia.148 Asia vaikutti kiireelliseltä, 

sillä Madridin lähetystöllä katsottiin olevan rahaa toukokuuhun saakka. Ezpeletan 

näkemyksessä Madridiin tuli esille hänen näkemyksensä suomalaisista puolueista. 

Vasemmisto, joka vastusti Talasta, edusti taantumusta, kun taas edistykselliset 

puolueet kuten Edistyspuolue ja RKP olivat valmiita pitämään lähetystöverkkoa 

Madridin osalla. Ylipäätään Espanjan Helsingin edustaja ei nähnyt asiassa 

ongelmaa Suomen ja Espanjan välillä.149 Jos asia johtaisi käytännössä Suomen 

edustuston alasajoon, olisi sillä tietenkin negatiivinen vaikutus maiden välisiin 

                                                        
143 Saastamoinen oli työskennellyt aiemmin asiainhoitajana Haagissa ja Brysselissä, joissa hän jatkoi 
myös lyhyeksi jääneen Madridin -pestin jälkeen. Hän erosi ulkoministeriön palveluksesta vuonna 
1927 ja siirtyi perheyrityksensä johtoon. Ulkoasiainhallinnon matrikkeli 2, 158–159.  
144 Luostarinen 2007, elektr., Paasivirta 1968, 127–128. 
145 Talas 1960, 102. Talas palasi väliaikaisesti hoitamaan hallinto-oikeuden virkaansa Helsingin 
yliopistoon. Vuonna 1930 hän aloitti uudelleen ulkoministeriön palveluksessa lähettiläänä 
Kööpenhaminassa. Eläkkeelle ulkoministeriön palveluksesta Talas jäi heinäkuussa 1944. 
Ulkoasiainhallinnon matrikkeli 2, 228. 
146 AMAE H 1492 Sähke 15.6.1920. 
147 AMAE H 1492 Nro 35 12.3.1921; AMAE H 1492 29.3.1921. 
148 AGA 12075 Nro 32 8.3.1921; Nro 35 12.3.1921. 
149 AGA 12075 Nro 35 12.3.1921. 
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suhteisiin. Tältä osin Ezpeletan mielipidettä voitaisiin tulkita Madridissa 

huomattavasti erilaisesta näkökulmasta.  

Ulkoministeriön budjettia käsiteltäessä Holsti otti uudelleen esille 

kysymyksen Madridin edustuston budjetista, ja Ezpeletalle ilmoitettiin, että 

Talaksen palattua uutta edustajaa ei enää nimitetä. Ristiriitaisesti kuitenkin 

mainittiin, että kyseessä ei olisi suhteiden katkaisu. Asiassa tapahtui kuitenkin 

muutaman viikon kuluttua edellä mainittu käänne, jossa Saastamoisesta tuli uusi 

asiainhoitaja. Samoin espanjalaisille ilmoitettiin, että lähetystö saisi määrärahat 

uudelleen eduskunnan kesälomien päätyttyä, kunhan uudet valtiopäivät saisivat 

tehtyä asiasta päätöksen. Tosin edustuksen taso olisi edelleen 

asiainhoitajastatuksella. Espanjalaisille koko tilanne näyttäytyi hyvin 

epäselvänä.150 Espanja ja ilman Helsingin edustusta ollut Portugali ilmoittivat 

yhteisesti, että jos Suomi vetää edustajansa protokollan vastaisesti, suhteet 

katkaistaan virallisesti ja lähettilään tulee poistua välittömästi.151 Jos koko 

episodissa oli kyseessä vain Talaksen nöyryyttäminen, tehtiin se pitkälti Suomen 

Espanjan-suhteiden kustannuksella. Kanssakäymisen aloittamisessa oli ollut 

puolin ja toisin jo muutenkin vaikeuksia, ja nyt espanjalaisten saatua oman 

edustuksensa Helsingissä kuntoon suomalaiset alkoivat sotkea asioita Madridissa 

Helsingistä käsin. Tällaisessa tilanteessa kahdenvälisten suhteiden järjestäminen 

oli vähintäänkin haasteellista. Espanjalaiset pitivätkin vielä vuosien päästä Holstia 

syypäänä ongelmien aiheuttamiseen.152  

Sisäisesti koko episodi oli hyvin mielenkiintoinen ja kuvaa hyvin Suomen 

ulkoasiainhallinnon alkutaivalta. Ulkoministeriöstä ilmoitettiin lyhyesti sähkeitse 

Talakselle, että Madridin lähetystölle ei myönnetty määrärahoja seuraavan 

vuoden budjettiin, joten Talaksen tuli palata Suomeen mahdollisimman nopeasti. 

Lähetystön toiminta oli määrätty lopetettavaksi 1.4. eli sähkettä seuraavana 

päivänä. Talas ilmoitti, ettei Espanjasta ja diplomaatin tehtävistä voitu lähetä noin 

yllättäen, mihin Suomessa vastattiin, että lähtö tuli ilmoittaa lomana. Talas piti 

Suomen toimintaa käsittämättömänä.153 Espanjan annettua lähettiläänsä suulla 

varoituksen ilmoitettiin Talakselle, että hänen tuli naamioida lähtö niin, ettei se 

näyttänytkään lähettilään poisvetämiseltä. Erokirjettä Suomen asiainhoitajalle ei 

                                                        
150 AMAE H 1492 Nro 54 21.4.1921; AMAE H 1492 Sähke 13.5.1921; AMAE H 1492 Nro 61 
14.5.1921. 
151 JMA 18 Sähke 8 26.4.1921. Talas oli akkreditoitu myös Lissaboniin. Portugali ei akkreditoinnista 
huolimatta järjestänyt diplomaattista edustusta Helsinkiin. 
152 AMAE H 1492 Nro 73 23.5.1922.  
153 JMA 18 Sähke 2 31.3.1921; sähke 5 (päivämäärä puuttuu) huhtikuuta 1921; JMA 19 Sähke 34 
19.4.1921. 
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aiottu lähettää, mikä teki tilanteen vielä hankalammaksi. Kun Talas ei näyttänyt 

vapaaehtoisesti palaavan, ilmoitti ulkoministeri Holsti, että presidentti oli 

peruuttanut Talaksen valtakirjan. Holsti ilmoitti hyvin voimakkaasti, että Talaksen 

tulisi palata ennen kuin konflikti eduskunnan kanssa koskien Madridia pahentuisi. 

Tässä vaiheessa päätös Saastamoisen lähettämisestä oli jo tehty, mikä takasi 

suhteiden jatkuvuuden. Saastamoisen mukana vietiin Talaksen erokirje, ja asia 

saatiin protokollatasolla hoidettua.154  

Suomen ja Espanjan välisille suhteille suomalaisten toiminta antoi kovan 

iskun ja suhteet olivat käytännössä poikki. Espanjalaiset olivat tottuneita 

diplomaattiseen protokollaan ja lähetystön sulkemisen kömpelö hoitaminen ei 

varmaankaan ollut omiaan parantamaan suhteita tulevaisuudessakaan. Asioissa 

tapahtuneet nopeat muutokset Talaksen poisvetämisestä ja budjetin lakkaamisesta 

Saastamoisen nimitykseen eivät antaneet kovin hyvää kuvaa suomalaisten 

kyvystä hoitaa kansainvälistä diplomatiaa. Suomalaiset eivät näytä ymmärtäneen, 

että asioiden hoito Espanjassa vaati korkeaa diplomaattista statusta, sillä 

konservatiivisessa monarkiassa kuninkaalle pääsivät keskustelemaan vain 

korkeinta statusta nauttineet diplomaatit. Espanjalaisilla oli kyllä edustautumisen 

alkuvaiheessa ajatuksia kaupasta ja sen aloittamisesta, mutta aloitteen tekeminen 

oli vaikeaa toisaalta omien edustajien vaihtuessa jatkuvasti ja toisaalta 

suomalaisten saadessa häilyvän edustuksensa Madridissa hyvin hitaasti 

toimivaksi. Espanjan toiminta Helsingissä jäikin paikallisten ja lähialueiden 

toiminnan seuraamiseksi ja raportoimiseksi.  

2.5 Ensimmäiset kauppaneuvottelut epäonnistuvat 

Espanja oli ollut Suomelle keskeinen sahatavaran vientimaa jo 1800-luvulta 

alkaen. Ensimmäinen maailmansota oli katkaissut perinteiset kauppayhteydet, 

minkä lisäksi kaikki aikaisemmat kauppasopimukset Espanjan kanssa oli solmittu 

Venäjän nimissä. Suomalaisten osalta kiinnostuksessa Espanjan markkinoita 

kohtaan oli oikeastaan vain vanhojen markkinoiden takaisinvaltaamisesta.155 

Suomen pahin kilpailija Espanjan markkinoilla oli ollut Ruotsi, mutta 

aikaisemmin Suomi oli ollut tässä kilpailussa paremmissa asemissa. Molempien 

maiden osalta tilanne nyt ensimmäisen maailmansodan oli auki ja kauppa alkoi 

tavallaan puhtaalta pöydältä.  

                                                        
154 JMA 18 Sähke 11 10.5.1921; JMA 19 Nro 8 13.6.1921; Nro 48 20.6.1921. 
155 Lamberg 2000, 4. 
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Lambergin mukaan Suomella ei ollut itsenäisyyden alussa toimivaa 

ulkomaankauppapolitiikkaa, vaan toiminta aloitettiin puhtaalta pöydältä, mikä 

tarkoitti yksityisen sektorin asiantuntijoiden käyttöä.156 Halukkuutta Espanjan 

kanssa käytävistä neuvotteluista löytyi etenkin puunjalostusteollisuuden piiristä, 

vaikka Espanja sinänsä katsottiin sen verran merkityksettömäksi, että 

teollisuuspiirit halusivat jättää neuvottelut tässä vaiheessa ulkoministeriön 

käsiin.157 Näin Saastamoinen jäi suhteellisen yksin käynnistämään neuvotteluita 

Espanjan kanssa, kun taustalla oli vielä Talaksen vaihdosta johtunut 

diplomaattinen välien hetkittäinen katkeaminen.  

Saastamoiselle lähtö Madridiin tuli hyvin nopeasti. Hän oli aiemmin ollut 

perustamassa Suomen lähetystöä Haagiin, johon hänen tuli palata kunhan 

espanjalaisten kanssa saataisiin kauppasuhteet avatuksi. Saastamoinen saapui 

Madridiin Talaksen lähdön jälkimainingeissa ja jätti valtuuskirjansa toukokuussa 

1921. Talaksen poisvetäminen oli jättänyt espanjalaisille huonon kuvan 

suomalaisista. Kauppaneuvotteluiden lähtökohta osoittautui mahdollisimman 

hankalaksi, sillä Suomelle oli määrätty korkein mahdollinen tullitariffi Espanjan 

markkinoille. Sellaisella tariffilla suomalaisten tuotteiden hinnat olivat niin 

korkeat, ettei mitään kauppaa Espanjaan kannattanut edes yrittää harjoittaa.158 

Espanjassa oli voimassa niin sanottu kaksoistariffi, joka sisälsi perustariffin ja 

sopimustariffin. Perustariffilla juuri mikään vienti ei olisi kannattavaa, joten 

kauppasopimus oli ehdoton edellytys kaupankäynnille Espanjassa.159 

Toukokuussa 1921 Espanja irtisanoi vuoden 1887 kauppasopimuksen Suomen 

kanssa vedoten Suomen juridisen aseman muuttumiseen. Tosiasiallinen syy oli 

ulkomaankaupan jyrkkä epäsuhta Suomen eduksi.160 Lähettilään vaihdon 

aiheuttama episodi ei ollut omiaan lisäämään espanjalaisten luottamusta 

suomalaisten suhteen. Kun vielä Saastamoisen kausi Espanjassa oli suunniteltu 

kauppasopimukseen tähtäävän projektin mittaiseksi, voitiin neuvotteluille 

ennustaa vaikeuksia.  

Suomen korkean tullitariffin takana oli ensimmäisen maailmansodan 

jälkeinen tilanne. Espanja oli puolueettomana maana voinut käydä kauppaa 

molempien osapuolten kanssa. Samalla sen tuotanto oli voinut toimia häiriöittä 

lähes koko muun Euroopan alkaessa tarvita sotatarvikkeita. Sotatarvikkeiden 

                                                        
156 Lamberg 1999, 24–25. 
157 Lamberg 1999,  36, 122, 126. 
158 JMA 19 Nro 48 20.6.1921. 
159 Lamberg 2000, 4–5. 
160 Lamberg 2000, 45. 
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rahoittamiseksi monessa maassa turvauduttiin setelirahoitukseen eli painettiin 

lisää rahaa. Sodan kuluessa Espanjan kauppakumppanien valuutoiden arvo laski, 

ja pesetasta tuli Euroopan kallein valuutta. Maailmansotaan liittyvän kaupan 

loputtua Espanjan ulkomaankauppa joutui vaikeuksiin pesetan korkean arvon 

vuoksi, ja taloutta alettiin vakauttaa muun Euroopan ja aikakauden tapaan 

tulleilla. Alun perin kauppaneuvottelut oli pitänyt aloittaa vuoden 1921 

maaliskuussa, mutta tätä avausta ei Suomen edustautumisepisodin vuoksi koskaan 

tehty.161  

Saastamoinen otti heti esille kysymyksen kauppaneuvotteluiden 

käynnistämisestä, mutta Espanjalla ei ollut mitään kiirettä hoitaa asiaa. Erityisesti 

tuotiin esille espanjalaisten mielestä käsittämätön kieltolaki. Samana kesänä 

Norja, joka oli myös kieltolakimaa, oli aloittanut kauppaneuvottelut tullien ollessa 

sille maksimitariffit. Kesällä 1921 kävi myös ilmi, että Suomelle tultaisiin myös 

säilyttämään maksimitariffi. Norja joutui kauppasotaan Espanjan kanssa, ja tämän 

sodan seurauksena sen tuli kieltolaista huolimatta ostaa 150 000 litraa konjakkia. 

Espanja oli sanonut irti kaikki aiemmat ensimmäisen maailmansodan aikaiset 

kauppasopimuksensa, mutta tärkeimpien kauppakumppaniensa kanssa se jatkoi 

kaupankäyntiä toistaiseksi, kunnes se olisi saanut neuvoteltua uudet sopimukset. 

Norja oli yksi ensimmäisiä neuvottelut aloittaneita maita. Kun espanjalaiset 

viivyttelivät vastauksensa antamista Suomelle, suomalaiset itsekin alkoivat 

Norjan esimerkin pelottamina odotella Norjan ja Espanjan välisen 

kauppasopimuksen valmistumista.162  

Ensimmäinen kunnon neuvottelukosketus espanjalaisiin saatiin syksyllä 

1921. Saastamoinen keskusteli ulkoministeri Manuel Gonzalez Hontorian kanssa. 

Espanjalaisten ministeri syytti suomalaisia omien rajojensa sulkemisesta, mitä 

taas Saastamoinen piti väärinkäsityksenä. Suomi oli solminut Espanjan 

merkittävimmän kilpailijan Ranskan kanssa kauppasopimuksen, mikä takasi 

ranskalaisille suosituimmuusaseman Suomen markkinoilla. Espanjan edustaja 

Helsingissä oli aiemmin varoittanut ranskalaisten ehtimisestä ensin Suomen 

markkinoille, mikä nyt oli siis tapahtunut. Espanjan Ezpeletan mielestä 

kauppasopimus suomalaisten kanssa tulisi tehdä nopeasti.163 Madridissa tilanne 

nähtiin kuitenkin toisin ja varsinaisia neuvotteluita ei käynnistetty. Ezpeletan 

ehdotuksissa voidaan myös havaita hänen oma halunsa päästä osaksi prosessia, 

                                                        
161 JMA 60 Pohja 1.2.1920. 
162 JMA 60 Pohja 1.2.1920; Jatko 14.9.1922; JMA 61 Sähke 24.6.1921; Sähke 30.6.1921; Sähke 
1.7.1921; Nro 74 22.8.1921. 
163 JMA 61 Nro 86 20.9.1921. 
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kun toiminta muuten Suomessa oli rajoittunut raportointiin ja paikallisten 

asioiden seurantaan.  

Ensimmäinen avaus neuvotteluihin tuli suomalaisen Eric Ehrströmin 

johdolla, joka ehdotti Espanjan Helsingin lähetystölle kaupan avaamista. Ezpeleta 

vastasi suomalaiselle lähetystölle kieltolain olevan suuri este kaupalle. Hän lupasi 

kuitenkin informoida kotimaataan suomalaisten kansalaisaloitteesta. Madridiin 

Ezpeleta korosti kieltolain estävän viinien maahantuonnin kokonaan, vaikka 

Suomen Ranskan kanssa tehty kauppasopimus mahdollisti hyvin vähäisen 

laillisen tuonnin esimerkiksi sairaaloiden tarpeeseen. Ezpeleta näki kuitenkin 

kieltolain sosialistien säätämänä lakina, joka voitaisiin ajan myötä kumota. 

Toisena vaikeutena kaupan nopeammalle avaamiselle Ezpeleta piti merien 

jäätymistä talvisin, mikä tulisi haittaamaan esimerkiksi hedelmien vientiä.164 

Espanjan suunnalla kauppasopimukselle ei nähty suurta tarvetta eikä suurta 

kiirettä, koska sen hyödyt näyttivät päätyvän Suomen käsiin. Suomelle 

sopimuksella oli selvästi tarvetta, sillä ilman kauppasopimustakin Espanja oli 

Suomen puuviennissä 7. merkittävin vientikohde vuoden 1921 ensimmäisellä 

puoliskolla.165 Espanjan suunta sisälsi valtavasti potentiaalia Suomen 

näkökulmasta ja siihen kannatti panostaa. 

Saastamoinen halusi käynnistää neuvottelut omin voimin ja pyysi tähän lupaa 

Helsingistä. Pelkona oli, että Espanjan hallitus vaihtuisi ja olemassa oleva hauras 

kosketus Espanjan hallintoon menetettäisiin. Lähtökohtana lähetystö oli kuitenkin 

ilmoittanut, että kieltolain suhteen Suomi ei tekisi mitään myönnytyksiä. 

Saastamoisen mielestä neuvotteluissa voitaisiin saada kuitenkin aikaan 

jonkinlainen tulos, esimerkiksi hedelmätulleja alentamalla. Helsingin vastaus oli 

kuitenkin kieltävä.166 Samalla Saastamoisen katsottiin ylittäneen valtuutensa. 

Tässä vaiheessa Suomen ulkoministeriössä ei ollut aikaa neuvotteluiden 

käynnistämiseen.167 Asia jäi lepäämään seuraavaan vuoteen. Vuoden 1922 alussa 

Suomi jätti virallisen nootin Ezpeletalle. Nootissa ilmoitettiin nyt valtiotasolla 

halusta aloittaa kauppaneuvottelut maiden välillä. Suomi ilmoitti lähtökohdaksi 

halunsa alentaa tulleja ja vastaavasti se halusi suosituimmuusaseman Espanjan 

markkinoilla. Muutama päivä nootin jättämisen jälkeen Saastamoinen tiedusteli 

espanjalaisten vastausta noottiin, mutta hänelle ilmoitettiin, että se ei ollut 

saapunut Helsingistä. Suomen asiainhoitaja arvioi neuvotteluiden muodostuvan 

                                                        
164 AGA 12075 Nro 122 18.11.1921. 
165 AGA 12075 Nro 102 1.10.1921. 
166 JMA 61 Nro 100 11.11.1921; Sähke Nro 18 (päivämäärä puuttuu) 1921. 
167 Lamberg 2000, 51–52. 
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vaikeiksi. Espanjalaisten pääneuvottelijana toimi valtioministeriön eli 

ulkoministeriön kaupallisen osaston päällikkö Lopez Lago y Stolt, joka ilmoitti, 

että kaikkia kieltolakimaita Yhdysvaltoja lukuun ottamatta tullaan käsittelemään 

samalla tavalla eli niiden kanssa neuvotellaan viimeisenä.168 Joka tapauksessa 

kysymys oli nyt avoimesti nostettu diplomaattitasolta valtioiden väliseksi asiaksi. 

Sallisiko Espanja neuvotteluiden aloittamisen ja olisiko suomalaisilla 

painostusvoimaa neuvotteluissa? Aiemmin Suomen kanssa lähimpänä samassa 

asemassa ollut Norja oli ajautunut kauppasotaan. 

Espanjalaisten asema kauppavaihdossa tuotteiden osalta oli selvästi Suomea 

heikompi. Suomi saattoi viedä jalostusasteeltaan suhteellisen arvokkaita tuotteita, 

joiden tuottajia Euroopassa oli rajallinen määrä. Paperiin tarvittavaa sellua 

Espanja tarvitsi joka tapauksessa, ja se joutuisi niistä maksamaan. Sen sijaan 

Ezpeleta korosti, että Espanjan Suomelle tarjoamat pääasiassa kulutustavarat eivät 

olleet välttämättömiä. Espanjalaiset päättivät korostaa suomalaisille viinikaupan 

merkitystä, ja olivat valmiita kaupan nopeaan avaamiseen, mikäli kieltolaki 

kumottaisiin. Laillisen kulutuksen varaan kauppasopimusta ei kannattaisi 

solmia.169  

Ennen neuvotteluiden alkamista Espanjan hallitus vaihtui ja ulkoministeriksi 

nousi Joaquín Prida, ja hän ilmoitti Saastamoisen tiedusteluihin, ettei ollut vielä 

tutustunut noottiin. Prida kannatti neuvotteluiden käynnistämistä periaatteellisella 

tasolla. Suomi kiirehti neuvotteluiden käynnistämistä ja oli jo valmis lähettämään 

neuvottelijansa Madridiin huhti-toukokuussa.170 Espanja ei ollut edes antanut 

vastausta noottiin, mikä kertoi suomalaisten halusta saada sopimus nopeasti 

aikaan. Taustalla oli ilmeisesti halu päästä edes jollain tasolla Espanjan 

puumarkkinoille ennen kuin Ruotsi ottaisi alalla monopolin.  

Saastamoinen joutui kuitenkin rauhoittelemaan suomalaisia, sillä 

espanjalaiset näyttivät pelaavan aikaa. Lopez Lago, jolla oli vahvat siteet 

Espanjan viinintuottajiin, pyysi suomalaisilta uutta noottia, koska edellinen oli 

ilmeisesti kadonnut. Mitään kauppadelegaatiota ei tässä vaiheessa kannattanut 

lähettää. Espanjalaisille oli kertynyt huomattavat varastot viiniä, ja tällaisessa 

                                                        
168 JMA 61 Sähke Nro 2 11.2.1922; Nro 35 13.2.1922. Suomen tilannetta voitiin jyrkän kieltolakinsa 
puolesta pitää todella vaikeana. Norjan kieltolaki oli lievempi, sillä se salli alle 12-tilavuusprosenttia, 
kun taas Suomella oli ehdoton nollatoleranssi. Yhdysvaltojen rooli Espanjan ulkomaankaupassa oli 
niin suuri, että sen kanssa Espanja ei tehnyt kieltolaista kynnyskysymystä. Norja kykeni käymään 
kauppaa Espanjalle tärkeillä viineillä, mutta Suomen ehdottomuus ei mahdollistanut tämänkaltaista 
helpotusta. 
169 AGA 12075 Nro 26 18.2.1922; Nro 30 24.2.1922. 
170 JMA 61 Nro 59 17.3.1922; Sähke nro 17/365 7.4.1922. 
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tilanteessa viinintuottajien sana painoi. Esimerkiksi Islanti, jossa oli voimassa 

kieltolaki, oli joutunut palaamaan takaisin ilman sopimusta ja Iso-Britanniakin oli 

odottanut omien kauppaneuvotteluidensa alkamista yli 7 kuukautta. Virallisesti 

Suomelle ilmoitettiin, että sen kanssa ei ollut aikaa aloittaa neuvotteluita. Samaan 

aikaan muutamien maiden kanssa Espanja sai kauppasopimukset valmiiksi. 

Epävirallisesti suomalaiset saivat tietää, että neuvottelut alkavat heti kun 

kieltolaista päästään eroon.171 Ezpeleta oli ilmoittanut omana kantanaan jo 

helmikuussa, että suomalaisia neuvottelijoita ei kieltolain tilanteessa tulisi ottaa 

vastaan Madridiin.172 Suomen kieltolaki näytti tulevan esteeksi kaupankäynnille. 

Tässä tilanteessa espanjalaisilla oli kaikki valtit käsissä, koska Suomi tarvitsi 

Espanjan markkinoita enemmän kuin Espanja Suomen. Suomi kilpaili Euroopan 

markkinoilla etenkin Ruotsin kanssa, sillä molempien maiden viennistä keskeinen 

osa koostui puu- ja paperiteollisuuden tuotteilla.  

Espanjan politiikan merkkihenkilöt siirtyivät perinteisesti kuumasta 

Madridista kesän ajaksi Biskajanlahden rannikolle San Sebastianiin. Poliittisesti 

tämä tarkoitti usein katkoa hallinnossa, koska osa päätöksentekijöistä jäi 

Madridiin, osa oli lomilla ja osa siis kesänviettopaikassa, jonne myös diplomaatit 

siirtyivät. Näin neuvotteluita ei aloitettu kesän 1922 kuluessa.  

Saastamoinen arvioi, että neuvottelut voisivat alkaa lokakuulla espanjalaisten 

annettua vastauksensa. Suomalaiset kaavailivat varsinaisiin neuvotteluihin 

kolmihenkistä delegaatiota, johon kuuluisivat asiainhoitaja Saastamoinen, entinen 

ulkoministeri Hjalmar Procopé ja liike-elämän edustajana puu- ja paperialalla 

toiminut myyntipäällikkö Ivar Iverus. Espanja ei vieläkään antanut vastaustaan 

kauppaneuvotteluiden käynnistämiseen, mutta tästä huolimatta Iverus lähetettiin 

ministeriön ohjeiden kanssa Madridiin neuvottelemaan yhdessä Saastamoisen 

kanssa. Suomalaisten lähtökohta oli pitää kieltolaki koskemattomana, mistä ei 

tingittäisi, koska sopimus ei menisi muuten eduskunnassa läpi. Tärkeintä 

suomalaisille oli saada puu- ja paperikauppa avatuksi. Viinien suhteen ainoa 

jouston vara oli kirkkoviinin hankinta Espanjasta, mutta suomalaiset tiesivät 

etukäteen, että sen taloudellinen merkitys ei ollut suuri. Iverus saapui marraskuun 

puolivälissä ja häntä odotutettiin pari viikkoa ilman, että mitään vastausta 

neuvotteluiden aloittamiseen annettiin. Lopulta Iverus palasi kotiin tyhjin käsin. 

Turhautunut Saastamoinen ilmoitti, että Espanjan kanssa voitaisiin alkaa tullisota, 

                                                        
171 JMA 61 Nro 89 11.4.1922; Nro 95 27.4.1922. Maat, joiden kanssa Espanja sai sopimukset 
valmiiksi, olivat Italia ja Sveitsi. 
172 AGA 12075 Nro 30 24.2.1922. 
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koska muuta vaihtoehtoa ei näyttänyt olevan. Toinen vaihtoehto oli lykätä 

kauppasopimuksen teko seuraavalle vuodelle.173  

Espanjan politiikkaa kuvaava vastaus tuli marraskuun lopulla. Espanja ei 

voinut ymmärtää kieltolakia suhteessa viiniin. Espanjalaiset myönsivät, että 

taistelu alkoholismia vastaan oli hyväksyttävää, mutta vastustamalla viiniä se ei 

onnistuisi. Suomen ja Espanjan välinen kulttuuriero kävi mielenkiintoisesti 

Espanjan vastauksesta ilmi, sillä espanjalaisten mielestä viininkäyttäjät eivät 

voineet olla juoppoja, koska Espanjassa viini oli ruoan kanssa nautittava 

elintarvike. Espanjalaisten vastaus oli yksiselitteinen: mitään kauppaneuvotteluita 

ei tultaisi kieltolain johdosta käynnistämään. Virallisessa vastauksessa 

perusteluina oli viinien ja liköörien jääminen neuvotteluiden ulkopuolelle. Kun 

vastauksen vielä antoi ulkoministeri Prida, oli espanjalaisten kanta myös koko 

hallituksen kanta.174 Kauppasopimusta ja kaupallisia suhteita ei siis saatu 

solmittua. Saastamoinen teki asiasta omat johtopäätöksensä ja katsoi tehtävänsä 

Madridissa tulleen täytetyksi. Hän oli omasta mielestään pelastanut Madridin 

lähetystön, mutta epäonnistunut kauppasopimuksen solmimisessa. Hän pyysi 

siirtoa Haagiin, joka hänelle oli aiemmin ennen Madridin siirtoa luvattu. Hän jätti 

erokirjeensä jo joulukuussa, mutta siinä oli muutamia muotovirheitä ja korjattu 

versio tuli Saastamoisen seuraajan mukana.175  

Saastamoinen suhtautui Madridin aikaansa jonkinlaisena projektina. Hän 

tiesi, että kävi neuvotteluissa miten tahansa hän saattoi palata Alankomaihin. 

Lyhyen kautensa aikana Saastamoinen ei luonut kovin merkittäviä suhteita 

Espanjan ulkoasiainhallintoon, jossa toisaalta ministeritason edustajat vaihtuivat 

jatkuvasti. Toisaalta Suomi ei joustanut sitten tullipolitiikassaan, mikä kaatoi 

ratkaisun löytämisen tässä vaiheessa. Kieltolaki oli kuitenkin suurin este yhdessä 

pienempien hankaluuksien kanssa kauppasopimuksen solmimatta jäämiselle.  

Saastamoisen roolia Madridissa voidaan verrata Suomen Romanian 

asiainhoitaja Bruno Kivikosken kauteen Bukarestissa vuosina 1939–1941. 

Kivikoski oli saapunut Romaniaan Varsovasta eikä pitänyt uudesta 

asemamaastaan lainkaan, vaan yhdessä huonojen lähetystötilojen, toimimattomien 

viestiyhteyksien ja talvisodan aiheuttamien kiireiden vuoksi hän oli hyvin 

tyytymätön tehtäväänsä. Tämä näkyi hänen raportoinnissa. Romania näyttäytyi 

tehottomana ja korruptoituneena, mikä vastasi hänen ensivaikutelmaa maasta 

kaikkien vaikeuksien keskellä. Tämä kuva ei muuttunut lainkaan. Kuvalle onkin 

                                                        
173 JMA 60 Jatko neuvotteluohjeeseen 6.10.1922; JMA 61 Nro 257 29.8.1922; Nro 312 16.11.1922. 
174 JMA 60 Saastamoisen saama vastaus 25.11.1922; JMA 61 Nro 318 24.11.1922. 
175 JMA 19 Nro 358 15.12.1922; Nro 323 28.11.1922. 
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tyypillistä sen muuttumattomuus.176 Saastamoinen oli tullut kiireellä Madridiin, ja 

raporttien vähyys tuolta ajalta kuvastaa, että hän ei ollut omasta halustaan aikeissa 

jäädä Espanjaan. Kontaktit Espanjaan ja espanjalaisiin jäivät vähäisiksi. Vaikka 

hän ilmaisi pelastaneensa Madridin lähetystön, voidaan Saastamoisen 

neuvottelukokemus espanjalaisten kanssa tulkita negatiiviseksi kokemukseksi. 

Sähkeessään loppuvuodelta 1922 hän toivoi pääsevänsä Espanjasta nopeasti 

pois.177 Ei voida suoraan sanoa, että Kivikosken tai Saastamoisen negatiivinen 

mielikuva asemamaasta olisi heikentänyt suhteita tai tässä tapauksessa 

kauppaneuvotteluita, mutta ei tämänkaltainen tausta ainakaan suhteita edistänyt.   

Lamberg on arvioinut tätä neuvotteluiden ensimmäistä vaihetta taktisesti 

epäonnistuneeksi. Suomi ei ollut valmistautunut neuvotteluihin kunnolla ja ennen 

kaikkea niiden ajoitus oli väärä. Lisäksi suomalaiset eivät ottaneet espanjalaisten 

esityksiä kunnolla huomioon. Lamberg piti seurauksia neuvotteluille vaikeina.178 

Lambergin arviota voidaan pitää oikeana. Neuvotteluita ei kyetty jatkamaan enää 

Saastamoisen kanssa, joka oli tavallaan menettänyt kasvonsa. Samalla todellinen 

avaus kauppaneuvotteluille hukattiin, koska Suomen neuvottelukontakti Espanjan 

ulkoasiainhallintoon menetettiin. Suomen tuli harkita toisenlaista lähestymistapaa 

mikäli se halusi saada kaupan liikkeelle. Tämä jäisi Saastamoisen seuraajan 

tehtäväksi. 

Suhteiden alkuvaiheita leimaa kokonaisuutena erityisesti suomalaisten 

ulkoasioiden hoidon vaikeudet. Ei ollut traditioita, joiden varaan rakentaa, ja 

toisaalta pienen virkamieskunnan keskinäiset henkilökohtaiset ristiriidat pääsivät 

vaikuttamaan ulkopolitiikan hoitoon. Kumpikaan osapuoli ei kyennyt uudessa 

tilanteessa luomaan kestäviä traditioita, joita olisi voinut syntyä esimerkiksi 

diplomaattien pidempiaikaisilla pesteillä asemamaissa. Espanjalaiset vaihtoivat 

ainakin edustajaluetteloiden mukaan edustajiaan hyvin usein käytännön suhteiden 

hoidon jäädessä sihteeritasolle. Valitut edustajat ennen Ezpeletaa eivät saapuneet 

asemamaahansa, mikä tarkoitti käytännössä vain juoksevien asioiden hoitamista. 

Tärkeissä kaupallisissa kysymyksissä kulttuuriset erot ja Espanjan ensimmäisen 

maailmansodan jälkeinen tilanne painoivat vahvasti, ja Suomelle elintärkeä puu- 

ja paperikauppa ei päässyt käyntiin Espanjan kanssa. Suomen kieltolaki 

perusteluineen oli jokseenkin vieras espanjalaiseen ajatteluun. Suomi oli 

menettänyt markkinansa kilpaileville Pohjoismaille, eikä Espanjan takaisinsaantia 

helpottanut Talaksen ympärillä tapahtunut episodi, joka selkeästi käytiin 

                                                        
176 Alenius 2011, 23–26. 
177 JMA 61 sähke Nro 323 28.11.1922. 
178 Lamberg 2000, 51–54. 
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Espanjan-suhteiden kustannuksella. Suomi taas ajatteli 

kauppasopimusneuvotteluiden olevan jonkinlainen projekti, joka vain hoidetaan 

pois asialistalta. Puolin ja toisin ensimmäiset vuodet olivat selvästi jonkinlaista 

hakemisen aikaa, jossa erilaiset käsitykset kumppanimaista sekaantuivat 

kansainvälispoliittiseen tilanteeseen ja diplomaattisen protokollaan 

osaamattomuuteen. Näin erityisesti Suomen osalta, jossa ei ymmärretty statuksen 

merkitystä.  

Mielikuvat toisesta osapuolesta jäivät yleiselle tasolle, koska kosketuspinnat 

olivat suhteellisen lyhytaikaisia. Kummankin osapuolen todellinen, joskin 

vähäinen, tuntemus esimerkiksi maan taloudellisesta rakenteesta ei välittynyt 

päätöksentekoportaaseen. Voidaan myös aiheellisesti kysyä, oliko diplomaateilla 

edes kunnollista kuvaa neuvottelukumppanin taloudellisesta tilanteesta. 

Suomalaiset toimivat hyvin virkamiesmäisesti, kun taas espanjalaisille kulttuuri- 

ja protokollaosaaminen näytti olevan merkittävää. Mielestäni voidaan 

perustellusti sanoa, että kahdenvälisiä suhteita Suomen ja Espanjan välille ei 

muodostunut ennen vuotta 1923. 
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3 Kaupan kautta normaalin diplomatian piiriin 

Tämän pääluvun keskeisin tutkimustehtävä on selvittää kuinka kahdenväliset 

suhteet voitiin käytännössä aloittaa uudelta epäonnistuneiden 

kauppaneuvotteluiden jälkeen. Etenkin suomalaisilla oli halua käynnistää 

kaupankäynti, mutta suhteiden alkuaika oli ollut ainakin Suomen osalta 

normaalien ulkopoliittisten toimintamallien hakemista, ja tätä prosessia olivat 

vaikeuttaneet suomalaisten osalta taitamattomuus ja toisaalta Espanjan puolelta 

vähäinen kiinnostus Suomeen. Tutkittavaa ajanjaksoa leimaa selkeästi molempien 

maiden vakautuminen ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä ajasta. Espanjan 

valtiollinen rakenne säilyy monarkiana, mutta entisen liberaalin ja osin 

parlamentaarisen hallitusmuodon tilalle tulee Miguel Primo de Riveran johtama 

sotilasdiktatuuri, joka kestää aina 1920-luvun alusta 1930-luvun alkuun, jolloin 

Espanja astuu sen historian myrskyisimmälle vuosikymmenelle. Toiseksi, Suomi 

vakauttaa suhdettaan Espanjaan lähettämällä pitkäaikaiseksi asiainhoitajakseen 

Madridiin Georg Achates Gripenbergin. Näin alun haparoinnin jälkeen 

kahdenväliset suhteet saavat uuden vahvemmalle pohjalle rakennetun perustan, 

jonka päätepisteenä on maiden välille solmittu ensimmäinen kauppasopimus. 

Kolmanneksi kahdenvälisissä suhteissa tapahtuu todellista edistymistä virallisen 

kauppasopimuksen muodossa. 

3.1 Espanjan ja Suomen ulkopolitiikassa erilaiset painopisteet –

suhteisiin uusi yritys uusilla henkilöillä 

Espanja oli ollut puolueeton ensimmäisessä maailmansodassa, mikä oli ollut 

varsinkin maan talouden kannalta hyvä ratkaisu. Lähes koko Euroopan sotiessa se 

saattoi käydä kauppaa molempien liittoumien sekä puolueettomien kanssa etenkin 

sellaisilla tuotteilla, joista muualla Euroopassa oli pulaa. Espanjan ei tarvinnut 

juurikaan muuttaa teollisuuttaan sotilastarpeisiin, vaan perinteiset teollisuuden 

alat Baskimaassa, Kataloniassa sekä Madridin ympäristössä saattoivat jatkaa 

tuotantoaan normaalisti. Samaan aikaan muun Espanjan maataloustuotteille oli 

voimakasta kysyntää, ja Espanja koki lyhyen taloudellisen nousukauden 

ensimmäisen maailmansodan varjolla.179 Samaan aikaan Espanjassa kuitenkin 

pinnan alla kuohui. Köyhemmillä alueilla kuten etelän Andalusiassa, Portugalin 

vastaisen rajan Extremadurassa ja muilla maatalousvaltaisilla alueilla eriarvoisuus 
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köyhimmän ja rikkaimman väestönosan välillä kasvoi jyrkästi. Jättiläismäisillä 

maatiloilla, latifundioilla, maaton väestö viljeli kaupungissa asuvan aatelin 

hyväksi vuosisatoja vanhoilla, melko tuottamattomilla viljelymenetelmillä. 

Teollistuneilla alueilla vientibuumi ei yltänyt tavallisten työläisten palkkapussiin, 

vaan Espanjassa vaikutti voimakas inflaatio, joka iski erityisesti palkkatyöläisiin. 

Koko 1920-luvun ajan Espanjan väkiluku kasvoi, yhteensä 10 prosenttia, ja tämä 

kasvu kohdistui erityisesti köyhään, maattomaan väestöön, joka alkoi muuttaa 

paremman elämän toivossa teollisuuskaupunkeihin. Kaupungit Espanjassa 

kasvoivatkin hyvin nopeasti ja hallitsemattomasti, eikä infrastruktuuri pysynyt 

mukana. Huonot olot kaupungeissa johtivat väkivaltaan ja levottomiin oloihin.180   

Nopea talouden noususuhdanne päättyi ensimmäisen maailmansodan myötä, 

eikä kaupallinen tilanne ollut muutenkaan kuten aiemmin. Saksan keisarikunta, 

Itävalta-Unkari ja tsaarin hallitsema Venäjä olivat romahtaneet ja tilalle oli tullut 

joukko pieniä valtioita, joiden talous oli enemmän tai vähemmän huonossa 

kunnossa. Voittajavalloistakin Iso-Britannia ja Ranska olivat vaikeuksissa, eikä 

Espanjan vienti toiminut enää samalla tavalla kuin sodan kuluessa. Suuria 

ensimmäisen maailmansodan aikaisia voittoja ei ollut käytetty tuotannon 

kehittämiseen, ja sodan jälkeen Espanja joutui taloudellisiin vaikeuksiin monen 

muun Euroopan maan tavoin. Erityisesti vaikeudet näkyivät teollistuneilla 

Baskimaan ja Katalonian alueilla.181 Uudistuksia olisi voitu tehdä, jos Espanjassa 

olisi ollut toimivia hallituksia, mutta yksikään ensimmäisen maailmansodan 

jälkeinen hallitus ei ollut kovin pitkäikäinen. Suomen asiainhoitajana toiminut 

Talas raportoi koko toimintakautensa ajan verisistä lakoista ja kestävästä 

hallituskriisistä. Talasta huolestutti erityisesti hallituksen ulkopuolella toimineet 

puolisotilaalliset joukot, joiden toimintaan hallitus ei kyennyt puuttumaan. Eri 

poliittisilla ryhmillä oli omia asemiehiä, jotka tunnettiin nimellä pistoleros, ja 

lisäksi armeija oli organisoinut omia aseellisia ryhmiä, upseeriyhdistyksiä, Juntas 

Militares de Defensa.182  

Oli selvää, että hallitusten vaihtuessa jatkuvasti diplomaatti saattoi vain käydä 

kohteliaisuuskäynnillä uuden ministerin luona vain huomatakseen, että 

mahdolliset kahdenväliset neuvottelut oli lykättävä tuonnemmaksi. Aiemmin 

epäonnistuneissa kauppaneuvotteluissa oli käynyt selväksi, että yhteistyön avaus 

tapahtuisi espanjalaisten ehdoilla ja aikataululla. Suomalaiset saattoivat 1920-

luvun alussa vain keskittyä seuraamaan asemamaansa tapahtumia, eikä 

                                                        
180 Beevor 2006, 50–56; Calleja 2005, 259–262. 
181 Calleja 2005, 22–24.  
182 UMA 5 C Nro 1 13.12.1919; Nro 20 22.3.1920; Nro 27 8.4.1920; Nro 36 5.5.1920. 
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Helsingissä tilanne ollut espanjalaisten osalta kovin erilainen verrattuna 

suomalaisten kollegoiden Madridiin. Kummallakin maalla hallitukset vaihtuivat 

1920-luvun alussa tiheään, mikä tarkoitti Madridissa, että suomalaisten tuli 

hankkia kontakti aina uuden ulkoministerin kanssa. Toisaalta Suomessa 

hallituksenvaihdoksista huolimatta ulkoministerinä vuorottelivat käytännössä 

Holsti ja Enckell, joten tässä suhteessa espanjalaiset saattoivat luottaa entisiin 

yhteyksiinsä.  

Hallitukset olivat kuitenkin pystyneet luovimaan vaikeuksien läpi 

aiemminkin ilman, että oli vaaraa poliittisen järjestelmän muutoksesta. Samaan 

aikaan kuitenkin muualla Euroopassa yritettiin sosialistista vallankumousta 

esimerkiksi Suomessa, Unkarissa183 ja Saksan eri alueilla. Espanjassa oli 

kuitenkin toistaiseksi tyydytty salamurhiin, jotka toisaalta olivat poliittisia. 

Muutos lähtikin liikkeelle armeijan piiristä, joka oli osallistunut politiikkaan 

hyvin voimakkaasti aina 1800-luvulta lähtien.184 Espanja oli menettänyt viimeiset 

suuret siirtomaansa sodassa Yhdysvaltoja vastaan vuonna 1898, minkä jälkeen 

huomio oli keskittynyt Afrikkaan, jossa eurooppalaisen siirtomaakilpailun aikana 

oli vielä mahdollisuus saada lisäalueita. Espanja oli kuitenkin auttamattomasti 

myöhässä ja sen haltuun tuli pieni maa-alue päiväntasaajan alueella Río Munin 

nimellä (nykyinen Päiväntasaajan Guinea), Länsi-Saharana nykyään tunnettu 

Espanjan Sahara sekä Marokon luoteisosa Espanjan Marokon nimellä. Erityisesti 

Marokon alueeseen asetettiin suuria toiveita.  

Espanjan kyky kontrolloida siirtomaitaan oli kuitenkin heikko. Sen armeija 

oli hyvin vanhanaikainen ja siihen kuului miehistöön nähden aivan liian paljon 

upseereita.185 Keväällä 1921 ilmeisesti kuningas Alfonso XIII antoi käskyn 

päättää marokkolaisten vastarinta espanjalaisten hallitsemalla alueella luoteisessa 

Marokossa, minkä seurauksena espanjalaisten tehoton armeija kärsi 

murskatappion; käytännössä Espanja menetti alueensa kontrollin. Näin suuri 

tappio johti siihen, että tehoton armeija joutui hallituksen tarkkailuun ja sitä 

vastaan nimitettiin tutkintalautakunta. Armeija kuitenkin hidasteli tutkimuksissa 

ja alkoi samalla aktivoitua liberaalia hallitusta vastaan. Tutkimukset päättyivät 

Primo de Riveran noustua valtaan 14.9.1923.186  

                                                        
183 Unkarin myrskyisistä vaiheista ensimmäisen kts. esimerkiksi Romsics 1999. Teoksessa on hyvää 
vertailua maailmansotien välisen ajan taloudellisesta tilanteesta vasta itsenäistyneissä maissa. Suomi 
ja Espanja ovat mukana vertailussa. 
184 Navarro 1991, 59–60. 
185 Beevor 2006, 54. Armeijan vahvuus oli normaaliaikoina 160000 miestä, joita komensi 12000 
upseeria ja 213 kenraalia. 
186 Kuninkaan osuudesta Beevor 2006, 57; Marokosta Calleja 2005, 31–35. 
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Miguel Primo de Rivera oli kotoisin Andalusiasta ja hän oli siirtynyt 

sotilasuralle jo nuorena poikana, mikä usein oli ollut espanjalaisten vaikutusvaltaa 

haluavien nuorten aatelismiesten yhteiskunnallisen nousun väylä. Primo de 

Riveran kaapattua vallan liberaalilta hallitukselta syyskuussa juuri kukaan 

Espanjassa ei murehtinut maan siirtymistä diktatuuriin. Kuningas jäi 

muodollisesti paikoilleen valtionpäämieheksi, mutta todellista valtaa käytti Primo 

de Rivera. Hänen diktatuurillaan oli yhteisiä piirteitä muun Euroopan 

autoritääristen hallitsijoiden kanssa, mutta mikään poliisivaltion luoja hän ei ollut, 

vaikka lakkauttikin muodollisesti poliittiset puolueet ja ammattiliitot. Oppositio 

sai kuitenkin esittää jonkin verran kritiikkiä.187  

Poliittisen hallinnon malliksi tuli konservatiivinen autoritäärisyys, vaikka sitä 

ei välttämättä edes kovin autoritäärisenä voitu pitää. Mallia Primo de Riveran 

hallinto otti Benito Mussolinin Italiasta, vaikka fasismi Espanjaan tuli hieman 

myöhemmin. Italia oli enemmänkin esimerkin kaltainen kohde, josta otettiin 

mallia ulkopolitiikan retoriikkaan.188 Italiasta tulikin Espanjan tärkein liittolainen 

ulkopolitiikassa, mutta on hyvä huomata, että läheiset suhteet juonsivat juurensa 

jo ajalta ennen Primo de Riveraa. Maiden intressejä yhdisti Välimeri, ja taustalla 

etenkin italialaisten halu nousta Välimeren johtovaltioksi.189 Kuningas siunasi 

vallanvaihdoksen ennen kaikkea vakauttaakseen olot Espanjassa, jossa hänen 

omakaan asema ei ollut kovin vahva, ja toisaalta estääkseen kommunismin 

leviämisen maahan.190 Hiukan ennen Primo de Riveran vallankaappausta Suomi 

oli päättänyt yrittää suhteiden normalisointia Espanjan kanssa lähettämällä 

Madridiin jo Tukholmassa lähettiläänä palvelleen, kokeneen Georg Gripenbergin. 

Suomen ulkoministeri Juho Vennola oli antanut ohjeeksi yrittää saada aikaan edes 

jonkinlaista kauppasopimusta espanjalaisten kanssa. Luotto Gripenbergin 

kykyihin kaupan alalla oli suuri, sillä hän sai valtuudet neuvotella 

kauppasopimuksen käytännössä valmiiksi.191 Toisiko Gripenberg 

kauppaneuvotteluihin jotain sellaista, mitä Saastamoisen aikana ei voitu ottaa 

esille? Toisaalta olisiko Primo de Riveran vaikutus Espanjan hallintoon niin suuri, 

että sillä olisi vaikutusta ulkomaankauppaan? Suomen kieltolaki ei ollut kadonnut 

mihinkään, eivätkä myöskään espanjalaiset viinintuottajat etujärjestöineen. 
 

                                                        
187 Calleja 2005, 186–187.  
188 Calleja 2005, 392–393. 
189 Palomares 1989, 52, 79–80. 
190 Navarro 1991, 111–113. 
191 JMA 61 Nro 12520 1.8.1923. 
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Kansainliittopolitiikka paljastaa ulkopolitiikan ydinsuunnat 

Saastamoisen kausi väliaikaisena asiainhoitajana jäi lyhyeksi, koska tavoitteena 

oli ollut aloittaa kaupankäynti, mikä siis epäonnistui kieltolain muodostaessa 

kaupalle voimakkaan esteen espanjalaisten taholta. Kahdenvälisiin suhteisiin ei 

muuten Saastamoisen kaudella puututtu. Samalla Suomi oli enemmänkin 

espanjalaisen lehdistön varassa Espanjaa koskevan tiedonsaantinsa suhteen. 

Suomessa ulkoministeriö pääsi alkuvaiheiden jälkeen tehokkaammin toimimaan, 

ja Espanjaan nimitettiin 4.1.1923 ulkoasioissa itsenäisyyden alusta lähtien uraa 

tehnyt Georg Gripenberg.192 Hän oli luopunut Venäjän kansalaisuudesta 

ensimmäisen maailmansodan aikana ja sai Suomen kansalaisuuden vasta vuonna 

1918. Tästä huolimatta hän oli alkanut työskennellä jo Tukholmassa Suomen 

hyväksi, ja ulkoasioiden hoidon kehittyessä hän kohosi yhdeksi ensimmäisistä 

suomalaisista diplomaatin uran tehneistä virkamiehistä.193 

Gripenberg jätti akkreditointikirjeensä helmikuussa 1923, ja heti alussa 

tulivat esiin ne vaikeudet, jotka Suomen ulkoasiainhallinnon aiempi toiminta oli 

aiheuttanut. Ensinnäkin lähettilään status ilman täysivaltaisen ministerin 

arvonimeä ei oikeuttanut Gripenbergiä kuninkaan puheille, vaan hän joutui 

lähettilästason diplomaateista poiketen ilmoittautumaan Espanjan ulkoministeri 

Santiago Alballe. Espanjassa ei ollut vielä tapahtunut Primo de Riveran 

vallankaappausta, ja Suomen tuore lähettiläs sai huomata espanjalaisten selkeästi 

pahoittaneen mielensä aiemmasta lähetystön sulkemisepisodista. Keskusteluissa 

Alban kanssa ei puututtu mihinkään oleellisen, minkä Gripenberg tulkitsi 

huonoksi merkiksi tulevaisuuden kannalta. Espanja oli aiemmin omissa sisäisissä 

Suomea koskevissa asiakirjoissa viitannut kaupallisiin mahdollisuuksiin, mutta 

konkreettisia ehdotuksia kaupan pohjaksi ei ollut esitetty.194 Lisäksi espanjalaisia 

suututti suomalaisten pidättyvä asenne aikaisempiin kauppaneuvotteluihin, joita 

Espanjan Helsingin-edustaja Ezpeleta oli suullisesti Gripenbergin mukaan 

ehdottanut.195 Espanja oli saanut tietonsa Helsingistä edustajaltaan Ezpeletalta. 

Saastamoisen toimiessa Suomen asiainhoitajana Suomi oli toiminut hyvin 

aktiivisesti kauppaneuvotteluiden käynnistämisen puolesta. Ezpeleta ei 

todellisuudessa ollut kovin aktiivinen kauppakysymyksen suhteen, vaan oli 

                                                        
192 Luostarinen 2007, elektr.; Brun 2002, 177–178. 
193 PAASIVIRTA 1968, 259–260. Gripenberg työskenteli Madridin jälkeen mm. Etelä-Amerikassa, 
Lontoossa ja Tukholmassa. 
194 AMAE H 1492 29.8.1918; AMAE H 1492 17.9.1919. 
195 Gripenberg 1965, 15–19; UMA 5 C Nro 71 24.2.1923. 
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tyytynyt ilmoittamaan aivan kuten Guillen jo aiemmin, että kaupankäynti 

Espanjan etujen mukaisesti Suomen kanssa olisi vaikeaa, koska maassa oli 

kieltolaki, eikä viinejä voitaisi tuoda maahan. Espanja seurasikin hyvin tarkasti 

kaikkea kieltolakiin liittyvää keskustelua.196 Vaikka Ezpeleta ei käytännössä kovin 

aktiivisesti kauppaneuvotteluita ajanutkaan, on hyvä huomata, että Madridissa 

luettiin hänen laatimiaan raportteja Suomesta. Jos Espanjan edustaja oli kokenut 

suomalaisten asenteen hankalaksi, hän saattoi hyvin ilmoittaa sen kotimaalleen. 

Suomen ja Espanjan järjestäessä lähetystönsä muutaman diplomaatin varaan 

painottuu kyseisen henkilön asenne ja toiminta enemmän verrattuna esimerkiksi 

hyvin suurikokoiseen edustustoon, jossa mielipiteitä ja samalla ehkä myös 

ammattitaitoa on laajemmin.  

Ezpeletan suhtautumisessa kieltolakiin voitiin havaita jopa normaalin 

diplomaattisen raportoinnin ylittävää tunneperäistä kielteisyyttä. Hänen mukaansa 

ennen Helsingin asemapaikalle siirtymistä häntä oli ohjeistettu vastustamaan 

kaikkea kauppaa niin kauan kuin kieltolaki oli voimassa.197 Tämänkaltaista 

asiakirjaa ei kuitenkaan löydy tukemaan Ezpeletan arviota. Ezpeletan mielikuva 

Suomesta on kuitenkin suhteessa alkoholiin hyvin negatiivinen. Hän piti 

suomalaisia alkoholismiin taipuvaisina, mitä hän selitti karulla ilmastolla.198 

Tämä kuva taas vastasi yleistä Suomen-kuvaa Espanjassa 1920-luvun kuluessa. Ja 

kun Suomi oli sitten kieltänyt alkoholin kieltolailla, voitiin kauppaneuvotteluista 

odottaa hankalia, sikäli kun ne olisivat Espanjan Helsingin lähetystöstä kiinni. 

Lähtökohta suhteiden parantamiselle ei siis ollut paras mahdollinen. On 

kuitenkin hyvä huomata, että Espanjassa ulkopoliittinen valta vielä 1920-luvun 

alussa oli kuninkaan käsissä, tosin käytännön arkkitehti oli etenkin Kansainliiton 

suuntaan José Quiñones de Leon vuosina 1918–1931.199 Gripenberg tutki, voisiko 

kieltolakia kiertää niin, että maahan voitaisiin niin sanotulla laillisella tuonnilla 

tuoda joitakin alkoholijuomia. Laillisella tuonnilla tarkoitettiin esimerkiksi 

apteekkien, teollisuuden ja sairaaloiden tarpeita.200  

Espanjan sisäinen tilanne muuttui kuitenkin hyvin nopeasti, ja Alban kanssa 

Gripenbergin ei tarvinnut enää asioida. Madridin-pestin alkuaikana Gripenbergin 

oli vaikea saada kosketuspintaa espanjalaiseen tilanteeseen, etenkin kun Marokon 

katastrofin jälkiselvittely kävi kuumana ja sisäpoliittinen tilanne Espanjassa meni 

                                                        
196 AMAE H 1492 13.10.1919; AMAE H 1492 Nro 57 21.4.1922. 
197 AGA 12076 Nro 157 10.11.1924 
198 AGA 12077 Nro 8 11.1.1926. 
199 Bledsoe 1980, 16. 
200 JMA 61 Nro 394 20.8.1923. 
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koko ajan vaikeampaan suuntaan. Kontakteja valtiollisiin toimijoihin vaikeutti 

edelleen alhainen diplomaattinen taso, eikä Suomi-tietämyskään ollut kovin 

korkealla tasolla. Ajan henkeen kuului myös Gripenbergin raportoinnissa 

väkivaltaisuuksiin syyllistyneiden nimeäminen, ja sellaisiksi hän listasi 

ammattiliitot sekä kommunistit. Vakavampaa uhkaa kesän 1923 kuluessa edusti 

Suomen lähettilään mielestä sotilaallinen liikehdintä.201 Kahdenväliset suhteet 

eivät ensimmäisen puolen vuoden aikana vuonna 1923 kehittyneet käytännössä 

lainkaan, ja epäiltiin espanjalaisten olevan Suomen aiemmasta politiikasta niin 

suuttuneita, että he siirtäisivät Helsingin-edustuksensa Tallinnaan.202 Näin 

radikaaliin toimenpiteeseen espanjalaiset eivät ryhtyneet, ja ulkoasiainhallinto 

Madridissa Santa Cruzin palatsissa sai muuta tehtävää Primo de Riveran 

noustessa Espanjan johtajaksi. Gripenbergin epäilyjen taustalla lienee 

väärinkäsitys, sillä Espanja seurasi Helsingistä käsin myös Viron ja Latvian 

tapahtumia, mikä luonnollisesti vei energiaa pelkästään Suomeen kohdistuvasta 

toiminnasta. Pääpaino Helsingissä oli edelleen Suomen sekä edellä mainittujen 

maiden sisäisen tilanteen tarkastelu lisämausteena Neuvostoliiton toimien 

tarkkailu. Suuri osa Ezpeletan raporteista tyytyy Suomen tilanteen olevan 

muuttumaton, minkä jälkeen saatettiin esitellä hyvin laajalti esimerkiks 

tapahtumia Latviassa. 

Espanja koki Suomen enemmänkin tarkkailupaikaksi, josta käsin voitiin olla 

yhteydessä Itämeren pohjukkaan. Tarvittaessa Suomen kanssa voitiin tehdä 

kahdenvälistä yhteistyötä, mutta pääpaino oli muulla raportoinnilla. Tämä voisi 

selittää, miksi espanjalaiset eivät tehneet kovin merkittäviä kaupallisia aloitteita 

Helsingissä. Myös Espanjan Helsingin-edustuston henkilöstö oli rajallinen, ja kun 

seurattavaa riitti Suomessa, Virossa, Latviassa ja Neuvosto-Venäjällä, oli muu 

toiminta hyvin vähäistä. Kuvaavaa espanjalaisten raportoinneille Suomen suhteen 

oli Espanjan lähettilään lausunto eräästä raportista vuodelta 1925: ”Kaikella 

kunnoituksella Suomen politiikkaa kohtaan, täältä on hyvin vähän 

raportoitavaa.”203 Tietysti suomalaisia voitiin painostaa pienimuotoisesti 

vihjaamalla lähetystön siirrolla, jos Madridin suunnalla tarvittiin vauhtia jonkin 

asian suhteen. Mielikuva Suomesta säilyi Espanjassa ennallaan aiempien vuosien 

kaltaisena.  

Verrattuna esimerkiksi Italiaan, joka tavoitteli jonkinasteista suurvaltastatusta 

Mussolinin kaudella, ja osittain onnistuikin siinä, Espanja pyrki olemaan Suomen 

                                                        
201 UMA 5 C Nro 120 12.3.1923; Nro 373 27.7.1923. 
202 UMA 5 C Nro 175 23.4.1923. 
203 AGA 12076 Nro 75 28.7.1925. 
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alueella passiivinen tarkkailija. Italia taas pyrki tarjoamaan sotilaspoliittista 

yhteistyötä Suomelle kouluttamalla suomalaisia upseereita sotakorkeakouluissaan 

etenkin laivaston osalta. Näin Italian tietotaitoa olisi myös Itämerellä, ja sen 

merkitys osaavana sotilaallisena toimijana korostuisi. Huomattavaa on, että 

Italiakaan ei painottanut sen suuremmin kahdenvälisiä suhteita, eikä kauppaa 

sotateollisuuden tuotteita lukuunottamatta.204 Sen sijaan Italia ei nähnyt Suomea 

niin merkittävänä tarkkailupaikkana kuin Espanja. 

Suomalaisille Primo de Riveran valtaannousu ei tullut kovin suurena 

yllätyksenä, ja Gripenberg pysyi ulkomaisten kontaktiensa kautta suhteellisen 

hyvin ajan tasalla. Espanjan oma edustaja Suomessa ei ollut asioista niin hyvin 

informoitu asioiden vyöryessä nopeaan tahtiin ja hän kävikin Gripenbergin 

mukaan kyselemässä maansa tapahtumista Suomen ulkoministeriöstä.205 Jos 

tilanne oli Ezpeletan kannalta näin vaikea, täytyi sen johtua vallankaappauksen 

aiheuttamista toimenpiteistä ja kiireestä koko hallinnon osalla. Tähän viittaisivat 

Gripenbergin ensimmäiset kokemukset uuden hallinnon osalta. Samalla Primo de 

Riveran valtaannousu kertoi Espanjan ulkoministeriön rajallisista kyvyistä 

ohjeistaa pienempiä edustustojaan maailmassa.  

Suomi näki Primo de Riveran valtaannousussa uuden tilaisuuden 

kahdenvälisten suhteiden aloittamiseen ikään kuin puhtaalta pöydältä. Gripenberg 

arvioi Primo de Riveran muuttavan espanjalaisten kauppapolitiikkaa niin, että 

suomalaisten kanssa voitaisiin saada aikaan jonkinlainen sopimus. Suomen 

lähettiläs saikin nopeasti mahdollisuuden tavata Espanjan uuden johtajan 

henkilökohtaisesti. Gripenberg luonnehti ensimmäistä kahdenkeskistä tapaamista 

kaoottiseksi: läsnä virallisessa kokoustilassa oli tavallista kansaa kuuntelemassa 

keskusteluita, koska vasta valtaan noussut diktaattori halusi antaa itsestään 

kansanmiehen kuvan. Lisäksi Primo de Rivera luuli aluksi tapaavansa 

Tšekkoslovakian edustajan. Alkuhämmennyksestä selvittyään molemmat 

osapuolet vaikuttivat kiinnostuneilta aloittamaan yhteistyön ja alustavasti Primo 

de Rivera ilmoitti espanjalaisten käynnistävän kauppaneuvottelut. Kenraali 

kuitenkin myönsi, että yksityiskohdat tulisi sopia hänen alaistensa kanssa.206 

Konkreettisista aikatauluista ei puhuttu, mutta selkeästi suunta näytti nyt 

paremmalta kuin aiemmin liberaalin hallituksen ollessa kyseessä. Espanjan 

valtion uusi johtaja näytti neuvotteluiden aloittamiselle vihreää valoa, mikä jo 

sellaisenaan oli enemmän kuin mitä aiemmin oli tapahtunut. Kauppaneuvottelujen 

                                                        
204 Kanervo 2007, 28–32. 
205 Gripenberg 1965, 63. 
206 UMA 5 C Nro 459 18.10.1923; Nro 465 24.10.1923; JMA Sähke 7/708 22.10.1923. 
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käynnistämisessä ei kuitenkaan pidetty kiirettä, sillä espanjalaisilla oli 

ulkopolitiikassa paljon muuta mietittävää.  

Espanjan painopiste Marokossa ja ulkopoliittisessa arvovallassa, Suomi 
turvaa itärajaa 

Espanjan ulkopolitiikan keskiöön Suomi ei kuitenkaan noussut. Marokko oli ollut 

koko ensimmäisen maailmansodan jälkeisen ajan keskipiste Espanjan 

ulkopolitiikassa, ja niin kauan kuin aluetta ei saatu rauhoitettua, se myös säilyi 

ulkopolitiikan ytimenä. Varsinkin kun Primo de Riveran mukana hallintoon astui 

paljon sotilaita tai sotilastaustaisia henkilöitä. Muutenkin päätöksenteossa 

käytettiin apuna paljon virkamiehiä sotilaiden ammattitaidon siviilihallinnon 

suhteen ollessa vähäistä. Primo de Rivera nojasi valtaan noustessaan armeijan 

tukeen, ja hänen oli otettava huomioon sotilaiden mielipiteet koko 

hallintokautensa ajan.207 Marokko nousi myös diplomaattisen toiminnan ytimeen, 

koska Espanjan Marokon-alue rajoittui luoteessa Tangerin alueeseen. Tanger oli 

määrätty muodollisesti Ranskalle aiemmin ns. toisen Marokon kriisin yhteydessä 

vuonna 1912, mutta ensimmäisen maailmansodan jälkeen alueen statusta ei ollut 

korjattu. Espanjalaiset halusivat liittää Tangerin omaan Marokkoonsa, ja he ottivat 

Tangerin-kysymyksen Kansainliiton-politiikkansa pohjaksi.208 Kansainliitto oli 

muutenkin espanjalaisten ulkopolitiikan ytimessä, koska heidän tavoitteenaan oli 

hyödyntää ensimmäisen maailmansodan puolueettoman maan statusta nousemalla 

yhdeksi Kansainliiton neuvoston pysyvistä jäsenmaista. Mahdollisuudet teoriassa 

pysyvään paikkaan olivatkin hyvät, sillä Espanjaa pidettiin yleisesti jossakin 

määrin myös Etelä-Amerikan mielipiteiden ilmaisijana.209  

Ulkopoliittisista kumppaneista Espanjalla oli läheisimmät suhteet Mussolinin 

Italiaan, jonka avulla edellä mainitut tavoitteet oli tarkoitus saavuttaa. Toisaalta 

Marokon kysymys vei niin paljon voimavaroja, ettei niitä juuri muuhun 

toimintaan jäänyt. Espanjan intressit olivat selkeästi läntisellä Välimerellä. Mikä 

oli Suomen ulkopoliittinen linja samaan aikaan ja oliko sillä mitään 

yhtenemiskohtia Espanjan ulkopoliittisten ratkaisuiden kanssa?  

Keskeistä Suomen ulkopoliittisessa ajattelussa itsenäisyyden alkuaikoina oli 

itärajan turvallisuus. Tämä peruslähtökohta sai alkunsa jo Holstin ollessa 

ulkoministerinä, ja tukea pyrittiin hakemaan ennen kaikkea maista, joiden 

                                                        
207 Navarro 1991, 87, 178–179; Calleja 2005, 111. 
208 Calleja 2005, 119–121. 
209 Bledsoe 1980, 17. 
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turvallisuuspoliittiset peruskysymykset olivat Suomen kaltaisia. Kyseeseen tulivat 

luonnollisimmin Puola ja Baltian maat.210 Suomen ensimmäisenä jonkinlaisena 

ulkopoliittisena linjana voidaan pitää ns. reunavaltiopolitiikan kautta, jossa 

Suomi, Puola ja Baltian tasavallat suunnittelivat yhteistä puolustusliittoa 

Neuvosto-Venäjää vastaan. Tosin Suomi ei puolustusyhteistyön konkreettisimpien 

muotojen suhteen ollut kuitenkaan kovin valmis tekemään sitovaa liittosopimusta, 

vaan yhteistyötä yritettiin suunnata enemmän Skandinavian maiden suuntaan.211 

Ylipäätänsä ulkopolitiikka ei ollut ehkä Edistyspuoluetta lukuun ottamatta 

minkään puolueen arvoasteikossa kovin korkealla, eivätkä tuon ajan johtavat 

poliitikot, kuten aiemmin on esimerkiksi presidenteistä todettu, olleet kovin 

kiinnostuneita henkilökohtaisellakaan tasolla ulkopolitiikasta. 1920-luku 

ulkopolitiikan osalta oli vielä henkilöiden politiikkaa. Kun Suomi pyrki olemaan 

esillä kansainvälisillä foorumeilla, haluttiin mielellään antaa kuva 

kommunisminvastaisesta maasta ja tältä osin osittain saavutettiinkin 

menestystä.212 Kansainliitossa Suomi ei ollut kovin aktiivinen vielä 1920-luvun 

alussa, koska sitä pidettiin voittajien liittona, mutta aktivointia tapahtui vuosina 

1926–1927, jolloin Saksa liittyi jäseneksi.  

Yhteistyön mahdollisuuksia Suomella ja Espanjalla kansainvälisesti oli siis 

Kansainliitossa, jonka neuvostossa vaihtuvalla paikalla Espanja oli vuosina 1920–

1923. Kun Espanjan kausi oli päättymässä, keskusteltiin Kansainliitossa pysyvien 

paikkojen lisäämisestä, ja Espanja oli ennen kaikkea arvovaltasyistä hyvin 

kiinnostunut vakiinnuttamaan paikkansa johtavien suurvaltojen joukossa.  

Primo de Rivera ei ryhtynyt kuitenkaan heti valtaan noustuaan armeijan 

suureksi pettymykseksi ratkaisemaan Marokon tai Tangerin ongelmaa, vaan kuten 

Gripenbergkin totesi, vakiinnutti ensin valtansa kansan silmissä.213 Suomen 

edustaja oli näistä loppuvuoden 1923 tapahtumista jokseenkin syrjässä, mikä 

johtui todennäköisesti alhaisesta diplomaattisesta statuksesta, joka olisi ollut 

avain tärkeämpiin pöytiin. Toisaalta voidaan myös arvioida, että Suomi ei ollut 

Espanjan keskeisimpiä tukijoita, koska pyyntöjä tähän suuntaan ei esimerkiksi 

Helsingissä tullut. Kansainvälisessä politiikassa Espanja päätti ensin turvata 

                                                        
210 Lehti 1999, 238–240. 
211 Lehti 1999, 280–282. Kaukasian tasavaltojen liittäminen Neuvosto-Venäjään huolestutti Baltian  
maita, mutta ei niinkään Suomea. Sotilasliitto Baltian maiden kanssa koettiin uhaksi omalle  
suvereniteetille ja jopa olemassaololle. Ruotsinkielinen väestö katsoi ainakin lehtiensä kautta  
Skandinavian olevan Suomelle luonnollisempi suunta. Valittavana oli joko olemassaolo  
skandinaavisena maana tai Itä-Euroopan rajavaltiona, viimeksi mainittua pidettiin huonona  
vaihtoehtona. (Lehti 1999, 319–322.) 
212 Kallenautio 1985, 84–86, 91–93. 
213 Calleja 2005, 75–76. 
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selustansa ennen kuin aloittaisi suuremman diplomaattisen esiinmarssin marssin 

Tangerin saamiseksi itselleen, ja tätä selustatukea tarjosi Välimeren herruutta 

tavoitteleva Italia. Kuvaavaa tälle suhteiden lämpenemiselle oli nopeasti 

aikaansaatu kauppasopimus, joka solmittiin jo tammikuussa 1924 Primo de 

Riveran astuttua valtaan edellisvuoden syksyllä.214 Suomen kanssa sopimuksen 

solmimiseen tulisi kulumaan huomattavasti pidempi aika.  

Loppuvuodesta 1924 Espanjassa alettiin pohtia muun Marokon kysymyksen 

ratkaisua. Sotilaallista panosta lisättiin, mutta levottomuudet Espanjan 

hallitsemilla alueilla näyttivät jatkuvan. Espanjassa heräsi ajatus koko Marokosta 

vetäytymiseksi, millä olisi voinut olla laajemmat vaikutukset myös ranskalaisten 

hallitsemille alueille ja koko Pohjois-Afrikkaan yleensä. Tangerin jälkeen 

hiljaiseloa viettänyt suurvaltapolitiikka näyttikin hetkeksi aktivoituvan 

espanjalaisten vetäytymispuheiden vuoksi. Suomen edustaja tosin valitteli 

edelleen, että hänen alhaisen statuksensa vuoksi tarkkojen tietojen saaminen oli 

hyvin vaikeaa.215 Suurvaltapolitiikan aktivoituminen arviona osui kuitenkin 

oikeaan. Ranskalaiset alkoivat hiljalleen huolestua Espanjan Marokon tilanteesta 

ja vaikka Espanjan kanssa ei isommin yhteistyötä ollut tehtykään, aika näytti 

olevan kypsä sotilaalliselle yhteistoiminnalle Marokon rauhoittamiseksi.216  

Valmistelut yhteistoiminnasta tehtiin kuitenkin salaa ja esimerkiksi 

suomalaiset eivät saaneet niistä mitään tarkempaa tietoa. Vielä heinäkuussa 1925 

arveltiin, että Espanja luopuisi omasta alueestaan, koska ei kykene sitä 

sotilaallisesti kontrolloimaan.217 Todellisuudessa Espanjan ja Ranskan Marokon-

konferenssi, josta suomalaisilla ei siis tarkempaa tietoa ollut, johti sotilaalliseen 

yhteisoperaatioon Marokon kapinallisia ja Abd el-Krimiä vastaan. Marokon 

ongelma sotilaallisessa mielessä ratkesi ranskalais-espanjalaiseen 

yhteisoperaatioon, mistä tietenkin Primo de Rivera otti kaiken hyödyn irti, ja 

hänen kansansuosionsa olikin menestyksekkään sotaretken myötä 

suurimmillaan.218 Tosin alue saatiin rauhoitettua lopullisesti ja Espanjan haltuun 

                                                        
214 UMA 5 C Nro 47 22.1.1924. 
215 UMA 5 C Nro 395 14.9.1924; Nro 556 1.12.1924. 
216 Espanjan Marokossa espanjalaisia vastaan taistellut ja näille useita tappioita jo aiemmin aiheuttanut 
berberijohtaja Abd el-Krim oli onnistunut tyhjentämään Espanjan Marokon espanjalaisista sotilaista 
muutamia Välimeren rannikkokaupunkeja lukuun ottamatta vuonna 1924. Rauhanteon sijaan hän 
käänsi katseensa kohti Ranskan Marokkoa, mikä sai ranskalaiset liikkeelle. Hyökättyään ranskalaisten 
alueelle seuraavan vuoden huhtikuussa olivat Ranska ja Espanja valmiita yhteistoimintaan. 
217 UMA 5 C Nro 82 31.7.1925. Suomalaisten tulisi Gripenbergin mielestä olla kiinnostuneita 
Tangerin tilanteesta, koska alueen järjestämättömän statuksen vuoksi ennen kaikkea Italia, mutta 
Suomen ulkopolitiikan ensisijainen kiinnostuksen kohde, Neuvostoliitto, vaikutti alueella. 
218 UMA 5 C Nro 115 13.10.1925. 
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edelleen Tangeria lukuun ottamatta vasta vuonna 1927. Marokossa ansioituneet 

upseerit tulivat myöhemmin näyttelemään suurta roolia Espanjan historiassa 

suuren osan heistä muodostaessa Francon armeijan johdon.219  

Primo de Riveran ensimmäisessä siviileistä koostuvassa hallituksessa, joka 

nimitettiin joulukuussa 1925, ei ollut varsinaista ulkoministeriä. Samaan aikaan 

kuitenkin esimerkiksi laivastolla oli oma ministerinsä.220 Armeijan rooli myös 

siviilihallinnon osalta oli hyvin merkittävä. Marokon kampanjan jälkeen Espanja 

katsoi saaneensa lisää arvovaltaa kansainvälisellä foorumilla, ja ulkoministeriksi 

vaihdettiin Kansainliitossa aiemmin toiminut, nuori, mutta hyvin kokeneena 

ulkoasioiden ammattilaisena pidetty José María Yanguas y Messia. Hän oli 

kansainvälisen oikeuden professori Madridista.221 Uuden ulkoministerin rooli oli 

selkeä: hänen tulisi nyt voitokkaan Marokon kampanjan jälkeen hoitaa myös 

diplomaattinen voitto Kansainliitossa ja sen pysyvässä neuvostossa. Toinen suuri 

tavoite oli tietenkin ratkaista Tangerin kysymys, joka oli jäänyt edellisvuonna 

auki.  

Espanja aktivoitui Kansainliiton osalta heti vuoden 1926 alussa vaatien 

itselleen pysyvää paikkaa neuvostoon ja samalla sulkien muut vaihtoehdot pois. 

Aiemmin vahvuutena pidetty Etelä-Amerikan osaaminen oli nyt joutunut uuteen 

valoon, sillä myös Brasilia oli ilmoittanut kiinnostuksensa paikkaan. 

Keskustellessaan uuden ulkoministerin kanssa Gripenbergiltä kysyttiin myös 

Suomen suhtautumista Espanjan vaatimukseen, mihin Gripenberg vastasi 

odottavansa maansa sekä muiden Pohjoismaiden kantaa.222 Suomi oli myös 

aktivoitunut Kansainliitto-politiikassa nimenomaan vuodesta 1926 alkaen ja oli 

aktiivinen toimija neuvoston pysyvien jäsenten valinnan suhteen. Ulkopolitiikassa 

Suomi haki Ranskan periaatteiden mukaisesti selkeitä turvallisuusratkaisuja 

Kansainliitosta, kun taas muut Pohjoismaat nojasivat enemmän Ison-Britannian 

ajatukseen liitosta kansainvälisenä keskustelufoorumina. Äänestyksissä Suomi 

toimi useimmiten Ruotsin tai Baltian maiden kanssa yhteistoiminnassa.223 

Espanjaa ei pidetty Suomessa kumpaankaan leiriin kuuluvana.  

Suomi oli aiemmin äänestänyt Ruotsin mukana Kansainliitossa, ja Espanjassa 

juuri Ruotsia pidettiin suurena esteenä pääsylle neuvoston pysyväksi jäseneksi. 

                                                        
219 CALLEJA 2005, 117 – 118. 
220 Navarro 1991, 158–159. 
221 UMA 5 C Nro 134 3.12.1925; Nro 11 9.2.1926. Ulkoministerin tehtäviä hoidettiin virallisesti  
nimikkeellä Ministro del estado (Navarro 1991, 168). 
222 UMA 5 C Nro 13 15.2.1926. 
223 Kallenautio 1985, 106–111. 
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Suomi ei kuitenkaan joutunut Ruotsin tavoin kritiikin kohteeksi. Espanjalle pääsy 

neuvostoon oli niin merkittävä asia, että se uhkasi epävirallisesti jopa erota 

Kansainliitosta. Suomi arvioi Espanjan kannalta epäedullisen päätöksen johtavan 

vaikeuksiin sisä- ja ulkopolitiikassa. Gripenberg totesi aiheellisesti, että Espanjan 

merkitys Suomen ulkopolitiikalle oli suhteellisen vähäinen, tosin kaupan kannalta 

oleellisesti tärkeämpi. Uusissa kahdenvälisissä keskusteluissa Yanguas y Messia 

kyseli Suomen kantoja, joita Gripenbergillä ei ollut antaa. Espanjalaiset olivat 

joutuneet vastakkain Ruotsin kanssa, joten Suomen rooli luonnollisesti kiinnosti 

kahdenvälisten suhteidenkin kannalta. Espanjalaiset totesivat erouhkauksestaan, 

että Espanja voi kyllä erota, mutta Suomi geopoliittisen asemansa vuoksi ei. 

Porkkanaksi suomalaisille tarjottiin mahdollisuutta saada kiertävä paikka 

neuvostossa. Gripenberg vastasi puolestaan espanjalaisille, että 

puolueettomuutensa vuoksi maa voisi olla hyvä pysyvällä paikalla.224 Toisaalta 

yksityisesti Gripenberg totesi raportissaan, etteivät espanjalaiset ole sen 

kummempia kansainvälisessä politiikassa kuin pohjoismaalaisetkaan, eikä hän 

pitänyt espanjalaisten valtiomiestaitoa kovin suuressa arvossa.225 Suomen linja ei 

tulevassa päätöksenteossa suosinut Espanjaa, vaan Suomi toimi Kansainliiton 

osalta Pohjoismaiden kanssa samassa rivissä. Yhteistyötä kaukaisten maiden 

välillä ei siis tällä kansainvälisten suhteiden osa-alueella syntynyt. Espanjan 

Helsingin lähetystössä arvioitiin Suomen seuraavan äänestyksissä Ruotsin 

kantoja,226 vaikka sinänsä lehdistö suhtautui myönteisesti Espanjan näkemyksiin 

Marokosta. Suomalainen uutisointi oli Espanja-myönteistä, olkoonkin, että 

Espanjan mielestä suomalaisten tietämys aiheesta kokonaisuutena oli 

puutteellista.227 Voidaan olettaa, että kovin moni lehti ei Suomessa kirjoittanut 

Kansainliiton päätöksistä puhumattakaan Marokon tilanteesta. Pohjois-Afrikan ja 

Espanjan väliset asiat eivät Suomessa nousseet ulkomaanuutisten pääaiheiksi, kun 

muutenkin ulkoasioiden harrastuneisuus oli 1920-luvulla vähäistä. 

Kansainliitossa Suomi itse asiassa piti Espanjaa jossain määrin häirikkönä 

sen esitettyä vaatimuksiaan. Ranskalaiset olivat vaatineet Puolalle paikkaa 

neuvostoon, mikä oli nostanut sen kilpailijaksi Espanjan kanssa. Asiasta ei päästy 

heti ratkaisuun ja se siirtyi yleiskokouksen käsiteltäväksi. Ruotsi oli aluksi 

Espanjan pelkojen mukaisesti vastaan kaikkea, mikä lisäsi neuvoston pysyvien 

                                                        
224 UMA 5 C Nro 20 10.3.1926; Nro 22 4.4.1926; Nro 24 12.4.1926. 
225 UMA 5 C Nro 24 12.4.1926. 
226 AGA 12077 Nro 27 9.3.1926. 
227 AGA 12053 Nro 27 4.3.1927. 
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paikkojen määrää.228 Suomalaiset suhtautuivat vähintään varauksellisesti 

Espanjan tavoitteisiin, ja kun ne olivat ristiriidassa Suomen kannalta 

keskeisemmän maan kuten Ruotsin kanssa, oli kannan valinta melko lailla selvä. 

Kuinka espanjalaiset olivat nähneet Suomen Kansainliitto-politiikan?  

Espanja ei missään vaiheessa pyytänyt Suomelta virallisesti tukea 

Kansainliitto-asiassa. Suomi sen sijaan oli itsenäisyyden alkuvaiheissa hakenut 

myös Espanjaa rinnalleen suhteessa Itä-Karjalan kysymykseen. Itä-Karjala oli 

jäänyt Tarton rauhassa 1920 Neuvostoliitolle, ja sille oli myönnetty autonomia, 

jonka tulkinnoista Suomi ja Neuvosto-Venäjä olivat eri mieltä. Itä-Karjalassa 

vuoden 1921 loppupuolella alkanut kansannousu sai suomalaiset nostamaan asian 

esille myös Kansainliitossa, ja Suomi pyysi omille näkemyksilleen tukea myös 

Espanjalta. Espanja seurasi koko vuoden 1921 tarkasti Itä-Karjalan tilannetta, 

joka oli lähes kaikkien raporttien pääaihe.229 Espanjan vastaus oli sellainen, jota 

saattoi odottaa aiempaan vähäiseen yhteistyöhön tai maantieteelliseen etäisyyteen 

viitaten. Espanjan hallitus katsoi, että se ei omilla toimillaan kykenisi 

vaikuttamaan Itä-Karjalaan, vaan että Suomen tulisi olla yhteydessä Kansainliiton 

neuvostoon. Sympatioiden sanottiin tietysti olevan suomalaisten puolella.230 

Espanjan Suomi-kuva 1920-luvulla viittasi nimenomaan Karjalan kysymykseen. 

Espanjalaisessa ajattelussa karjalaisia pidettiin yhtenä suomalaisena 

kansanryhmänä, mutta aikakaudelle tyypillisten rotuajatusten mukaan eroja eri 

suomalaisryhmien välillä oli hankala määrittää. Vaikka karjalaiset määriteltiin 

iloisiksi ja puheliaiksi, oli heidän valtiollinen ja poliittinen kotinsa hankalampi 

osoittaa.231 

 Espanjassa oli esillä näkemyksiä, jonka mukaan Suomen rajakysymykset 

eivät olleet ratkenneet, mikä näkyi myöhemmin julkisena tietona,232 mutta 1920-

luvun ensimmäisellä puoliskolla Espanjan ulkopolitiikan mielenkiinnossa 

Suomen suhteen. Suomea koskien Itä-Karjalan tilanteen rauhoittuminen vuoden 

1922 kuluessa johti jossakin määrin koko raportoinnin hiljenemiseen Suomen 

osalta. Ezpeleta siirsi raportoinnin painopistettä Baltiaan ja etenkin Latvian 

tapahtumiin, kun tältä ilmansuunnalta tuntui tulevan jotain raportoitavaa.233 

Suomea pidettiin Espanjassa alueen vakaimpana valtiona, mikä selittää 

                                                        
228 Jonkari 2008, 182–183. 
229 AMAE H 1492 Nro 132 30.11.1921. 
230 AMAE H 1492 24.12.1921. 
231 Malte-Brun 1850, 34–38. 
232 Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana 1931, 261–268. 
233 AGA 12075 ja 12076. Raporteista karkeasti arvioiden noin 25% käsitteli Suomen tilannetta,  noin 
20 % Viroa ja saman verran Latviaa sekä loput Neuvosto-Venäjää/Neuvostoliittoa. Arvio tekijän. 
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raportoinnin muutosta. Toisaalta Espanja katsoi jo 1920-luvun alussa Suomen 

olevan ainoa vasta itsenäistyneistä Baltian maista, joka saattoi luottaa säilyvänsä 

tulevaisuudessa itsenäisenä, mikäli alueella tapahtuisi muutoksia.234 Espanja 

katsoi Suomen hakevan vasta itsenäistyneenä maana ulkopolitiikassaan suuntaa, 

mikä selitti 1920-luvun alkupuoliskon itärajan tapahtumat ja toisaalta 

reunavaltiopolitiikan.235  

Itä-Karjalaan liittyvä esimerkki oli hyvä malli Suomen ja Espanjan välisestä 

etäisyydestä kansainvälisessä politiikassa. Suomea ei suuremmin kiinnostanut 

läntisen Välimeren ja Marokon alueen asiat, kun taas Espanja oli kiinnostunut 

Neuvosto-Venäjän ja myöhemmän Neuvostoliiton tapahtumista, mutta ei halunnut 

sotkeentua niihin, ainakaan Suomen puolesta. Espanjalaiset tyytyivät 

tarkkailemaan tapahtumia ja raportoimaan niistä, mutta virallisesti niihin ei 

haluttu sekaantua. Samalla Itä-Karjala kuvaa espanjalaisten Suomi-kuvan 

pinnallisuutta. Vaikka raportointi sinänsä oli tarkkaa, heijastuvat siinä Espanjan 

mielikuvat vasta itsenäistyneen valtion kansallisuuskysymyksistä.  

Itse Espanjan Kansainliitto-politiikan kannalta kesä 1926 osoittautui 

ratkaisevaksi. Heti kesäkuun alussa Espanjan edustajat jäivät pois istunnoista, 

koska kokouksen yleisen mielipiteen mukaan Espanja ei saisi haluamaansa 

paikkaa. Yleinen mielipide Espanjassa näytti tukevan tätä uhkapeliä, joka voisi 

johtaa Espanjan eroon. Yanguas y Messia lisäsi painostusta kertoen esimerkiksi 

Suomen edustajalle, että Espanjan valitsematta jättämisellä voisi tulevaisuudessa 

olla ikäviä seuraamuksia esimerkiksi Etelä-Amerikan suhteen. Erilaisissa 

huhuissa, joita diplomaattipiireissä kiersi, luvattiin Espanjalle 8–10 vuoden 

paikkaa neuvoston vaihtuvissa jäsenissä. Samaan pakettiin kuuluisi Gripenbergin 

mukaan aluelaajennuksia Marokossa. Elokuussa paikan saaminen vaikutti entistä 

epävarmemmalta Ranskan ja Ison-Britannian vastustaessa sitä, eikä oikein 

muitakaan suuria tukijoita Espanjan pyrkimyksille löytynyt. Suomalaiset pitivät 

Espanjan ulkopolitiikkaa Kansainliitossa häilyvänä ja oikein muita perusteluita 

pysyvälle paikalle ei espanjalaisille löytynyt kuin arvovaltasyyt. Toisaalta pysyvä 

paikka neuvostossa olisi taannut suuremman liikkumavapauden ulkopolitiikassa. 

Espanjan viimeinen vaatimus oli joko Tanger tai pysyvä paikka neuvostossa.236 

Ratkaisuna ehdotettiin Puolalle, Brasilialle ja Espanjalle puolipysyvää paikkaa 

                                                        
234 AGA 12075 Nro 79 6.7.1921. Ezpeleta oli ajoittain jopa huvittunut Eduskunnassa puheena olevista 
aiheista: ”Eduskunnassa keskustellaan vakavasti tuleeko kansanedustajan maksaa kahvistansa vai ei.” 
Nro 142 20.12.1921. 
235 AGA 12075 Nro 70 17.5.1922. 
236 UMA 5 C Nro 45 14.6.1926; Nro 49 28.6.1926; Nro 56 4.8.1926; Nro 65 27.8.1926.  
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sekä Saksalle pysyvää. Espanja koki päätöksen itselleen epäedulliseksi ja jättäytyi 

pois Kansainliiton toiminnasta aina vuoteen 1928 saakka. Virallista eroa se ei 

kuitenkaan esittänyt. Suomi ei ollut tyytyväinen neuvoston laajentamiseen kuin 

Saksan osalta. Euroopassa alkoi olla turvallisuutta ajatellen liian monta toimijaa, 

jotka ajoivat omaa etua aivan omilla ehdoilla. Näihin suomalaiset laskivat 

Espanjan Primo de Riveran.237 Lisäksi Puola maantieteelliseltä sijainniltaan oli 

Suomen kannalta varteenotettavampi kumppani turvallisuuskysymyksissä kuin 

Espanja toisella puolella Eurooppaa.  

Pettymys kansainliittoon ja aiemmat epäonnistuneet neuvottelut Tangerin 

suhteen saivat Espanjan hakemaan tukea Italialta, jonka suurempaan strategiaan 

yhteistyö Espanjan kanssa sopi mainiosti. Italia oli kaavaillut nousevansa 

Välimeren mahtivaltioksi, ja tässä ranskalaisten ja espanjalaisten huonot välit 

olivat hyväksi. Italian näkökulmasta Ranskan sitominen Marokkoon avaisi 

mahdollisuuksia toimia esimerkiksi Jugoslavian suunnalla. Isoa-Britanniaa Italia 

ei vielä halunnut häiritä millään tavoin, joten 1920-luvun tilanteessa ystävyys 

Espanjan kanssa voisi tuoda parempia tuloksia tulevaisuuden kannalta.238 Espanja 

ja Italia saivatkin hyvin nopeasti aikaan kauppasopimuksen jo vuoden 1924 alussa 

ja pohja laajemmalle yhteistyölle oli luotu. Poliittinen yhteistyö avasi tietä 

kaupalle, mutta Suomen ja Espanjan näkökulmasta maat olivat 1920-luvun alun 

kansainvälisessä tilanteessa liian kaukana löytääkseen yhteisiä poliittisia 

intressejä, mitkä taas olisivat voineet tasapainottaa tietä kaupalle. Näytti siltä, että 

Suomen ja Espanjan välillä pitäisi ensin löytää kaupallinen yhteys, minkä jälkeen 

voisi olla enemmän tilaa muille poliittisille tai kulttuurillisille yhteyksille.  

Sinänsä suomalaisille Espanjan suuntautuminen Italiaan ei ollut 

ongelmallista, ja Suomella oli Roomassa oma edustusto tarkkailemassa asiaa 

Välimeren keskialueen näköpiiristä. Espanja taas oli alun perin kaavailtu läntisen 

Välimeren sekä Latinalaisen Amerikan tarkkailupisteeksi, jolla voisi olla myös 

kaupallista merkitystä. Suomalaiset saattoivat tarkkailla Espanjan ja Italian välistä 

yhteistyötä vähän samaan tapaan kuin espanjalaiset katsoivat Suomen suhteita 

Ruotsiin. Kahdenvälisten suhteiden kannalta Espanjan Italia-yhteistyöllä ei ollut 

merkitystä.  

Kokonaisuutena Espanjan ulkopolitiikka oli siis suuntautunut Marokkoon ja 

Välimeren piiriin, jossa Italia oli merkittävin liittolainen ja Ranska jossakin 

määrin päävastustaja tukenaan Iso-Britannia. Suomen ja Espanjan välinen 

                                                        
237 Jonkari 2008, 184–186. 
238 Palomares 1989, 52, 78–78, 85. 
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kahdenvälinen poliittinen yhteys oli vähäinen, koska kummallakaan ei ollut 

intressejä samalla suunnalla Suomen suunnatessa katseensa torjumaan 

Neuvostoliiton muodostamaa uhkaa turvallisuudelle. Kansainliitto olisi voinut 

olla kahden puolueettoman maan yhteinen foorumi, mutta täälläkin ystävät 

löytyivät maantieteellisesti lähempää eikä liitossa tapahtuva politiikkakaan ollut 

samanlaista. Suomi ja Espanja eivät löytäneet yhteisiä intressejä kahdenväliselle 

poliittiselle kanssakäymiselle. Molempien maiden diplomaattisten edustajien 

raportointikin oli pääasiassa asemamaan tapahtumien ilmauksia, eikä 

kummankaan maan edustaja tehnyt juuri minkäänlaisia avauksia, ellei sellaisiksi 

lasketa perinteisiä diplomaattisia tapahtumia, kuten kutsuja, illallisia tai vastaavia. 

Luonnollisesti tulee muistaa, että ohjeet diplomaateille annetaan kotimaista, ja 

harvoin diplomaatti voi toimia avaajana ilman kotimaansa nimenomaista 

toimeksiantoa. Poikkeuksia tietysti löytyy. Lisäksi Espanja vetäytyi Kansainliiton 

toiminnasta, vaikka ei siitä eronnutkaan, juuri kun Suomi alkoi aktivoitua. 

Maiden välinen yhteistyö löytyikin kauppapolitiikan piiristä, joka näytti olevan 

luonnollisin kanssakäymisen muoto kahdelle maantieteellisesti ja kulttuurisesti 

etäiselle valtiolle.  

3.2 Suomen ja Espanjan välille solmitaan kauppasopimus 

Lähtiessään Espanjaan Gripenbergiä ei erityisesti Espanjan osalta informoitu, 

kuinka suhteita uuden asemamaan kanssa tulisi hoitaa. Ulkoministerinä toiminut 

Juho Vennola oli antanut ainoaksi ohjeekseen koettaa saada aikaan jonkinlainen 

kauppasopimus suhteiden pohjaksi.239 Lähtökohta neuvotteluiden pohjaksi oli 

huono Suomen aiemman Espanja-politiikan vuoksi. Ulkomaankaupassa Suomen 

päävientituotteet olivat puu- ja paperiteollisuuden tuotteita, joilla Espanjassa 

varsinkin ruotsalaisilla oli jo valmiiksi hyvät markkinat. Espanjan 

päävientituotteet olivat maataloustuotteita kuten sitrushedelmiä ja oliiveja tai 

viinejä sekä jonkin verran kaivannaisia. Suomessa oli voimassa kieltolaki, mikä ei 

varmasti ollut omiaan helpottamaan kauppaa. Aiemmat Suomea koskevat 

kauppasopimukset oli tehty Venäjän kanssa, viimeisin vuodelta 1912, mutta 

huomattavaa on, että niissäkin päävientiartikkeli oli ollut alkoholi.240 Nämä 

aikaisemmat sopimukset oli sanottu irti ensimmäisen maailmansodan jälkeen, 

                                                        
239 Gripenberg 1965, 15–17. 
240 AMAE Leg R 4017 Exp 1. 
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eikä niitä solmittu erityisesti Suomen vaan Venäjän keisarikunnan kanssa, vaikka 

suomalaisilla tuotteilla kauppaa oli käytykin.  

Gripenbergin tultua Espanjaan vastaanotto oli viileä ja ulkoministerinä 

toiminut Alba antoi ymmärtää, ettei kauppaneuvotteluita tulla missään nimessä 

käynnistämään Suomen kanssa niin kauan kuin Suomessa oli kieltolaki. Syy 

espanjalaisten näkökulmasta oli hyvin selkeä, sillä ennen kieltolakia viinien osuus 

Espanjan Suomen-kaupasta oli ollut 40–50 % luokkaa. Kauppapolitiikkaa 

alettiinkin valmistella varovasti puutavarakaupan osalta, sillä suomalaisilla 

tuotteilla olisi kysyntää, koska näiden tuotteiden hinnat olivat huomattavasti 

ruotsalaisten vastaavia edullisempia.241 Espanjalaisten pääneuvottelijana toiminut 

valtioministeriön eli ulkoministeriön kaupallisen osaston päällikkö Lopez Lago y 

Stolt, jolla oli läheiset suhteet viiniteollisuuteen, otti kuitenkin jyrkän kielteisen 

linjan kauppaneuvotteluihin juuri viiniteollisuuden näkökulmasta. Hän totesi 

ensimmäisissä keskusteluissa Gripenbergin kanssa hienovaraisesti, että mitään 

sopimusta ei tulisi syntymään.242 Lähtökohdat kauppasopimuksen saamiseksi 

olivat siis todella huonot. Suomen aiempi huono politiikka, voimassa oleva 

kieltolaki ja espanjalaisten viennin rakenne eivät luvanneet kaupalliselle 

yhteistyölle kovin ruusuisia tulevaisuudennäkymiä.  

Vallanvaihdos Espanjassa antoi kuitenkin uutta toivoa suomalaisille. 

Päästyään pian Primo de Riveran valtaannousun jälkeen tämän luo vierailulle 

Gripenberg mainitsi, ettei mailla ollut kauppasopimusta. Uusi diktaattori näytti 

kaupalliselle yhteistyölle vihreää valoa, joskin jätti aikataulun virkamiesten 

harkintaan. Suomen kanssa neuvottelemaan määrättiin ulkoministeriön 

pääsihteeri Espinosa de los Monteros, joka ei kuitenkaan halunnut aloittaa 

neuvotteluita ennen kuin olot ja tilanne Espanjassa vakiintuvat.243 Lisäksi 

Gripenberg päätti muuttaa neuvottelutaktiikkaa. Neuvotteluihin ei otettu nyt 

virallista avausta, vaan Gripenberg päätti käyttää epävirallisia kanavia 

kauppamahdollisuuksien tiedusteluun. Suomessa hän kävi yksityistä 

kirjeenvaihtoa keskeisten toimijoiden kanssa ja Espanjassa käytettiin 

yhteistyökumppaneina hedelmäviljelijöitä ja Suomen konsuleita. Näin saatiin 

aikaan uusi aloite.244  

Neuvottelut käynnistettiin, mutta espanjalaiset eivät kiirehtineet niitä 

vastustuksen ollessa viinien osalta hyvin voimakasta. Keskustelut alkoivat eri 
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242 Gripenberg 1965, 20. 
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kauppakamarien kanssa ja sovittiin, että viinikysymykseen löytyisi jonkinlainen 

ratkaisu, jos suomalaiset kykenisivät antamaan tullihelpotuksia muiden tuotteiden 

osalta. Suomalaisten pettymykseksi neuvottelut päätettiin kuitenkin keskeyttää 

loppuvuodeksi ja niihin päätettiin palata seuraavan vuoden aluksi. Suomalaiset 

eivät kuitenkaan olleet viivytystensä kanssa yksin, sillä näin meneteltiin kaikkien 

sopimusten kanssa, jotta espanjalaiset saisivat ensin tutustua omaan kaupalliseen 

tilanteeseensa vallanvaihdoksen myötä. Myös voimassaolevat sopimukset 

jäädytettiin vuodenvaihteen yli.245  

Gripenberg oli seuraavan vuoden alussa hyvin aloitteellinen kauppa-asioiden 

suhteen. Vuoden 1924 helmikuussa hän sai kuitenkin kuulla, että kaikki 

neuvottelut käydään erikseen nimitettävän komission kanssa. Tähän komissioon 

ei kuitenkaan ollut vielä nimetty henkilöitä, vaikka jonkinlaista ehdokaslistaa 

suomalaisille voitiin näyttää. Gripenberg odotteli asiassa muutaman kuukauden, 

ja kun mitään ei kuulunut espanjalaisten taholta, hän teki Suomen nimissä 

virallisen aloitteen kauppaneuvotteluiden käynnistämisessä toukokuussa 1924.246 

Hän ohitti muutamia virkamiehiä pyrkiessään löytämään asioista todella päätöksiä 

tekevät henkilöt. Samalla hän kuitenkin tiesi, että muutamien virkaportaiden 

ylikävely voisi tuottaa ongelmia.247 Ilmeisesti Gripenberg toimi näin kolmesta 

syystä. Ensinnäkin hänen diplomaattinen statuksensa oli suhteellisen matala, 

kuten edellä on todettu. Toiseksi, hän oli henkilönä aktiivinen, ja ehkä taustalla oli 

myös halu saada Espanjassa näkyviä tuloksia aikaiseksi. Kolmanneksi, hän oli 

aiemmin pitänyt espanjalaisia päättämättöminä ja itsepäisinä, jolloin 

konkreettisella aloitteella voitiin saada aikaan edes aloitus.  

Suomalaiset lupasivat espanjalaisten muille tuotteille huomattavia 

helpotuksia, jos viinien osalta päästäisiin sopimukseen. Suomalaiset huomauttivat 

esimerkiksi Ranskan olleen ennen kieltolakia johtava viinimaa Suomen 

markkinoilla, mutta huolimatta kieltolaista senkin kanssa oli jo päästy 

sopimukseen. Suomalaiset ehdottivatkin myöhemmän sopimuksen pohjaksi 6 

kuukauden määräaikaista sopimusta.248 Kauppasopimuksessa ei kuitenkaan 

espanjalaisten vastustuksen vuoksi päästy eteenpäin, eikä Suomi ollut ainoa, jolla 

oli vaikeuksia. Ruotsi, jolla oli pitkät kaupalliset suhteet Espanjan kanssa, oli 

joutunut vallanvaihdoksen myötä myös neuvottelupöytään, eivätkä senkään asiat 

                                                        
245 UMA 5 C Nro 492 17.11.1923. 
246 JMA 61 Nro 81 9.2.1924; Nro 238 17.5.1924. 
247 UMA 5 C Nro 29 16.1.1924. 
248 UMA 5 C Nro 38 18.1.1924. Henkilökohtaisena mielipiteenään Gripenberg suhtautui 
 määräaikaiseen vaihtoehtoon pessimistisesti. 



94 

tuntuneet edistyvän. Ainoa, joka sai kauppasopimuksensa nopeasti valmiiksi, oli 

Italia.249 Espanjan ulkopolitiikka oli suuntautumassa Kansainliittoon liittyvien 

ulkopoliittisten syiden vuoksi Italiaan, joten sen kanssa voitiin sopimus tehdä 

puuttumatta kieltolain kaltaisiin ongelmiin. Samalla voidaan havaita eräs 

ulkomaankaupan keskeinen piirre, jossa samankaltaisia tuotteita tuottavat maat 

käyvät vilkkaimmin toistensa kanssa kauppaa. Samankaltaista voidaan havaita 

Suomen ja Ruotsin välillä.  

Kyse siis jossakin määrin oli poliittisesta tahdosta, jota Italian suuntaan 

löytyi, mutta Pohjoismaihin ei. Lisäksi neuvottelut joutuivat pakostakin tauolle, 

sillä Espanjan hallitus, johtavat virkamiehet sekä diplomaatit siirtyivät taas kesän 

kuumimmiksi kuukausiksi pois tukalasta Madridista Biskajanlahden rannalle San 

Sebastianin kaupunkiin. Teoriassa hallinnon toiminnan olisi pitänyt olla kuten 

Madridissa, mutta käytännössä asia ei ollut niin. Kaikki merkittävät päätökset 

tehtiin Madridissa olon aikana, kun kaikki virkamiehet olivat saatavilla. Edelleen 

loppuvuodet olivat Suomen kannalta ongelmallisia, koska akkreditointia 

Portugaliin tuli hoitaa keskimäärin noin kuukauden verran vuodessa, ja 

useimmiten tämä ajoittui loppuvuodelle.  

Suomen ja Espanjan välisiin kauppaneuvotteluihin palattiin syksyllä.250 

Suomalaisten puunjalostusteollisuuden edustajien ponnistelut alkoivat kantaa 

hedelmää, kun Espanjan Ezpeleta luopui aiemmasta kielteisestä kannastaa 

neuvotteluiden suhteen.251 Kesän aikana Gripenberg oli kartoittanut sopimuksen 

mahdollisia esteitä ja toisaalta sille mahdollisesti löytyviä tukijoita. Suurin 

vastustaja näytti olevan viiniteollisuus edusmiehenään Lago y Stolt, ja toisaalta 

kannatusta löytyi rannikon hedelmäviljelijöiden keskuudesta. Ongelmana 

kuitenkin oli, että viininviljelijät olivat järjestäytyneet huomattavasti 

tehokkaammin kuin hedelmäviljelijät. Ylitsepääsemättömiä ongelmat eivät 

kuitenkaan olleet. Nopeuttaakseen neuvotteluita Gripenberg uhkasi sopimuksen 

viivästymisen johtavan Suomen ja Espanjan väliseen tullisotaan ja Espanjan 

kannalta tärkeän Suomen suolakaupan loppumiseen. Lisäksi suomalaiset 

vihjasivat antavansa hedelmämarkkinat italialaisten käsiin.252 Ongelmia tuli 

kuitenkin lisää, kun Espanjan puukauppiaat ilmoittivat vastustavansa sopimusta 

pelätessään halvan suomalaisen puun tuhoavan paikallisen 

                                                        
249 UMA 5 C Nro 47 22.1.1924; Nro 149 14.3.1924.  
250 Gripenberg oli poissa Espanjasta suuren osan vuotta 1924. Lamberg 2000, 7. 
251 Lamberg 2000, 56–57. 
252 UMA 5 C Nro 541 22.11.1924; JMA 61 Sähke 5 19.11.1924. Espanja toi suuren osan Suomen 
käyttämästä ruokasuolasta jo 1920-luvun ensimmäisinä vuosina ja suurimmillaan noin kolmanneksen 
suomalaisten tarpeesta kauppasopimuksen jälkeen. Lamberg 2000, 31 ja Liite 4. 
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puutuotantoteollisuuden. Suomalaiset pohtivat vastatoimia, ja Gripenberg ilmoitti 

Suomen kantana epäilevänsä Espanjan haluavan lopettavan kaupankäynnin 

Suomen kanssa kokonaan.253  

Kauppasopimusneuvotteluiden oli ollut määrä alkaa joulukuun alussa, mutta 

espanjalaisten toimet johtivat siihen, että Suomi keskeytti neuvottelut omalta 

osaltaan ja Gripenberg kutsuttiin Suomeen. Virallinen syy oli neuvonpito 

kauppasopimuksen osalta, mutta osaksi haluttiin muistuttaa espanjalaisia, ettei 

Suomen ollut välttämätöntä pitää edustusta Pyreneiden niemimaalla.254 

Painostuskeinona suomalaiset uhkasivat Espanjan Helsingin-edustaja Ezpeletalle, 

että Suomi aloittaa kauppasodan espanjalaisia vastaan,255 mutta tätä voitaneen 

pitää enemmän neuvottelutaktiikkana kuin todellisena lähtökohtana. Suomen 

lähettilään pois kutsuminen saattoi vaikuttaa dramaattiselta ja jopa suhteiden 

katkaisulta, mutta tässä tapauksessa niin dramaattisesta tilanteesta tuskin oli 

kysymys. Suomen edustaja oli usein aiemminkin käynyt vuodenvaihteen 

tietämillä pois asemamaasta ja palannut sitten tammikuussa tehtäviinsä. Vuoden 

1924 aikana neuvotteluissa oli kaikista viivytyksistä huolimatta päästy vauhtiin, ja 

oli paikallaan saada lisäohjeita Helsingistä muutenkin kuin sähkeiden välityksellä.  

Paluu Madridiin viivästyi kuitenkin helmikuun alkuun, mutta 

kauppaneuvottelut polkivat viiniteollisuuden vuoksi paikoillaan. Edistystä ei 

myöskään ollut tapahtunut Ruotsin tai Tanskan kanssa, ja nämä olivat sentään 

neuvotelleet huomattavasti Suomea kauemmin, Ruotsi syyskuusta 1922 ja Tanska 

tammikuusta 1923. Molemmissa maissa suunniteltiin kieltolain käyttöönottoa, ja 

Espanja pelkäsi ensimmäisen sopimuksen kieltolakimaan kanssa muodostavan 

ennakkotapauksen muille. Viiniteollisuuden näkökulmasta oli edullisempaa, ettei 

ylipäätään mitään sopimusta tällaisten maiden kanssa syntyisi. Kun Ruotsi 

ilmoitti, että siellä ei tulisi voimaan kieltolakia, sopimusneuvottelut alkoivat 

                                                        
253 UMA 5 C Nro 568 5.12.1924. 
254 UMA 5 C Nro 595 11.12.1924. Samoihin aikoihin Espanjan ja Belgian välille puhkesi tullisota, 
mikä johtui vanhan kauppasopimuksen espanjalaisille epäedullisista viinitariffeista. Tämä osoittaa 
kuinka vaikutusvaltainen viiniteollisuus 1920-luvun Espanjassa oli. (UMA 5 C Nro 597 11.12.1924) 

254 Gripenberg oli poissa Espanjasta suuren osan vuotta 1924. Lamberg 2000, 7. 
254 Lamberg 2000, 56–57. 
254 UMA 5 C Nro 541 22.11.1924; JMA 61 Sähke 5 19.11.1924. Espanja toi suuren osan Suomen 
käyttämästä ruokasuolasta jo 1920-luvun ensimmäisinä vuosina ja suurimmillaan noin kolmanneksen 
suomalaisten tarpeesta kauppasopimuksen jälkeen. Lamberg 2000, 31 ja Liite 4. 
254 UMA 5 C Nro 568 5.12.1924. 
254 UMA 5 C Nro 595 11.12.1924. Samoihin aikoihin Espanjan ja Belgian välille puhkesi tullisota, 
mikä johtui vanhan kauppasopimuksen espanjalaisille. 
255 JMA 61 Sähke 20 8.12.1924. 
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lähestyä loppuaan.256 Lisäksi espanjalaiset olivat saaneet myönnytyksiä Norjalta 

ja Islannilta, jotka olivat kieltolakimaita, joten neuvotteluissa voitiin katsoa 

saavutettavan menestystä myös suomalaisten suhteen.257 Suomalaiset käynnistivät 

neuvottelut viininviljelijöiden vastustuksesta huolimatta maaliskuussa, mutta 

etenkin Barcelonan alueen puualan liikemiehet nousivat vastustamaan sopimusta. 

Gripenberg epäili taustavaikuttajina olleen ruotsalaisen puunvientiteollisuuden, 

jonka tärkeää markkina-aluetta Katalonia oli perinteisesti ollut. Nyt kun 

ruotsalaiset olivat saamassa oman sopimuksensa kuntoon, eivät he haluaisi 

halvempaa suomalaista puuta samoille markkinoille.258 Gripenbergin epäilyille ei 

löydy asiakirjatodisteita, mutta ruotsalaisiin kohdistuvia epäilyjä voidaan 

ymmärtää, kun pohditaan Suomen ja Ruotsin välisiä keskinäisiä suhteita 1920-

luvun alussa. Maat eivät olleet kovin läheisissä väleissä Ahvenanmaan tilanteen 

vuoksi, ja virallista parantumista suhteissa havaittiin vasta vuoden 1925 

kuluessa.259  

Espanjalaisten Suomi-kuvakaan ei ollut suomalaisten kannalta kovin 

mairitteleva. Osa espanjalaisista virkamiehistä ajatteli kaupan hyötyjen valuvan 

Neuvostoliittoon, jonka kanssa Suomella ajateltiin olevan hyvät välit. Suurempi 

haitta näytti kuitenkin olevan Ranskan kanssa tehdyn kauppasopimuksen 

vaikutukset. Suomalaiset olivat myöntäneet ranskalaisille huomattavasti 

erioikeuksia viinikaupan kompensointiin, ja espanjalaiset pelkäsivät, etteivät saisi 

yhtä hyviä ehtoja.260 Neuvostoliiton suhteen espanjalaisten virkamiesten asenne 

on mielenkiintoinen. Espanjan lähettiläät olivat raportoineet Suomen vahvasta 

neuvostovastaisuudesta pitkin 1920-lukua,261 mutta ilmeisesti nämä raportit eivät 

saavuttaneet ulkomaankaupan virkamiehiä, jotka saattoivat vain katsoa karttaa. 

Poliittisten ongelmien noustessa kaupallisten kysymysten rinnalle suomalaisia 

tukevat Valencian alueen hedelmäviljelijät ehdottivat kääntymistä kuninkaan 

puoleen, mutta tämä tie oli tukossa Suomen edustajan alhaisen 

diplomaattistatuksen vuoksi. Joka tapauksessa suomalaiset jättivät ensimmäisen 

ehdotuksen sopimuksen pohjaksi, mihin espanjalaiset lupasivat jättää 

vastaehdotuksen. Jos kaikki menisi vauhdikkaasti, sopimus voitaisiin solmia 

                                                        
256 UMA 5 C Nro 8 7.2.1925; Nro 24 7.3.1925. 
257 Lamberg 2000, 46–47. 
258 UMA 5 C Nro 26 16.3.1925. Espanjan paperiteollisuus oli aiemmin ollut selkeästi Suomen puolella 
jopa omia viininviljelijöitä vastaan. Espanjalaiset tiesivät suomalaisen tavaran olevan ruotsalaista 
halvempaa. JMA 61 Sähke 35 30.12.1924. 
259 Paasivirta 1968, 82–84. 
260 UMA 5 C Nro 26 16.3.1925. 
261 AMAE H 1492 Nro 109 6.8.1923; AMAE H 1492 Nro 157 6.11.1923. 
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kesä- tai heinäkuussa, mutta tätä aikataulua pidettiin liian kiireisenä 

viiniteollisuuden ollessa niin vahvasti sopimusta vastaan. Toisaalta jos 

sopimuksen solmiminen ei onnistuisi ennen kesää, olisi edessä taas 

lykkääntyminen San Sebastianiin siirron vuoksi ja syksyllä mahdollisesti uudet 

neuvottelut.262  

Espanjalaisten vastaehdotuksessa oli tietenkin muutosehdotuksia. Ensinnäkin 

Suomen määräämät tullitariffit olivat kokonaisuutena liian korkeat, etenkin kun 

Suomi jo rajoitti viinien kauppaa. Espanja valitti sopimuksen tämän ehdotuksen 

pohjalta olevan suomalaisille liian edullinen ja se sanoi suoraan, että jos 

suomalaiset eivät muuta tariffeja, sopimus jää syntymättä. Espanja piti itseään 

riittävän suurena maana tullakseen toimeen ilman Suomen-kauppaa. Suomalaiset 

halusivat puutavaralle suosituimmuuslausekkeen, mutta samanaikaisesti he olivat 

määränneet appelsiineille suhteellisen korkean tullin, jota eivät aikoneet 

alentaa.263 Suomalaisten politiikka tässä suhteessa on hyvin mielenkiintoista ja 

toisaalta kaksijakoista. Hedelmäviljelijät olivat olleet sopimuksen suurimpia 

kannattajia Espanjassa, ja nyt Suomi määräsi appelsiineille suhteettoman korkeat 

tullit. Lisäksi suomalaiset olivat luvanneet kompensoida kieltolain aiheuttamaa 

kaupan epäsuhtaa nimenomaan sitrushedelmien kaupalla. Toisaalta appelsiinitullit 

olivat ainoa asia, joissa Suomella oli mahdollisuus neuvotella Espanjan kanssa. 

Oliko kyse neuvottelutaktiikasta?  

Lambergin mukaan Suomen ulkoministeriö oli kokonaisuudessa hidas 

käynnistämään neuvotteluprosessin, minkä lisäksi neuvottelutraditiota puuttui. 

Saastamoisen aikana tieto ei ollut kulkenut kunnolla, mutta Gribenbergin tultua 

Madridiin neuvotteluihin saatiin jonkinlainen marssijärjestys. Neuvotteluiden 

voitiin katsoa alkaneen todella vasta syksyn 1924 kuluessa. Lisäksi neuvottelijana 

Gripenberg oli aktiivisempi kuin Saastamoinen, joka oli ollut arempi ja 

riippuvaisempi ulkoministeriön ohjeistuksesta.264  

Kun appelsiinin tariffit nousivat vaikeaksi kysymykseksi, suomalaiset 

suostuivat alentamaan niiden tulleja. Tämän jälkeen espanjalaiset alkoivat 

jarruttaa sopimusta nostamalla esiin kysymyksen sopimuksen voimassaolosta. 

Espanjalaiset halusivat toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, jolloin heille 

jäisi mahdollisuus irtisanoa se; suomalaiset taas halusivat määräaikaisen, jolloin 

kauppaa käytäisiin ainakin tietty aika sovituilla ehdoilla. Sopimusneuvotteluiden 

osalta tulivat esiin myös kulttuuriset erot julkisen hallinnon asioiden hoidossa. 

                                                        
262 UMA 5 C Nro 28 23.3.1925; Nro 30 26.3.1925. 
263 UMA 5 C Nro 34 8.4.1925; Nro 53 19.5.1925. 
264 Lamberg 2000, 48–50, 56–57. 
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Gripenberg turhautui useaan otteeseen Espanjan virkamiesten toimintaan, sillä 

hänen mukaansa espanjalaisilla oli tapana tehdä ”lehmänkauppoja” heti, kun 

jostakin asiasta oli jo päästy sopimukseen. Toisaalta Espanjan päässä lukuisten eri 

virkamiesten toiminta asian ympärillä oli omiaan luomaan tulkintaeroja ja 

väärinkäsityksiä, joita Gripenberg joutui oikomaan. Sopimus oli pääpiirteissään 

valmis, mutta viime hetken ongelmia syntyi puukaupan osalta, muutamista 

pienemmistä tulkintaerimielisyyksistä ja Espanjan monimutkaisesta 

byrokraattisesta päätöksenteosta, jossa sopimukselle tuli hakea hyväksyntä 

valtioministeriön kaupalliselta jaostolta, kansantaloudelliselta neuvostolta ja 

lopulta vielä valtioministeriöltä eli ulkoministeriöltä.265 Espanjan teki vaikeaksi 

neuvottelukumppaniksi se, että mukana oli paljon eri toimijoita ja virkamiehillä 

oli paljon itsenäistä harkintavaltaa. Lisäksi toiminta ei ollut johdonmukaista, vaan 

sitä leimasi arvaamattomuus.266  

Vaikka sopimusteksti saatiin valmiiksi heinäkuun 1925 alussa, ei sitä saatu 

vielä allekirjoitettua. Espanjalaisten hidastelu näiltä osin vaikuttaa paikoin 

koomiselta, jos kohta vaikuttaa Suomen edustajankin toiminta. Ensimmäinen 

lykkäys sopimuksen allekirjoittamiselle johtui siitä, etteivät espanjalaiset saaneet 

sopimustekstiä viikkoon puhtaaksi kirjoitettua, mistä turhautuneena Gripenberg 

ilmoitti, että hän voisi itse kirjoittaa sen puhtaaksi ulkoministeriön tiloissa niin 

asiassa päästäisiin eteenpäin. Diplomaattisesta protokollasta tiukasti kiinni pitävät 

espanjalaiset tyrmistyivät tämän kaltaisesta ehdotuksesta. Kun espanjalaiset sitten 

saivat sopimustekstin allekirjoitettua, ei se vastannut kaikilta osin sovittuja 

asioita, jolloin tekstiin piti vielä tehdä korjauksia.267 Välillä Espanjan 

kauppasopimusjaoston komitena puheenjohtaja oli matkoilla pöytälaatikkonsa 

avain mukanaan, ja kauppasopimuksen luonnos oli laatikossa. Tai Espanjan 

hedelmäviljelijöitä edustanut ja komiteaan kuulunut Luis Garcia Guijarro oli 

häissä, jolloin kokouksia ei pidetty.268 Seurauksena oli, että lopullinen ratifiointi 

venyi kuitenkin kesän yli syksylle.  

Ratifiointiajankohdaksi sovittiin syyskuu, mutta ajankohtaa kuitenkin 

lykättiin lokakuulle, jotta suomalaisten sopimus voitaisiin hyväksyä yhdessä 

muutamien muiden maiden kanssa. Barcelonan alueen puualan liikemiehet saivat 

                                                        
265 UMA 5 C Nro 62 16.6.1925; Nro 68 27.6.1925; Nro 72 5.7.1925. 
266 Lamberg 2000, 14. 
267 UMA 5 C Nro 79 13.7.1925. Sopimus allekirjoitettiin 16.7.1925. Gripenberg mainitsi, että 
lopullisessakin versiossa muutama pikkuasia koskien kalatuotteita oli toisin kuin oli sovittu, mutta kun 
espanjalaisille oli saatu kynä käteen, ei enää kannattanut antaa syitä viivyttää sopimusta. JMA 61 Nro 
81/25 17.7.1925. 
268 Lamberg 2000, 59. 
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kuitenkin vielä jarrutettua sopimusta kuukauden verran, ja sopimus ratifioitiin 

Espanjassa marraskuussa 1925.269 Suomi ja Espanja olivat nyt saaneet aikaan 

ensimmäisen kahdenvälisen sopimuksen maiden historiassa.270 Espanjalaiset 

olivat halunneet turvata mahdolliset muutokset Suomen alkoholipolitiikassa 

vaatimalla vielä lisälausekkeet alkoholijuomien tuonnista.271 Viinien suhteen 

sovittiin pieni kiintiö laillisen kulutuksen osalta, koska Ranskakin oli saanut 

sellaisen. Määrä jäi kuitenkin vähäiseksi, vaikka espanjalaisten mielissä asialla oli 

tietysti suuri symbolinen merkitys.272 Suhteissa oli vaikeiden vaiheiden jälkeen 

saavutettu uusi vaihe, jossa molempien maiden intressit kohtasivat. Kun yhteistä 

ulkopolitiikkaa ei ollut, voitiin kaupan kautta rakentaa suhteita eteenpäin. 

Kauppaneuvottelut olivat vieneet noin kaksi vuotta, mutta pitää ottaa huomioon 

selkeät vaikeudet sopimuksen synnyn taustalla. Suomi oli nuori kansallisvaltio, 

josta kokemuksia oli vähän ja jolla oli vielä espanjalaisia huomattavasti haittaava 

kieltolaki. Toisaalta Espanjassa tapahtui voimakkaasti vaikuttanut vallanvaihdos, 

eikä kieltolaki näyttänyt hyvältä viinin ollessa yksi merkittävimmistä 

vientiartikkeleista. Sopimus ei kuitenkaan valmistuttuaan tyydyttänyt 

espanjalaisia, joilla heräsi ajatuksia sopimuksen muuttamisesta.  

Mielenkiintoista on kuitenkin huomata koko sopimustoiminnan poliittinen ja 

alueellinen painopiste. Suomalaiset olivat koko sopimusprosessin ajan aktiivisia 

ja aloitteellisia, mutta kaikki päätöksenteko tehtiin espanjalaisten määräämässä 

aikataulussa. Gripenbergillä Suomen edustajana näyttää olleen melko merkittävä 

rooli, jonka hän mielellään tuo raporteissaan myös esille. Toisaalta Espanjan 

edustaja Ezpeleta jää melko vähäiseen asemaan. Hänen kotimaansa ei juuri 

informoi edustajaansa neuvotteluiden kulusta, eikä hän pääse niihin 

vaikuttamaankaan alun myönteisen kannan ottamista lukuun ottamatta. Näyttää 

siltä, että Espanjan ulkoasiainhallinto haluaa pitää langat tiukasti Madridissa. 

Suomalaiset esittävät, mutta espanjalaiset päättävät.  

Ezpeleta pääsi vain kerran keskustelemaan kunnolla kauppasopimuksesta 

ulkoministeri Procopén kanssa kesäkuussa 1924, mutta näissäkin keskusteluissa 

sivuttiin kauppaneuvotteluita vain yleisellä tasolla. Viitaten vaikeuksiin 

kauppaneuvotteluissa suomalaiset olivat kysyneet kävikö Espanja kauppaa 

Yhdysvaltojen kanssa, koska myös sillä oli kieltolaki. Ezpeleta oli tyytynyt 

ilmoittamaan maansa kannan, jonka mukaan kieltolaki haittasi viinikauppaa, joka 

                                                        
269 UMA 5 C Nro 110 26.9.1925; Nro 114 3.10.1925; Nro 119 26.10.1925; Nro 5 25.1.1926. 
270 LIITE 3. 
271 AMAE Leg R 4017 Exp. 16.  
272 Lamberg 2000, 59–60. 
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oli Espanjalle elintärkeää. Kun sopimus lopulta solmittiin ja ratifioitiin, 

espanjalaiset eivät kommentoineet sitä juuri millään tavoin.273 Ilmeisesti 

espanjalaiset eivät olleet sittenkään täysin tyytyväisiä vasta solmittuun 

sopimukseen.  

Suomen osalta ratifiointi tapahtui Eduskunnassa ilman suurempaa 

keskustelua. Äänestystulos oli selkeän myönteinen, 129 puolesta ja 26 vastaan. 

Edistyspuolueen kansanedustaja Kaarlo Vuokoski esitti keskustelussa sopimuksen 

hylkäämistä, koska hän katsoi appelsiinitullit liian alhaisiksi. Tämä taas olisi 

muita ulkomaisia kauppakumppaneita ajatellen kallis ennakkotapaus, kun 

Suomella ei ollut Espanjassa mitään suosituimmuusasemaa. Vuokosken ehdotus 

ei kuitenkaan saanut yhtään kannatusta taakseen ja se hylättiin. Näin 

sopimuksesta voitiin päättää suoraan ja se hyväksyttiin.274 Sopimuksen johdosta 

Ezpeletalle avautui mahdollisuus keskustella Suomen presidentin kanssa, mutta 

muuten mielenkiintoisesti Espanjan edustaja oli siirretty syrjään neuvotteluista.275 

Espanjan Helsingin edustaja oli kritisoinut sopimusta vielä syksyllä 1924 vedoten 

viiniteollisuuden etuihin sekä kaupan jyrkkään epätasapainoon Suomen hyväksi. 

Ezpeleta oli arvioinut viinin laillisen kulutuksen olevan lähinnä teoreettista, eikä 

Espanja kykenisi kilpailemaan Italian ja Ranskan kanssa Suomen markkinoilla. 

Suomen kanssa ei olisi tullut edes neuvotella ennen kieltolain päättymistä.276 

Toisaalta suomalaiset puualan yritykset onnistuivat markkinoimaan Ezpeletalle 

suomalaisen puutavaran edullisuutta ruotsalaiseen verrattuna, mikä muutti hänen 

asennettaan suopeammaksi vuoden 1924 lopulla.277 Ezpeleta oli kuitenkin 

syrjässä neuvotteluiden loppuvaiheista, ja ne vietiin loppuun Madridissa ilman, 

että hän puuttui kauppasopimusneuvotteluiden tekstiluonnoksiin.  

Kauppasopimuksen ympärillä voidaan myös havaita maiden kahdenvälisen 

politiikan painopisteet. Kun Espanjan edustaja ei siis puuttunut neuvotteluihin 

juuri millään tavalla, oli hänen roolinsa siten raportoida Suomen ja lähialueen 

tapahtumista sekä pitää huoli protokolla-asioista asemamaassa. Espanjalle 

kauppasopimus ei ollut edellä mainittujen tuontirajoitusten vuoksi välttämätöntä, 

mutta Suomelle se oli. Neuvottelut Suomen osalta hoiti pääasiassa Gripenberg 

ohjeiden tullessa Helsingistä. Suomen asiainhoitajan aktiivisuus asian osalta 

vaikutti siihen, että Suomen ulkopolitiikka tai vähintään 

                                                        
273 AMAE H 1492 Nro 98 5.6.1924; AMAE H 1492 Nro 88 28.8.1925; AMAE H 1492 Sähke 
16.9.1925. 
274 Eduskunta 1925 2.9. Kauppasopimus. 
275 AGA 12076 Nro 93 7.9.1925. 
276 AGA 12076 Nro 157 10.11.1924. 
277 Lamberg 2000, 56–57. 
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ulkomaankauppapolitiikka sai paljolti edustajan kasvot. Suomenkin osalta 

varsinainen päätöksenteko tehtiin kuitenkin ulkoministeriössä eli omaa 

ulkopolitiikkaa yksittäisellä virkamiehellä ei kuitenkaan ollut. Maiden välillä 

voidaan kuitenkin huomata selkeä ero toimintatavoissa ja toisaalta kahdenvälisen 

politiikan painopisteissä. Toisaalta toimintatapojen lisäksi oma vaikutuksensa oli 

erilaisilla mielikuvilla. Gripenberg piti espanjalaisia edelleen saamattomina, mikä 

voisi viitata Suomessa yleisesti espanjalaisiin liitettyyn laiskuuteen, jolloin hän oli 

valmis ohittamaan diplomaattisen protokollan, mikä taas espanjalaisille kieli 

suomalaisten kyvyttömyydestä ymmärtää virkakoneistoa. Espanjan 

virkamiehistön Suomen-kuva taas saattoi olla mielikuvia Suomen 

neuvostopolitiikasta ja maantieteestä, mikä kertoi, ettei ulkoministeriön 

raportointi päätynyt kauppaneuvottelijoille saakka. Kuvilla lienee kuitenkin vain 

hidastava vaikutus kokonaisuuteen kauppapolitiikan muodostaessa päähaasteet. 

3.3 Espanjalaiset haluavat muuttaa sopimusta, suomalaiset 

viivyttävät 

Suomen ja Espanjan kauppasopimus vauhditti kauppaa huomattavasti 1920-luvun 

lopulla ennen suuren laman alkua. Suomi vei entiseen tapaan ennen kaikkea 

sahatavaraa sekä paperi- ja selluloosateollisuuden tuotteita.278 Espanjan vienti 

Suomeen kasvoi myös jääden kuitenkin arvoltaan Suomen vastaavasta. Espanja 

vei Suomeen eniten hedelmiä sekä ruokasuolaa, jonka tuonti vastasi noin 

kolmannesta Suomen tarpeesta.279 Vaikka suomalaiset olivat korostaneet viinien 

laillisen kulutuksen osuutta kaupasta, se jäi merkityksettömäksi. Ennen kieltolakia 

viinit olivat vastanneet noin 50 prosenttia Espanjan koko viennistä Suomeen, mitä 

suomalaiset olivat pyrkineet vähättelemään aiemmissa kauppaneuvotteluissa.280 

Aikaisemmasta vastustuksesta huolimatta Espanjan Helsingin lähetystön arvio 

sopimuksen tulevaisuuden mahdollisuuksista oli positiivinen. Suomi oli noussut 

espanjalaisten silmissä alikehittyneestä maasta nopeasti teollistuneeksi valtioksi, 

jonka rikkautena olivat erityisesti metsäteollisuuden varat. Espanjaan Suomi vei 

erityisesti puuta sekä paperi- ja metalliteollisuuden tuotteita.  Kieltolaki haittasi 

ennen merkittävää viinikauppaa, joten Espanja vei Suomeen pääasiassa 

appelsiineja. Nämä kuitenkin olivat hyvin kilpailtuja tuotteita Suomen 
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markkinoilla. Sopimuksen arveltiin kuitenkin tuottavan hyötyä molemmille 

osapuolille.281 Espanjalaisten kilpailuasema omilla tuotteilla verrattuna 

suomalaisiiin oli kuitenkin heikko. Suomi saattoi käydä kauppaa korkean 

jalostusasteen tuotteilla, joita Espanjan oli pakko ostaa. Vastaavasti Espanjan 

myymiä elintarvikkeita voitiin hankkia esimerkiksi Italiasta. Viinien poisjäänti 

kieltolain vuoksi vaikutti selvästi kauppaan.  

Espanja tiedosti myös Italian aiheuttaman paineen. Viinien puuttumista 

voitiin yrittää kompensoida viinirypäleillä ja banaaneilla, mutta tämä olisi 

varsinkin rypäleiden osalta vaatinut voimakasta markkinointia. Samalla laadun 

tulisi olla huomattavasti korkeampi kuin kilpailijoilla. Espanjalaiset arvioivat 

kuitenkin, että jo pelkkä maantieteellinen etäisyys Suomeen haittasi maan 

markkinoiden valtaamista viinirypäleillä. Jos Suomen markkinoilla haluttaisiin 

parempi asema, tarkoittaisi suurta panostusta valtiojohdolta.282 Tähän Espanja ei 

kuitenkaan ryhtynyt. Italian paine ei kuitenkaan ollut niin suuri kuin Espanja 

pelkäsi. Italia oli kyllä varteenotettava kilpailija Espanjalle, mutta senkään 

ulkomaankauppapolitiikka ei ollut niin menestyksestä kuin Espanja luuli. Vaikka 

Italia tuotti paljon samoja tuotteita kuin Espanja, halusi se myydä Suomeen ennen 

kaikkea sotilasteollisuuden tuotteita kuten sukellusveneitä, lentokoneita ja 

moottoritorpedoveneitä. Kauppa ei kuitenkaan missään vaiheessa noussut kovin 

merkittäväksi.283  

Sopimusta kohtaan oli ollut voimakasta vastarintaa jo ennen sen solmimista. 

Vastustus ei suinkaan loppunut sopimuksen astuttua voimaan marraskuussa 1925, 

vaan etenkin viininviljelijät ja toisaalta Espanjan puuala hakivat keinoja 

sopimuksen irtisanomiseen. Vuoden 1926 alussa kauppasopimus saikin vastaansa 

huomattavasti negatiivista propagandaa, minkä pelättiin vaikuttavan erityisesti 

sopimusta kannattaneisiin hedelmäviljelijöihin. Ulkoministeri Yanguas y Messia 

vakuutti kuitenkin, että sopimuksesta tullaan pitämään kiinni, eikä sitä oteta 

ehtojen puolesta uudelleen tarkasteluun.284  

Sopimuksen ollessa voimassa suomalaiset kiinnittivät huomiota maansa 

tunnetuksi tekemiseen ja hedelmäkaupan voimakkaalla tukialueella Valenciassa 

esitettiin paljon Suomeen liittyvää propagandaa. Gripenberg varoitti kuitenkin 

espanjalaisten kauppapolitiikan olevan häilyvää, ja tummia pilviä kaupankäynnin 

ylle ilmaantuikin jo vuoden 1926 huhtikuussa, kun Espanja sääti lain, jolla se 

                                                        
281 AGA 12077 Nro 8 11.1.1926 Muistio Suomen ja Espanjan kaupasta. 
282 AGA 12077 Nro 35 8.4.1926. 
283 Kanervo 2007, 28–32. 
284 UMA 5 C Nro 5 25.1.1926; Nro 12 10.2.1926.  
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saattoi halutessaan muuttaa yksipuolisesti tullitariffeja haluamansa maan kanssa. 

Laki ei tosin koskettanut Euroopan vaan Etelä-Amerikan maita, mutta se oli 

merkki protektionistisemmasta talouspolitiikasta. Suurempi huoli Espanjan 

kanssa kauppaa tekeville maille tuli, kun Espanja irtisanoi kauppasopimuksen 

Ranskan kanssa, koska kaupan taseet olivat liian edullisia ranskalaisille. Samalla 

Espanja ilmoitti, että se ottaa tarkasteluun kaikki muutkin tehdyt 

kauppasopimukset.285  

Yanguas y Messian aikana muutosta ei kuitenkaan tapahtunut, ja Espanja 

olikin vuoden 1926 hyvin kiinni Kansainliitto-uhkapelissä sekä Tangerin asian 

ratkaisussa. Ulkoministerin erottua tilanne kuitenkin muuttui. Espanja päätti 

kauppaneuvottelut Ison-Britannian kanssa ja solmi kauppasopimuksen, joka oli 

tullitariffeiltaan huomattavasti erilainen verrattuna muutamia vuosia aiemmin 

solmittuihin. Yleisesti arvioitiin, että voimassa olevat sopimukset irtisanotaan tai 

niitä muutetaan. Suomen kannalta oleellinen esimerkkitapaus olisi Norja, joka oli 

juuri kumonnut kieltolakinsa ja halusi omiin tullitariffeihinsa helpotusta. 

Puhtaalta pöydältä oli aloittamassa myös Alankomaat, jolla ei sillä hetkellä ollut 

voimassa olevaa sopimusta Espanjan kanssa. Suomi jäi odottavalle kannalle 

vuoden 1925 sopimuksensa suhteen.286  

Ison-Britannian kanssa solmittu sopimus oli tullitariffien osalta selvästi 

edullisempi Espanjalle kuin aiemmat sopimukset. Nyt solmitulla sopimuksella ei 

kuitenkaan ollut välittömiä vaikutuksia Suomen kanssa tehtävän kaupan 

tariffeihin tai maksuihin. Gripenberg keskusteli vielä huhtikuussa vuoden 1925 

sopimuksen tulevaisuudesta ulkoministeriön pääsihteerin Espinosa de los 

Monterosin kanssa, koska brittien kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kaikki 

aiemmat erityisalennukset tuli purkaa. Monteros rauhoitteli kuitenkin, että 

sopimus tulee pysymään voimassa, koska siinä olevat alennukset ovat 

espanjalaisten mielestä vähämerkityksisiä sekä tuotteet eivät kilpaile Espanjan 

vastaavien kanssa. Suomalaiset saivat näitä vakuutuksia useammasta eri 

lähteestä.287  

Kesällä tilanne kuitenkin muuttui, ja espanjalaiset tekivät ehdotuksen 

kaupallisten suhteiden uudistamiseksi. Ensimmäisen neuvottelukosketuksen otti 

Espanjan Ezpeleta, joka kuitenkin antoi keskusteluille diplomaattisen protokollan 

mukaan liian vähän aikaa. Suomalaiset olivat oppineet diplomaattista keskustelua 

edellisten kauppaneuvotteluiden aikana, ja nyt muutosehdotusten vuoksi päätettiin 
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käyttää espanjalaisten aiemmin soveltamaa hidastelutaktiikkaa.288 Ezpeleta siirtyi 

kuitenkin toukokuussa 1927 Espanjan edustajaksi Prahaan, mikä jätti Helsingin 

lähetystön espanjalaisen sihteeri Rafael Romeron haltuun. Hänen tuli hoitaa 

Espanjan edustajan uuden asiainhoitajan saapumiseen saakka.289 Espanjan 

lähetystö oli siis varsin ylityöllistetty koko kesän 1927.  

Espanjalaiset eivät lähteneet heti vuoden 1925 sopimuksen irtisanomisesta, 

vaan tahtoivat tarkastella sen tariffikohtia uudelleen sekä maiden välille toivottiin 

suosituimmuusasemaa. Monien muiden maiden kohdalla lähdettiin, kuten 

Ranskan tapauksessa huomattiin, suoraan entisen sopimuksen irtisanomisesta. 

Espanjalaiset ehdottivat varsin nopeaa aikataulua, jotta uudelleen tarkastelu olisi 

valmis jo heinä-elokuussa, mutta samalla he myönsivät, että aikataulu oli liian 

kireä Espanjan Prahaan siirtyneen edustajan oltua Helsingissä niin myöhään 

liikkeellä. Suomen neuvottelukumppaneiksi Madridiin tulivat jo aiemmalta 

sopimuskierrokselta tuttu ulkoministeriön kaupallisen osaston johtaja Lopez Lago 

ja kansantaloudellisen neuvoston varapresidentti Sebastian Castedo. Gripenberg 

epäili herrojen talouspolitiikan olevan erilinjaista, mitä voitaisiin käyttää hyväksi. 

Lisäksi arviossaan Helsinkiin Gripenberg arvioi Espanjan talouspolitiikan 

muuttuvan protektionistisemmaksi, ja että kauppasopimus sanottaisiin irti 

suomalaisten ollessa haluttomia muutoksiin. Kokonaisuutena hän arvioi 

kuitenkin, että kannatti pelata aikaa pyytämällä lisätietoja espanjalaisilta.290  

Espanja ei kuitenkaan halunnut taipua suomalaisten ajanpeluuseen, vaan jo 

muutamaa päivää myöhemmin tuli tarkempia tietoja kauppasopimuksen 

uudelleen tarkastelusta, ja ne viittasivat selkeästi protektionistisempaan suuntaan. 

Samalla espanjalaiset tekivät selväksi, että viivyttely johtaisi koko aiemman 

sopimuksen purkamiseen. Uusi ulkoministeriön pääsihteeri Almeida huomautti 

kuitenkin, että asiassa voitaisiin odottaa syksyyn ja eduskunnan lomien 

päättymiseen, jos suomalaiset tekisivät asiassa kirjallisen pyynnön. Kaikki 

neuvottelut tultaisiin käymään Madridissa, minkä vuoksi Gripenberg pyysi 

neuvotteluvaltuuksia. Käytännön seuraamuksia Suomelle sopimuksen 

loppumisesta olisi huomattava hedelmätuonnin väheneminen, sillä kieltolain 

                                                        
288 UMA 5 Nro 218 2.7.1927. Gripenberg mainitsee Espanjan edustajaksi Helsingissä Romeron, mutta 
virallisesti Espanjan edustaja oli edelleen Ezpeleta y Montenegro. Ezpeleta poistui Suomesta Espanjan 
edustajaksi Prahaan 21.5. Romero ei ollut lähettiläs, vaan 1. luokan sihteeri, joka johti lähetystöä 
uuden edustajan nimittämiseen saakka. Vuoden lopulla Suomeen nimitettiin uudeksi edustajaksi 
Manuel Alonso de Ávila y Bernabeu, joka kuitenkin saapui Suomeen vasta vuoden 1927 syyskuussa. 
289 AGA 12039 Nro 12 18.5.1927. 
290 Ibid. 
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vaikutuksesta juuri hedelmien vienti oli ollut Espanjalle edullisinta.291 

Neuvottelujen lähtökohdista voidaan tehdä kaksi tärkeää havaintoa. Espanjan 

edustustolle Suomessa ei annettu kovinkaan paljon mahdollisuuksia vaikuttaa, 

kun kaikki langat pidettiin edelleen Madridissa. Toisaalta tuleva edustaja olisi 

väistämättä uudessa tilanteessa Helsingissä, joten Espanjan kannalta turvallisin 

vaihtoehto oli toimia Madridista käsin. Toisaalta Gripenberg halusi johtaa 

Suomen osalta neuvotteluita, missä voidaan nähdä käytännön järkevyyttä ja 

joustavuutta, kun asiat tapahtuisivat Madridissa. Toisaalta taas Suomen edustajaa 

ei varmaan haittaisi, jos hän saisi neuvottelujen kautta nostettua omaa profiiliaan 

diplomaattina suomalaisten näkökulmasta kaukaisessa Madridissa. Hän oli myös 

alkuperäistä sopimusta tehtäessä ollut aktiivinen, joten voidaan ajatella hänellä 

olleen suhteellisen selkeä näkemys neuvotteluiden tavoitteesta.  

Itse neuvottelut lähtivät alustavassa mielessä liikkeelle jo heinäkuussa 

suullisesti, ja suomalaisten ja espanjalaisten kannat tullitariffeista olivat hyvin 

kaukana toisistaan. Toisaalta espanjalaisia toimijoita neuvotteluissa oli kolme, 

Lopez Lago, Castedo ja Almeida292, joka tuoreena neuvottelijana ei ollut kovin 

perehtynyt Suomen tilanteeseen. Suomen kannalta hyödyllisimmäksi arvioitiin 

Castedo, joka virka-asemansa vuoksi olisi avainasemassa. Edelleen virallisena 

ulkoministeriön kantana Suomen puolesta oli viivyttäminen, mihin tähtäsi myös 

Espanjan Helsingin vt.-edustajan Romeron jättäminen syrjään neuvotteluista. 

Romero kuitenkin odotti Suomen ulkoministeriöltä virallista vastausta, jota 

pyrittiin kiirehtimään syyskuulle. Gripenberg arvioi Romeron haluavan nostaa 

neuvotteluilla omaa profiiliaan, aivan samoin kuin Suomen edustaja teki 

Madridissa. Ja koska neuvottelut joka tapauksessa hoidettiin Madridissa, oli 

suomalaisten näkökulmasta järkevää antaa espanjalaisille vain yksi näkemys 

Gripenbergin suulla. Toisaalta Suomi ei ollut Espanjan kauppapolitiikan 

ykkösmaa ja neuvotteluiden arveltiin venyvän lokakuulle. Espanjan kannalta 

merkittävämpienkään maiden kauppaneuvottelut eivät olleet edenneet.293 

Espanjan Romero ei näytä tämän asian tiimoilta olleen Helsingissä kovin 

aktiivinen, sillä raporteissa tai nooteissa aiheeseen ei puututtu.  

Asiassa tulikin todella tauko, joka kesti lokakuulle. Suomen kannalta 

merkittävää oli, että Suomen kanssa asiasta neuvotelleet Castedo ja Lopez Lago 

nimitettiin ehdokkaiksi uudelleen 10. lokakuuta 1927 avattuun Cortesiin eli 

Espanjan kansanedustuslaitokseen, mikä vei heiltä energiaa kauppaneuvotteluista. 

                                                        
291 UMA 5 C Nro 220 5.7.1927. 
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Marraskuuhun mennessä sopimusneuvotteluita ei ollut käynnistetty, ja ainoastaan 

Romero Helsingissä oli tiedustellut Suomen kantaa, mutta hänelle ei ollut annettu 

virallista kirjallista vastausta. Sen sijaan Espanja oli ajautumassa Sveitsin kanssa 

kauppasopimusten uudelleen järjestelyissä kauppasotaan.294  

Viivytys jatkuikin aina vuoden 1928 tammikuulle, jolloin espanjalaiset 

alkoivat toden teolla vauhdittaa neuvotteluita. Espanja ja Belgia ajautuivat 

ongelmiin, kauppasopimukset Sveitsin ja jopa Italian kanssa tultaisiin Castedon 

mukaan irtisanomaan. Suomelle irtisanominen oli huono asia, sillä kauppa oli 

ollut suomalaisille puutavaraviennin ansiosta erittäin voitokasta. Espanjalaisten 

suurin pyrkimys Suomen osalta olikin juuri puutariffien nostaminen kaupan 

tasapainottamiseksi. Asia tulisi kuitenkin Gripenbergin mielestä kuitenkin 

ajankohtaiseksi vasta kesällä.295 Gripenberg oli väärässä, sillä espanjalaiset 

halusivat tuloksia paljon nopeammin.  

Suomalaiset olivat aiemmin antaneet viivyttelevän suullisen vastauksen 

Romerolle Gripenbergin ohjeen mukaisesti, mitä Espanjan hallitus ei pitänyt 

uuden Helsingin-lähettilään Avílan mielestä Suomen virallisena kantana. 

Espanjalaiset eivät enää tyytyneet suomalaisten käyttämään viivyttelyyn ja nyt 

uhkasivat irtisanoa koko sopimuksen, jos suomalaiset olivat valmiita 

keskustelemaan koko sopimuksesta vain periaatetasolla. Sveitsin ja Ruotsin 

kanssa espanjalaiset olivat jo siirtyneet irtisanomismenettelyyn, ja Gripenberg 

epäili uuden sopimuksen olevan vielä vaikeammin neuvoteltavissa, koska asenne 

Suomen kieltolakiin oli kiristynyt. Irtisanomiseen päätyminen olisi huonoa 

politiikkaa. Gripenberg halusi edelleen saada vahvemmat neuvotteluvaltuudet ja 

toivoi edelleen Espanjan uuden edustajan, Manuel Alonso de Avíla y Bernabeun, 

syrjäyttämistä neuvotteluista.296 Sopimuksen lakkaaminen olisi palauttanut 

maiden suhteet 1920-luvun alun tasolle, eikä sen lakkauttaminen olisi ollut 

Suomen kannalta myöskään taloudellisesti järkevää, koska Espanjan-kauppa oli 

Suomelle vahvasti voitollista.297 Suomalaisten edustaja halusi Avílan 

syrjäyttämisellä selvästi olla merkittävin linkki, mikäli kauppasopimus maiden 

välillä astuisi uudistettuna voimaan. Toisaalta hän myös arvioi, että mikä tahansa 

Avílalle kirjallisesti annettu vastaus voisi johtaa vaikeuksiin neuvotteluissa, koska 

Gripenbergin mukaan espanjalaiset etsivät hyvää syytä irtisanoa sopimus. Avílan 
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suhteen tuli antaa vain suullisia vastauksia, jotta niistä ei jäisi 

tulkintaerimielisyyttä.298  

Diplomaattinen protokolla toi jälleen kerran neuvotteluihin aikalisän, sillä 

Romero oli tehnyt muotovirheen pyytäessään Suomen hallituksen kantaa 

kauppasopimukseen, ja nyt koko prosessi olisi tältä osin tehtävä uusiksi. 

Espanjalaiset, joille muotoseikat olivat tärkeitä, myönsivät Suomen kannan 

muotoilua varten lisää aikaa. Suomen jo annettuihin vastaehdotuksiin 

espanjalaiset eivät vielä olleet antaneet kommenttia, mutta Castedon mukaan 

kauppasopimuksia tultaisiin sanomaan irti, mikäli lopputulos ei tyydyttäisi 

Espanjaa, mistä Sveitsi tulisi olemaan ensimmäinen esimerkki. Gripenbergin 

mielestä espanjalaisten ehdotukset kannattaisi hyväksyä, koska tarjouksena oli 

vielä vuoden 1928 kauppa entisillä ehdoilla, hän ehdottikin, että Suomi jättäisi 

konkreettisen ehdotuksen espanjalaisille, koska Suomen neuvotteluasema ei 

esimerkiksi puukaupan osalta ollut niin vahva kuin Ruotsin.299  

Espanjalaiset antoivat Suomen viivytellessä suoran ehdotuksen uudeksi 

kauppasopimukseksi, ja Gripenbergin mielestä kriittinen aika oli nyt käsillä. Jos 

suomalaiset antaisivat välttelevän tai viivyttelevän kuvan omasta toiminnastaan, 

voisi se johtaa tullisotaan tai sopimuksen purkuun, mihin Espanjassa näytti olevan 

halukkuutta. Myös aiemmin suomalaisia tukeneet hedelmäviljelijät olivat myös 

uudistusten takana. Aiemmin voimakkaasti sopimusten muuttamista vastustanut 

Sveitsikin oli taipunut Espanjan vaatimuksiin. Espanjan koventuneen linjan 

takana oli Primo de Rivera, joka oli hermostunut Espanjan ulkomaankaupan 

epäsuhdasta sekä kaikkien kauppaneuvotteluiden hitaasta etenemisestä. Ainoa 

maa, joka sai omia näkemyksiään läpi uusissa kauppaneuvotteluissa, oli Italia, 

joka samaan aikaan antoi tukea Espanjalle Tangerin kysymyksen poliittisessa 

ratkaisussa. Espanjalaiset hermostuivat selvästi Suomen hitaasta linjasta, etenkin 

kun muut Pohjoismaat olivat omat vastauksensa ja ratkaisunsa Espanjalle 

antaneet.300 Suomen hidastelua voidaan osin selittää ulkoministeriön vähäisellä 

henkilökunnalla, mutta kyse lienee enemmänkin neuvottelutaktiikasta. Niin kauan 

kuin kauppa oli Suomelle noinkin edullista, oli sitä järkevää jatkaa vanhoilla 

ehdoilla. Vuoden 1928 alussa oli kuitenkin selkeästi havaittavissa espanjalaisten 

koventunut linja, joka voisi johtaa suomalaisten viivytellessä kaupan loppumiseen 

kokonaan.  

                                                        
298 JMA 61 Sähke 4 21.1.1928, Sähke 24.1.1928, Sähke 29.1.1928. 
299 UMA 5 C Nro 60 26.1.1928; Nro 63 27.1.1928. 
300 UMA 5 C Nro 65 30.1.1928; Nro 71 3.2.1928; Nro 81 9.2.1928. 
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Espanjan kova linja alkoi tuottaa tuloksia. Sveitsi antoi periksi, samoin 

Tanska, jonka Espanjan kanssa tekemää sopimusta suunniteltiin myös Suomen 

sopimuksen pohjaksi. Espanjalaiset tulivat suomalaisia vastaan puutullien osalta, 

jolloin merkittävimmät esteet Suomen kannalta poistuivat. Lisäksi entiset 

alhaisemmat tullit tulisivat aiemman lupauksen mukaisesti olemaan voimassa 

koko loppuvuoden, eikä sellaisille tuotteille, joilla ei ollut espanjalaisia 

kilpailijoita, tulisi tullikorotuksia lainkaan.301 Kokonaisuutena esitetyt ehdot eivät 

olleet kummankaan osapuolen kannalta kovin jyrkkiä, eikä muutos aiempaan 

vuoden 1925 sopimukseen ollut kovin suuri.  

Suomi luotti kuitenkin vielä jo aiemmin harjoitettuun odottelutaktiikkaan. 

Suomessa odotettiin ensin muiden maiden tekemiä ratkaisuja ennen kuin omaan 

sopimukseen alettaisiin tehdä muutoksia. Vielä kun neuvottelujärjestyksessä 

kärjessä oleva Sveitsi esitti hyvin vaikeita muutosehdotuksia helmi-maaliskuun 

vaihteessa, suomalaiset päättivät jäädä odottelemaan. Lisäksi keskusteluissa 

Castedon ja Lopez de Lagon kanssa Gripenberg sai kuulla, että päätökset tekisi 

Primo de Rivera, eikä alempi virkamiestaso, asiassa oli Suomen edustajan 

mukaan syytä olla odottavainen.302 Toisaalta juuri Castedo ja Lopez de Lago 

olivat virka-asemansa puolesta Suomen merkittävimmät neuvottelukumppanit, 

joten kyseessä saattoi olla myös neuvotteluasetelmien hakeminen heidän 

puoleltaan.  

Suomi ei halunnut eikä oikeastaan pienenä kansataloutena voinut harjoittaa 

maailmansotien väliselle ajalle tyypillistä protektionismia, kuten Euroopan 

mittakaavassa keskisuuri kansantalous Espanja, jolla oli ainakin 

maataloustuotteiden osalta suhteellisen hyvä omavaraisuus. Espanjan ehdotukset 

kauppasopimuksen tarkistamisesta johtivat suomen puolelta vaatimuksiin tullien 

korottamisesta ennen kaikkea hedelmien ja säilykkeiden osalta. Vaatimus oli 

espanjalaisten kannalta hyvin vaikea, sillä näissä tuotteissa oli ollut alennetut 

tullit kompensaationa Suomen kieltolain aiheuttamille vaikeuksille Espanjan 

viinikaupan suhteen. Perinteisesti kauppasopimusta Suomen kanssa Espanjassa 

tukeneet ryhmät olivat olleet hedelmänviljelijöitä. Nyt Suomi oli hedelmätullien 

korottamisuhkauksien vuoksi menettämässä tämän tuen, mikä olisi omiaan 

innostamaan keskusteluita koko kauppasopimuksen purkamisesta. Suomen 

ulkoministeriö tiedosti ongelman, mutta ei juuri tehnyt mitään asian eteen. 

                                                        
301 UMA 5 C Nro 82 9.2.1928; Nro 91 13.2.1928; Nro 103 18.2.1928. 
302 UMA 5 C Nro 121 28.2.1928. 
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Gripenberg oli keskustellut asiasta sekä ulkoministeriön että Espanjan 

hedelmänviljelijöitä edustavan Guijarron kanssa, ja tilanne näytti vaikealta.303  

Toisaalta pitää muistaa, että kokonaisuutena Suomen neuvotteluilla ei vielä 

tässäkään vaiheessa näyttänyt olevan espanjalaisten puolesta kiire, joten 

Gripenbergin huoli tuntuu jossakin määrin liioitellulta. On kuitenkin totta, että 

Suomen ulkoministeriö yhdessä kaupallisen osastonsa kanssa ei pitänyt asiassa 

turhaa kiirettä, mutta tämä saattoi osittain johtua asiainhoitajan antamista ohjeista. 

Edelleen pitää muistaa, että Gripenberg oli Espanjassa yksin, jolloin hän oli 

ainoana paineenalaisena espanjalaisten lisätessä mahdollisesti neuvotteluiden 

intensiteettiä. Kun neuvottelut kerran käytiin pääasiassa Espanjassa, oli yksi 

virkamies melkoisen paineen alla. Suomen ulkoministeriön virkapolitiikka 1920-

luvulla näytti kauppaneuvotteluiden osalta kovasti luottavan virkamiehiensä 

kykyyn ratkaista hyvin monialaisia ongelmia. Tämä tietysti asetti yksittäisen 

neuvottelijan verrattuna esimerkiksi kauppavaltuuskuntaan hyvin haastavaan 

asemaan. Suomen osalta aiemmissa kauppaneuvotteluissa eivät olleet onnistuneet 

Talas tai Saastamoinen, ja vastaavasti espanjalaiset eivät jättäneet omille 

edustajilleen minkäänlaisia neuvotteluvaltuuksia.  

Ensimmäiset viralliset ehdotukset uudeksi kauppasopimukseksi annettiin 

puolin ja toisin maaliskuun 1928 lopulla. Pohjana käytettiin Tanskan ja Ruotsin 

sopimuksia, jotta Espanjan sopimukset Pohjois-Eurooppaan olisivat samassa 

asemassa. Espanjan kauppapolitiikkaa johtanut kreivi San Esteban de Cañongo 

ilmoitti espanjalaisten hyväksyvän pääasiassa Suomen ehdottamat muutokset 

muutamaa pientä yksityiskohtaa lukuun ottamatta ja lisäksi hän ehdotti, että 

maiden kauppapolitiikan ristiriitoja ratkaisemaan perustettaisiin yhteinen 

tuomioistuin, joka kokoontuisi tarvittaessa. Hän lisäsi, että Ruotsi oli tämän 

ehdotuksen jo hyväksynyt. Espanjalaiset olivat valmiita allekirjoittamaan 

sopimuksen.304 Saman kuun lopulla neuvottelukosketukset kuitenkin hiljenivät. 

Suomi ei antanut asiaan vastinettaan, ja muista neuvotelleista maista myös 

Sveitsin ja Ruotsin uusien sopimusten allekirjoittaminen lykkääntyi. Gripenberg 

epäili, että Suomen osalta neuvottelujen päätös ja ennen kaikkea sopimuksen 

voimaan astuminen voisi lykkääntyä jopa syksylle tai seuraavaan vuoteen. 

Virallisesti Espanja piti neuvotteluista kiireellisenä, mutta neuvottelusta 

vastanneista virkamiehistä Castedo oli huhtikuussa lomalla ja Lopez de Lago 

                                                        
303 UMA 5 C Nro 127 2.3.1928. 
304 UMA 5 C Nro 146 23.3.1928. 
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pitkään sairaana. Lisäksi toukokuussa Suomen asiainhoitaja oli hoitamassa 

Lissabonissa Suomen edustusta Portugalissa.305 

Toukokuussa lähes kahden kuukauden hiljaisuuden jälkeen alkoi tapahtua. 

Espanjan Helsingin edustaja Avila oli hyvin tiukkaan sävyyn tiedustellut Suomen 

ulkoministeriön kantaa sopimusneuvotteluihin, jotka olivat olleet käytännössä 

jäissä maaliskuusta. Avilalle oli vastattu, että Gripenbergille oli annettu täydet 

neuvotteluvaltuudet sopimusasiassa Madridiin, jossa sopimus tulisi solmia. 

Suomen edustaja Madridissa taas valitteli puutteellista ohjausta tullien suhteen. 

Ulkoministeriön antamat määräykset tullien suuruudesta olisivat espanjalaisille 

mahdottomia hyväksyä, ja kuvaavaa oli, että varsin tiukkasävyisissä 

neuvotteluissa Lopez de Lagon kanssa Gripenberg saattoi vain valittaa 

suomalaisten tulitikkujen korkeita tulleja espanjalaisilla markkinoilla Suomen 

pitäessä samanaikaisesti kieltolakia voimassa. Suomen kauppa Espanjaan oli 

huomattavasti vientivoittoista ja uuden sopimuksen solmiminen tässä 

kaupallisessa tilanteessa tuntui lähes mahdottomalta.306  

Suomen kannalta keskeisimmät neuvottelukumppanit Castedo ja Lopez de 

Lago eivät olleet keskenään kovin hyvissä väleissä, mikä osaltaan vaikutti 

neuvotteluihin. Lopez de Lago puhui viiniteollisuuden edusmiehenä Castedon 

ollessa enemmänkin neutraali henkilö. Suomalaisille oli annettu kahta tietoa 

neuvotteluiden aikataulusta Madridissa. Castedo oli sanonut Suomen olevan 

neuvottelukierroksen viimeinen maa, jolloin kiirettä ei olisi. Vastaavasti Lopez de 

Lago oli avoimesti ilmaissut ruotsalaisten kautta, että suomalaisten 

viivyttelytaktiikkaan oli jo kyllästytty. Viimeiset neuvottelut sopimuksen osalta 

pidettiin Madridissa kesäkuussa 1928. Espanjalaiset esiintyivät hyvin jyrkästi 

eivätkä sallineet mitään korotuksia tulleihin. Perusteluina olivat suomalaisten jo 

nyt Pohjoismaista korkeimmat tullit sekä voimassa oleva kieltolaki, jota muilla 

Pohjoismailla ei ollut. Suomen kieltolakia ja sen vaikutusta kauppapolitiikkaan oli 

paheksuttu kuningasta myöten. Näin ollen suomalaiset eivät saaneet juurikaan 

tullikorotuksiaan läpi. Sopimusneuvottelut saatiin päätökseen ja sopimus oli 

valmis allekirjoitettavaksi. Gripenberg epäili uudenkin sopimuksen olevan 

väliaikainen, koska Espanja oli tarkistamassa tullitariffejaan, mikä johtaisi 

todennäköisesti uuden kierroksen alkamiseen.307  

                                                        
305 UMA 5 C Nro 166 28.3.1928; Nro 213 18.4.1928. 
306 UMA 5 C Nro 279 4.6.1928. 
307 UMA 5 C Nro 300 8.6.1928; Nro 329 26.6.1928. 
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Itse allekirjoitus suunniteltiin pidettäväksi ennen Espanjan 

ulkoasiainhallinnon perinteistä siirtymistä San Sebastianiin, mutta tämä ei 

onnistunut. Lopullinen allekirjoitus tehtiin vasta 11. elokuuta. Voimaan 

sopimuksen tuli astua lokakuun alussa, mutta erinäisistä syiden vuoksi 

suomalaiset eivät saaneet ratifioimisasiakirjoja ennen lokakuun alkua, jolloin 

espanjalaiset ehdottivat sopimuksen voimaanastumisajankohdaksi 1.1.1929, mikä 

sopi suomalaisille mainiosti. Gripenberg oli ollut hyvin poliittisen tilanteen tasalla 

ennustettuaan lopullisen voimaanastumisen lykkääntyvän vuoden 1929 alkuun.308 

Samassa yhteydessä solmittiin useampi pienempi modifikaatio vuoden 1925 

kauppasopimukseen. Lisäksi Espanjan kanssa saatiin aikaan pienempi sopimus 

sovittelumenettelyistä sekä välitystuomioistuimen käytöstä mahdollisissa 

ristiriitatilanteissa.309 Espanjalaisten mielestä muutokset aiempaan vuoden 1925 

sopimukseen olivat vähäisiä.310 Lähinnä ne koskivat muutamien tuotteiden tulleja, 

mutta esimerkiksi kaikki entiset suosituimmuuslausekkeet pysyivät ennallaan.311  

Yksi aikakausi Suomen ja Espanjan suhteissa saatiin valmiiksi, kun maiden 

välille solmittiin nyt pysyvämpi kaupallinen suhde. Oikeastaan kauppaneuvottelut 

ja niiden kulku olikin koko Gripenbergin asiainhoitajakautta leimaava piirre 

Suomen ja Espanjan välisissä suhteissa. Nyt kun sopimus oli valmis, suomalaiset 

päättivät vaihtaa asiainhoitajaa ja espanjalaiset hallitsijaa, vaikka tietysti Espanjan 

muuttumiseen tasavallaksi Suomen ja Espanjan kauppasopimusneuvotteluilla ei 

luonnollisesti ollut merkitystä. Tarkastellaan vielä kuitenkin hiukan sekä Espanjan 

että Suomen kauppapolitiikkaa 1920-luvulla, jotta ymmärtäisimme 

neuvotteluiden taustalla olleet vaikeudet. 

Miksi kauppaneuvottelut Suomen ja Espanjan välillä olivat niin vaikeita? 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen koko Euroopan sisäinen kauppa ja sen 

työnjako meni uusiksi. Saksa menetti ainakin hetkeksi suurvalta-asemansa ja 

joutui suuriin taloudellisiin vaikeuksiin, mikä näkyi esimerkiksi hyperinflaationa. 

Itävalta-Unkarin ja Venäjän keisarikunnan raunioille syntyneet uudet valtiot 

menettivät perinteiset markkina-alueensa, kuten esimerkiksi Suomi entisen 

tuottoisan Pietarin-kaupan. Toisekseen pienet valtiot, kuten Unkari, saattoivat olla 

                                                        
308 UMA 5 C Nro 340 2.7.1928; Nro 523 25.9.1928. 
309 AMAE Kansainväliset sopimukset Leg R 4017 Exp 1.  
310 LIITE 6. 
311 AMAE Leg R 4017 Exp. 16. Suomi luopui tuotteisiin sidotuista tulleista ja alennuksista. Espanja 
sai suosituimmuusaseman. Appelsiinien tullivapaus ei toteutunut, vaan ne sidottiin edelleen 75 pennin 
tulliin. Lamberg 2000, 66. 
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vihollisiksi katsottujen naapurimaiden ympäröimiä, jolloin jokainen maa halusi 

tuottaa mahdollisimman suuren osan tarvitsemistaan hyödykkeistä. Vasta 

rakennettu teollisuus ja kotimainen tuotanto taas tarvitsivat ainakin aluksi vahvaa 

tullisuojaa ulkomaiselta kilpailulta. Lisäksi tullit toivat valtiolle runsaasti tuloja. 

Kaikki tämä oli omiaan johtamaan protektionismiin kauppapolitiikassa.312 

Espanja ja Suomi eivät olleet tässä suhteessa mitenkään poikkeuksellisia valtioita.  

Espanja oli siis ensimmäisen maailmansodan aikana kokenut voimakkaan, 

mutta lyhytaikaisen taloudellisen nousun, joka päättyi Euroopan kaupan jouduttua 

vaikeuksiin muuttuneessa tilanteessa. Espanjan peseta oli vaikeuksissa suhteessa 

johtavaan maailmanvaluuttaan eli puntaan ja pääomia valuikin maasta ulos. 

Samanaikaisesti ulkomaisilla pääomilla oli suhteellisen helppo tulla Espanjan 

markkinoille, ja monia teollisuuden avainaloja siirtyikin ulkomaiseen 

omistukseen. Espanjan hallituksella oli suuria vaikeuksia koko 1920-luvun ajan 

pitää peseta vakaana. Espanja alkoikin pyrkiä määrätietoisesti protektionismiin 

vuosikymmenen kuluessa, mikä näkyi esimerkiksi Primo de Riveran aikaisissa 

kauppaneuvotteluissa. Kuvaavaa on, että esimerkiksi polttoaineiden myynti oli 

hyvin pitkään ulkomaisten Standard Oilin ja Royal Dutch Shellin hallussa. 

Vastauksena espanjalaiset rakensivat oman tuotantoverkoston ja 

jalostamokapasiteetin 1920-luvun kuluessa.313 Toisaalta Espanjalla ei käytännössä 

ollut aiemmin minkäänlaista modernia kauppapolitiikkaa. Sen kultavaranto oli 

yksi Euroopan suurimpia ja finanssipoliittisesti se oli sisällissotaansa saakka 

tarkimmin vartioituja kansantalouksia. Kauppapolitiikan voidaan kuitenkin katsoa 

alkaneen vasta Primo de Riveran kaudella.314  

Suomen tilanne oli tyypillinen uudelle kansallisvaltiolle. Ulkomaankauppa ja 

sen lainsäädäntö oli perustunut autonomian ajan sopimuksiin, joista vanhimmat 

olivat 1800-luvulta. Ensimmäinen maailmansota ja sitä seurannut sisällissota 

olivat vaikeuttaneet Suomen kaupallista asemaa niin, että todellisesti 

ulkomaankauppaa voitiin harjoittaa vasta vuodesta 1919 alkaen. Vienti oli alkuun 

hyvin pientä ja ongelmia oli varsinkin perinteisen itäviennin tyrehdyttyä.315 Uusia 

kauppasopimuksia ja ulkomaankaupan verkostoa Suomi alkoi määrätietoisesti 

luoda 1920-luvulla, ja verkoston Euroopassa voidaan sanoa olleen valmis vuonna 

1928 eli samaan aikaan, kun neuvottelut Espanjassa saatiin päätökseen. Suomi 

käytti tullitariffeja sekä tullipolitiikkaa myös kauppaneuvotteluissa aseena. 

                                                        
312 Cameron 1995, 401–408. 
313 Calleja 2005, 214, 227–228, 252–255. 
314 Viñas 1979, 20. 
315 Virrankoski 1975, 213. 
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Tullitulot muodostivat sotien välisenä aikana noin puolet valtion verotuloista, 

joten valtiolle ne olivat merkittävä tulonlähde. Tulleja käytettiin lähes kaikissa 

tuoteryhmissä oman teollisuuden ja maatalouden suojelemiseksi. 

Kauppapolitiikkaa heikensi selkeästi etenkin viinimaiden kanssa neuvoteltaessa 

kieltolaki.316 Kieltolain vaikutukset korostuivat Espanjan kanssa neuvoteltaessa, 

sillä Espanjan vientiä ajateltaessa viinillä ja muilla alkoholituotteilla oli ollut 

hyvin suuri merkitys aiemmin käydyssä kaupassa.  

Toisaalta Lamberg on luonnehtinut Suomea avoimeksi kansantaloudeksi, 

jonka on välttämätöntä käydä ulkomaankauppaa. Vaikka Suomi käytti paljon 

tulleja, Suomea ei voida laskea maailmansotien välisen ajan protektionistisiin 

maihin. Suomen kokonaistullirasitus jäi suhteellisen matalaksi eikä se käyttänyt 

valuuttasäännöstelyä tai kiintiöitä kuin muutamissa rajatuissa ryhmissä.317 

Espanja oli ollut poikkeuksellisen hankala neuvottelukumppani monine 

toimijoineen, joilla vielä oli itsenäistä harkintavaltaa. Lisäksi Espanjalla oli varaa 

jättää kauppasopimus Suomen kanssa tekemättä, koska se arvioi hyötyjen jäävän 

pitkälti suomalaisille. Ratkaisevaa Lambergin mukaan sopimukselle oli Suomen 

joustaminen tulleissa etenkin appelsiinin suhteen. Espanja onnistui neuvotteluissa 

saamaan todellisia kompensaatioita alkoholikaupan puuttumiselle. Tässä 

suhteessa on helppo yhtyä Lambergin näkemykseen neuvottelutaktiikasta, jossa 

kumpikin osapuoli omaa tietyn tavoitteen, jota kohti mentäessä voidaan tehdä 

myönnytyksiä toisarvoisissa kysymyksissä.318  

Espanja keskittyi ulkomaankaupassaan viemään hedelmiä, viiniä, oliiviöljyä, 

säilykkeitä, mineraaleja ja korkkia. Ongelmana oli, että sen tärkeimmät 

kauppakumppanit kuten Ranska ja Italia kävivät kauppaa samoilla tuotteilla. 

Yksittäisen kaupankävijän ei tarvinnut huolehtia kaupan volyymista, vaan tämä 

oli jätetty valtioiden välisten kauppasopimusten tehtäväksi. Suomen ja Norjan 

kanssa Espanja kävi pienen kauppasodan, koska näihin maihin ei voinut viedä 

viiniä, mikä haittasi suuresti Espanjaa. Yleensä Espanja hävisi kauppasodat niin, 

että sodan kohteena olevat maat siirtyivät ostamaan tuotteensa muualta.319 

Suomen alkoholi- ja tullipolitiikkaa voidaan näin ollen pitää yhtenä selkeänä 

tekijänä vaikeuksiin.  

                                                        
316 Pihkala 1982, 262–263. 
317 Lamberg 1999, 38–39. 
318 Lamberg 1999, 59–62. Suomi salli esimerkiksi Espanjan tuoda pienen määrän erikoisviinejä 
kieltolaista huolimatta, minkä Lamberg arvioi face saving act –toimeksi. Näin voitiin ratkaista vaikea 
alkoholikysymys laillisen kulutuksen osalta. Lamberg 2000, 59. 
319 Viñas 1979, 24–26. 
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Kauppaa hoidettiin clearing320 -järjestelyillä, mutta 1920-luvulla Suomi oli 

maiden välisessä kaupassa selkeä voittaja eli se hyötyi kaupasta huomattavasti 

Espanjaa enemmän. Suomalaisten tavoitteena oli saavuttaa mahdollisimman suuri 

omavaraisuus kaikissa tuoteryhmissä. Tämä korostui erityisesti lamakaudelle 

tultaessa.321 Itse kauppaneuvotteluissa Suomen ulkoministeriön organisaatio oli 

kehittymätön, mikä korosti yksittäisen lähettilään merkitystä. Toisaalta 

ulkoministeriö sai taustatukea ulkomaankaupan yrityselämältä, jonka henkilöitä ei 

lopullisessa vaiheessa kuitenkaan neuvottelupöytään saakka nostettu. Espanjan 

osalta erilaisilla eturyhmillä oli huomattvasti valtaa jopa estää tai kaataa 

sopimukset. Kauppasopimuksen myötä Suomen ja Espanjan väliseen kauppaan 

saatiin jonkinlaiset pelisäännöt.322  

Vaikeuksien ollessa näin suuria maiden välinen kauppavaihto ei noussut 

kovin merkittävästi, eikä kumpikaan osapuoli kaupan suhteen ollut toiselle 

elintärkeä. Suomi vei puuta ja Espanja elintarvikkeita, ja kummankin tuoteryhmät 

olivat korvattavissa muualta tulevalla tuonnilla ongelmien sattuessa. Merkittävää 

kuitenkin on, että kauppasopimuksen myötä maiden välille oli syntynyt todellista 

toimintaa aiemman edustautumisen ja konsulitoiminnan lisäksi. Kaksi 

neuvottelukierrosta kauppasopimuksen ympärillä loi edellytyksiä myös 

muunkaltaiselle kahdenväliselle yhteistyölle.  

Lähtökohtaisesti 1920-luku oli kuitenkin muuttanut ensimmäisen 

maailmansodan jälkeisen tunnustelun kahdenvälisiä suhteita. Pohjaksi oli Suomen 

osalta muodostunut kauppapolitiikka ja Espanjan osalle Itämeren pohjukan 

poliittisen tilanteen tarkastelu. Taustalla voidaan nähdä ennen kaikkea 

reaalipolitiikkaa. Maat olivat hyvin kaukana toisistaan eikä perinteisiä 

liittolaissuhteita näille alueille ollut. Edelleen Espanja ja Suomi olivat kooltaan ja 

talouden rakenteeltaan jo pelkästään sijaintinsa vuoksi hyvin erilaisessa asemassa. 

Suomi panosti puutavaraan liittyvään teollisuuteen ja Espanja hyvin vahvaan 

maatalouteen ja sen tuotteisiin. Eksotiikkaan viittaavia kulttuurieroja, joilla oli 

todellista merkitystä, voidaan havaita kauppaneuvotteluiden yhteydessä. 

Suomalaisten perustelut kieltolain olemassaolosta olivat espanjalaisten mielestä 

jossakin määrin käsittämättömiä, koska viinin katsottiin kaikissa suhteissa olevan 

elintarvike. Kansanterveydelliset syyt voitiin ymmärtää, mutta samalla ei voitu 

                                                        
320 Clearing tarkoittaa järjestelmää, jossa kaupan määräksi sovitaan molemminpuolisesti sama summa 
eli vienti ja tuonti ovat maiden välillä tasapainossa viime kädessä vastaostojen tai hinnanmuutosten 
kautta. 
321 Virrankoski 1975, 217–218. 
322 Lamberg 2000, 78–79. 
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käsittää miten esimerkiksi kirkoissa tarjottiin ehtoollisviiniä. Viiniteollisuuden 

ollessa Espanjassa erittäin merkittävä tuotannonala ja siten kauppapoliittisesti 

hyvissä neuvotteluasemissa, johti tämä ymmärtämättömyys konkreettisiin 

viivästymisiin ja irtisanomisuhkiin. Muilla kansainvälisten suhteiden osa-alueilla 

toimittiin reaalipolitiikan ehdoilla. 
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4 Tasavallan aika –vakaiden suhteiden aika 

Kun kauppasopimus oli solmittu ja tarkastettu uudelleen vuoden 1928 lopulla, oli 

Suomen ja Espanjan välisissä suhteissa nyt tilaisuus aloittaa kauppasuhteiden 

sekä mahdollisesti myös muunlaisten diplomaattisten suhteiden syventäminen. 

Sopimuksen astuttua voimaan voitaisiin alkaa puheiden sijaan todelliseen 

kauppavaihtoon, ja mahdollisesti syventää diplomaattista kanssakäymistä 

esimerkiksi kulttuuri- tai sotilassuhteiden luomisen suuntaan. Mutta vaikka 

ulkoiset edellytykset kaupalle olivat olemassa, tulivat maailman tapahtumat 

vaikuttamaan kaikkeen kansainväliseen diplomatiaan. Heti kauppasopimuksen 

tarkastamista seuranneena vuonna talouden ylikuumeneminen johti New Yorkin 

pörssin romahtamiseen ja sitä kautta maailmanlaajuiseen lamaan.  

Samaan aikaan Espanjassa alettiin olla kyllästyneitä Primo de Riveran 

pitkäksi venyneeseen hallituskauteen, mikä johti kauaskantoiseen 

vallanvaihdokseen ja monarkiasta luopumiseen. Espanjasta tuli tasavalta. Kuinka 

maiden väliset suhteet kehittyisivät jälleen kerran muuttuneissa olosuhteissa? 

Nythän molemmat olivat tasavaltoja, mutta kuitenkin Suomessa parlamentaarinen 

järjestelmä oli saanut harjoitella demokratiaa jo pari vuosikymmentä, kun taas 

Espanjassa otettiin suuri harppaus diktatuurista demokratiaan.  

Tämän luvun keskeisin tutkimustehtävä on selvittää aloitetun kaupallisen 

yhteistyön jatkumista ja sen ehtoja etenkin Espanjan muuttuvassa poliittisessa 

ympäristössä. Toisaalta yhtä merkittävää on tutkia avasiko kaupallinen yhteistyö 

muita poliittisia suuntia kansainvälisessä yhteistyössä esimerkiksi Kansainliiton 

suunnalla tai syvennettiinkö kahdenvälisiä suhteita kaupallisten näkökulmien 

ohelle.  

4.1 Suomalaisilta jää Espanjan sisäinen kehitys huomaamatta 

Espanjan väkiluku kasvoi 1920-luvulla 10 %, mikä muutti väestörakennetta 

nuoremman sukupolven suuntaan. Ennen kaikkea kasvu tapahtui köyhempien 

väestöluokkien keskuudessa maaseudulla, jossa työ- ja koulutusmahdollisuudet 

jäivät vähäisiksi. Kyseinen väestö siirtyi paremman elämän toivossa kohti 

kaupunkeja, joissa teollisuuden ansiosta katsottiin olevan parempia 

mahdollisuuksia työpaikkoihin, koulutukseen ja aineellisesti laadukkaampaan 

elämään ylipäätään.323 Kauppasopimuksen astuttua voimaan vuoden 1929 alussa 
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suomalaiset ja espanjalaiset hiljensivät keskinäistä yhteydenpitoaan etenkin 

Madridissa. Gripenberg oli perinteisesti käynyt kotimaassaan vuodenvaihteen 

tietämillä, ja tähän matkaan oli aiemmin kulunut pääsääntöisesti tammikuu, 

jolloin suhteiden aktiivisempi osa eli Madridin pää oli hyvin hiljainen. Seuraavan 

kerran Gripenberg raportoikin Espanjasta vasta toukokuulla, jolloin hän kertoi 

yhteiskunnallisen levottomuuden lisääntyneen kuluvan kevään aikana. 

Opiskelijat, armeija sekä 1920-luvun alun koulutettu ja poliittisesti aiemmin 

aktiivinen väestö oli osoittanut mieltään Primo de Riveran hallintokauden 

uudistuksia vastaan, sillä nämä uudistukset olivat olleet tämän väestönosan 

intressien kannalta haitallisia.324  

Gripenberg arvioi kuitenkin Primo de Riveran ja hänen hallituksensa aseman 

vahvaksi, olihan diktatuuri pysynyt vallassa vastaavankaltaisissa tilanteissa 

aiemminkin. Hän uskoi ainoastaan vakavamman taloudellisen kriisin horjuttavan 

poliittista tasapainoa Espanjassa.325 Gripenberg antoi yksityisissä keskusteluissa 

Primo de Riveran hallinnon kestävyyttä koskevia lausuntoja valmistautuen 

samalla siirtymään uuteen asemapaikkaansa Buenos Airesiin Argentiinaan.326 

Uudeksi asiainhoitajaksi Suomi lähetti ulkoministeriössä diplomaattiuralle jo 

varhain ryhtyneen Niilo Orasmaan, jonka aiempi ulkomaankokemus rajoittui 

Viron Tallinnaan, jossa hän oli toiminut lähetystösihteerinä. Tallinnan jälkeen hän 

oli toiminut ulkoministeriössä apulaisosastopäällikkönä.327  

Orasmaa saapui Madridiin kesäkuussa 1929, jolloin Gripenberg oli vielä 

paikalla, kuten myös lähetystön kanslisti, maisteri Hjelt. Entinen ja tuleva 

asiainhoitaja päättivät yhdessä kiertää espanjalaisia kontakteja, jolloin Orasmaa 

saattoi tutustua paikallisiin olosuhteisiin ja Gripenberg jättää jäähyväiset entiselle 

asemamaalleen. Suomen kannalta oleellisia olivat tietenkin ulkomaankaupan 

kauppaneuvotteluista vastanneet Castedo sekä hedelmäviljelijöiden edustaja 

Guijarro. Keskusteluissa ei poikettu virallisiin teemoihin, vaan asiat olivat 

enemmän diplomatiaan liittyviä kohteliaisuuskäyntejä. Orasmaa ihmetteli 

kuitenkin Gripenbergin lähdön vaisua uutisointia Espanjan lehdistössä ja toisaalta 

saamaansa suhteellisen viileää vastaanottoa suhteessa kohteliaisuuskäyntien 

määrään. Alkuvaikeuksien vuoksi Orasmaa arvelikin, ettei Espanja asemamaana 
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ja espanjalaiset kansana sopineet hänen mentaliteettiinsa. Suomen uudella 

asiainhoitajalla oli lähtökohtaisesti negatiivinen asenne asemamaataan kohtaan, 

minkä hän toi julki raportissaan Suomeen.328 Taustalla lienee Orasmaan vähäinen 

ulkomaankokemus, mikä luonnollisesti oli yleistä Suomen alkuaikojen 

diplomaattien keskuudessa. Toisaalta voidaan pohtia, miksi Suomen edustajien 

vastaanotto Gripenbergin lähdön yhteydessä oli niin vaisua, olihan Gripenberg 

kuitenkin ollut Espanjassa Suomen asiainhoitajana varsin pitkän ajan, yli kuusi 

vuotta. Olivatko suhteet viilenemässä? Toisaalta voidaan pohtia miksi Suomesta 

lähetettiin Espanjaan nyt kauppasuhteiden synnyttyä henkilö, jolla jo 

lähtökohtaisesti oli kielteinen mielikuva asemamaastaan?   

Orasmaa myönsi, ettei hänellä ollut kovin laajaa tietämystä paikallisista 

olosuhteista, ja etenkin maiden välisen kaupan osalta hän joutui aloittamaan koko 

lailla puhtaalta pöydältä. Maiden välinen kauppa oli kuitenkin myös Orasmaan 

toiminnan keskeinen lähtökohta.329 Suomen ja Espanjan välinen kauppa olikin 

lähtenyt mukavasti liikkeelle heti kauppasopimusneuvotteluiden valmistuttua. 

Suomi vei pääasiassa puutavarateollisuuden tuotteita, kuten raakapuuta, lankkua, 

puuhioketta sekä paperisellua. Espanjan vientituotteet olivat pääasiassa 

maatalouden tuotteita, ennen kaikkea hedelmiä. Suomen vienti etenkin 

puutavaramarkkinoilla oli kasvanut huomattavasti, mutta Ruotsi tärkeimpänä 

kilpailijana oli lähes kaikessa edellä. Orasmaan kannalta oli kuitenkin 

huolestuttavaa keskustelu, jota käytiin Espanjassa puukaupan ympärillä. 

Espanjassa oli halua alkaa kontrolloida puukauppaa tarkemmin, jotta kotimaisille 

toimijoille taattaisiin paremmat tuotantomahdollisuudet. Tosin skandinaaviselle 

tuonnille ei ollut kaavailtu rajoituksia, vaan kohteena oli etenkin ranskalainen ja 

portugalilainen tuonti.330 Orasmaa joutui kuitenkin ennen kaupan kysymyksiä 

tutustumaan Espanjan muuttuvaan poliittiseen tilanteeseen.  

Espanjan sisäinen tilanne alkoi elää omilla ehdoilla jo vuoden 1929 lopulla. 

Primo de Rivera oli levottomuuksien vuoksi avannut kansalaiskeskustelua, jonka 

tarkoitus oli järjestää Espanjalle uusi perustuslakia säätävä kansalliskokous. 

Virallisesti voimassa oli yhä perustuslaki vuodelta 1876, mutta esimerkiksi Primo 

de Riveran asema ei perustunut mihinkään lakiin ja toisaalta maassa ei ollut 

järjestetty vaaleja 1920-luvun alun jälkeen.331  
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329 UMA 5 C Nro 487 29.8.1929. 
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331 UMA 5 C Nro 469 1.8.1929.  
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Vuoden 1930 alussa Primo de Rivera erosi. Eroa eivät aiheuttaneet opposition 

toiminta tai taloudelliset vaikeudet, vaan etääntyminen alkuperäisistä kannattajista 

kuten armeijasta, kirkosta tai kuninkaasta ja todellisen poliittisen 

kokonaisratkaisun puuttuminen. Diktatuuri ei tavallaan löytänyt toimivaa keinoa, 

jolla se olisi legitimoinut jatkonsa. Tarvittavia sosiaalisia ja taloudellisia 

uudistuksia ei kyetty viemään läpi, ja kansalaiskeskustelun avaaminen 

perustuslain ympärillä oli vain herättänyt vanhan diktatuuria edeltäneen poliittisen 

eliitin toimimaan uudelleen. Pitkän valtakautensa aikana Primo de Rivera oli 

suututtanut tukijansa erityisesti armeijan piirissä, joten Espanjassa ei löytynyt 

hänelle montaa tukijaa.332 Diktatuuri sai loppujen lopuksi hyvin nopean lopun; 

pitkään ilmassa ollut hallituskriisi kulminoitui muutamiin henkilökysymyksiin 

tammikuussa 1930. Primo de Rivera yritti vielä hakea tukea armeijalta, mutta ei 

sitä saanut ja uudeksi pääministeriksi nimitettiin kenraali Dámaso Berenguer. 

Primo de Rivera lähti maanpakoon Pariisiin, jossa hän kuoli 25.3.1930.333  

Suomen ulkoministeriö ei pysynyt tässä kehityksessä mukana. Edellisenä 

vuonna Gripenberg oli raporteissaan ennustanut vanhan vallan säilyvän ja 

Orasmaa, joka eroon johtaneen kriisin aikana oli virallisella vierailulla 

Portugalissa, sai lukea asiasta lehdestä. Ilmeisesti suomalaisten tiedonhankinta ja 

kontaktit eivät olleet parhaat mahdolliset. Ensimmäisen raportin aiheeseen liittyen 

Orasmaa kirjoitti Lissabonista käsin muutama viikko Primo de Riveran eron 

jälkeen. Hän arvioi eroon johtaneen kehityksen olevan loppuhuipennus 

edellisvuonna avatulle keskustelulle uudesta perustuslaista. Lisäksi 

talousvaikeudet kuten pesetan arvon lasku olivat saaneet hallituksen huonoon 

asemaan. Uudelle hallitukselle Orasmaa ei arvioinut pitkää ikää, sillä diktatuurin 

päättyminen oli nostanut kansalaisaktiivisuuden uuden aallon, ja kaduilla 

huudettiin iskulauseita avoimesti tasavallan puolesta. Toisaalta Orasmaa 

tunnustaa esimerkiksi Ison-Britannian paremman varautumisen kriisiin, sillä se 

oli tiedottanut omille kansalaisilleen hyvissä ajoin mahdollisista hallituskriisin 

aiheuttamista levottomuuksista. 334  

Nopeasti muuttuvassa tilanteessa Suomen edustusto Madridissa ei kyennyt 

hankkimaan tietoa tarpeeksi nopeasti, mikä osoitti vähäisen henkilöstömäärän 

heikkouden yllättävissä tilanteissa. Asiainhoitaja oli sidottu matkalle Lissaboniin 

ja toisaalta perinteisen diplomatian maassa pelkän kanslistin arvon omaavalle 
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henkilölle eivät kaikkien lähteiden ovet auenneet. Toisaalta voidaan myös 

arvioida suomalaisten diplomaattien raportointia kokonaisuutena. Gripenberg, 

jolla oli pitkä kokemus Espanjasta, ei nähnyt muutoksen tulevan ja arvioi vanhan 

hallituksen pitävän pintansa, vaikka merkkejä oli ollut ilmassa jo 

edellisvuonna.335 Tähän samaan ajattelumalliin oli tottunut lyhyen 

asiainhoitajakautensa aikana myös Orasmaa. Saattoi olla, että Gripenberg oli ollut 

liian keskittynyt kauppaan ja Orasmaa luotti kokeneen edeltäjänsä analyysiin. 

Toisaalta Suomen uusi edustaja ei ollut kovin aktiivinen kahdenvälinen suhteiden 

luoja, sillä tullessaan hän oli arvioinut tulevansa huonosti toimeen espanjalaisten 

kanssa. Mielikuvalla on voinut olla vaikutusta hänen suhtautumiseensa asemaan 

asioihin. Mikä merkitys suomalaisten toiminnalla ja väärillä johtopäätöksillä oli 

nyt, kun valta oli vaihtunut? 

4.2 Protektionismi lisääntyy tasavallan myötä – vaikutukset 
ulkomaankauppaan 

Yhdysvaltojen talous toimi hyvin kovilla kierroksilla 1920-luvulla, ja tämä 

ylikuumeneminen johti lokakuussa 1929 Wall Streetin pörssiromahdukseen. 

Merkkejä talouden vaikeuksista oli tosin ollut jo kesällä autokaupan heikennyttyä. 

Eurooppaan vaikutukset tulivat yleismaailmallisen laman myötä seuraavana 

vuonna. Vanhalla mantereella lääkkeet laman voittamiseksi olivat yksinkertaisia: 

lisätään protektionismia, jotta työpaikat säilyisivät. Päätökset johtivat kuitenkin 

ulkomaankaupan entistä voimakkaampaan vähenemiseen.  

Espanjan talous oli ollut vaikeuksissa jo ennen lamakauden alkua. Vaikeuksia 

oli etenkin pesetan arvon vakaudessa suhteessa muihin valuuttoihin. Espanjan 

tärkeimpiä vientiartikkeleita olivat viinit, ja niiden tuottajilla oli paljon 

vaikutusvaltaa, mikä oli korostunut esimerkiksi Suomen kanssa solmitun 

kauppasopimuksen yhteydessä. Kesällä 1930 Ranska ja Saksa kielsivät omilla 

viinimarkkinoillaan ulkomaalaisten viinien sekoittamisen paikallisiin. Näillä 

sekoitetuilla viineillä oli Espanjan kannalta huomattava taloudellinen merkitys. 

Espanja päätti vastata protektionistisin keinoin eli korottaa tuontitulleja, millä 

voisi olla vaikutusta myös Suomen ja Espanjan kauppaan.336  

Edeltävänä vuonna Suomen ja Espanjan kauppa oli supistunut vuoden 1928 

tasosta. Espanja vei Suomeen edelleen pääasiassa maataloustuotteita, ennen 
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kaikkea sitrushedelmiä. Kokonaisuudessa Espanjan vienti oli suhteellisen 

yksipuolista. Suomi vei Espanjaan enemmän kuin toi, ja myös Suomen vienti oli 

melko yksipuolista käsittäen pääasiassa metsä- ja paperiteollisuuden tuotteita. 

Kaikissa Suomen kannalta merkittävissä tuoteryhmissä Ruotsi oli edellä, minkä 

Orasmaa arvioi johtuvan ruotsalaisten paremmasta verkostosta Espanjassa. Suomi 

oli kilpailijana ottanut kuitenkin Ruotsia kiinni.337 Espanjan pääkilpailija Suomen 

markkinoilla oli Italia, ja vastaavasti se oli Espanjaa huomattavasti edellä.338 

Viinikauppaa Suomen ja Espanjan välillä ei vielä kieltolain vuoksi ollut.  

Orasmaa ei ollut pitänyt Espanjan sisäpolitiikkaa Suomen kannalta kovin 

merkittävänä, koska oli arvioinut kaupallisten suhteiden nousevan merkityksessä 

listan kärkipäähän.339 Espanjan sisäisessä tilanteessa tapahtui kuitenkin 

huomattava muutos, jolla saattaisi olla suuri merkitys kauppapoliittiseen 

tilanteeseen. Kuninkaanvallan kannatus oli heikentynyt taloudellisten 

olosuhteiden myötä ja lisäksi kuninkaan hiljainen tuki Primo de Riveralle oli ollut 

omiaan syömään hänen kansansuosiotaan. Huhtikuun 1930 paikallisvaaleissa 

tasavaltaa kannattaneet puolueet saivat vaalivoiton, minkä seurauksena kuningas 

Alfonso XIII päätti paeta maasta. Espanjasta tuli lyhyessä ajassa tasavalta, jonka 

ulkopolitiikka muuttui huomattavasti aiempaan verrattuna.  

Tasavallan perustuslaki määritteli Espanjan rauhantahtoiseksi valtioksi, jonka 

perusteet olivat demokratiassa, oikeudessa ja liberalismissa. Käytännössä tämä 

tarkoitti ulkopolitiikan olevan sisäpolitiikan jatketta, eli sisäiset poliittiset 

voimasuhteet määrittäisivät myös ulkopolitiikan linjan. Aiemmin ulkopolitiikka 

oli palvellut pitkälti kuningashuoneen intressejä. Uuden ulkopoliittisen ajattelun 

tukemiseksi päätettiin vaihtaa huomattava osa kokeneista karriääridiplomaateista 

enemmän uutta politiikkaa tukevaan henkilöstöön. Perusajatuksena oli saada 

diplomaatit edustamaan Espanjan kansaa, eikä niinkään Espanjaa. Uusiksi 

suurlähettiläiksi valittiin paljon edustajia kulttuurin parista, koska näiden ajateltiin 

ymmärtävän ajan henkeä paremmin kuin entisten monarkian aikaisten 

henkilöiden. Ongelmaksi muodostui ulkomaanedustajien valinta poliittisilla 

perusteilla. Henkilöillä ei ollut diplomatian kokemusta. Usein henkilöt olivat vielä 

poliittiselta ajattelultaan radikaalimmasta päästä. Leimaavaksi piirteeksi nousi 

ulkopolitiikan epävakaus.340 Muutos lähti osin liikkeelle myös entisten 

diplomaattien toimesta, sillä iso osa monarkian aikaisia Espanjan edustajia jätti 
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tehtävänsä vastalauseena tasavallalle. Jäljelle jääneistä osa vaihdettiin uuden 

hallinnon näkökulmasta vanhaan Espanjaan sitoutuneina. Lisäksi ulkoministeriön 

organisaatiota sekä diplomaattiuran ehtoja muutettiin.341 Myöhempien arvioiden 

mukaan ulkopolitiikka siirtyi varsin osaamattomiin käsiin, kun entisiä 

ammattilaisia siirrettiin syrjään.342  

Suomen kannalta huolestuttava piirre oli uuden tasavallan myönteinen 

suhtautuminen Neuvostoliittoon, joka oli Suomen ulkomaanpolitiikan keskeisin 

kysymys maailmansotien välisellä aikakaudella. Huhtikuussa 1931 valtaan tullut 

hallitus oli selvästi vasemmistolainen, mikä huolestutti myös suomalaisia. 

Hallituksen johtoon tuli liberaalina pidetty Niceto Alcala Zamora, 

ulkoministeriksi radikaali tasavaltalainen Alejandro Lerroux. Hallituksessa oli 

lisäksi kolme mailtillisen vasemmiston edustajaa sekä kommunisteja, mikä 

tarkoitti kokonaisuutena ainakin aiempiin Espanjan hallituksiin verrattuna selkeää 

muutosta vasemmalle. Suomessa oltiin huolissaan uuden hallituksen suhteesta 

Moskovaan, mutta virallisesti politiikan Neuvostoliittoon vakuutettiin pysyvän 

ennallaan.343  

Orasmaa arvioi Espanjan ulkopolitiikan muuttuvan huomattavasti aiempaan 

verrattuna aktiivisemmaksi etenkin Kansainliiton osalta.344 Suomen edustaja oli 

tietoinen diplomaattikunnan muutoksista, ja Espanjan Suomen-edustaja 

Helsingissä Manuel Alonso de Avíla y Bernabeu kuului vaihdettavien 

joukkoon.345 Avíla jatkoi Espanjan ulkoasiainhallinnossa siirtyen Wieniin.346 

Uudeksi edustajaksi Suomeen nimettiin Manuel Garcia de Acilu.347 

Kokonaisuutena Suomen edustaja arvioi Espanjan ulkopolitiikan muutokselle 

olevan hyvät edellytykset, sillä uusi hallitus tunnustettiin ulkovaltojen osalta 

varsin nopeasti. Lerroux osoittautui kuitenkin nopeasti hyvin radikaaliksi. 

Aikaisempi ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Cañongo, joka oli ollut 

suomalaisten kanssa paljon tekemisissä, erosi kuninkaan mukana. Pian tämän 

jälkeen Espanjan kulttuuripiireissä alettiin puhua suhteiden lämmittämisestä 

Neuvostoliittoon. Suomen kannalta asia oli ajan poliittisen linjan mukaan huono 

asia, mutta Espanjan suhteisiin liittyen mukana oli kaupallinen aspekti. Jos 

Neuvostoliiton puutavara tulisi Espanjan markkinoille, olisi se kaikille muille 
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puutavarantuojille pahin mahdollinen kilpailija edullisen hintansa vuoksi. 

Ilmeisesti Neuvostoliiton suhteiden avaajana oli Orasmaan arvion mukaan juuri 

Lerroux.348 Erään tulkinnan mukaan Lerroux oli valittu ulkoministeriksi sen 

vuoksi, että hän ei pääsisi puuttumaan kotimaansa sisäpolitiikkaan.349 Suomen 

kannalta tämä muutos olisi kaupan ja ulkopolitiikan kannalta pahin mahdollinen.  

Suomen ja Espanjan kauppa oli sen lyhyen historian aikana ollut pääasiassa 

Suomelle edullista eli Suomi vei enemmän kuin toi. Ilmiö tosin oli Espanjan 

ulkomaankaupalle tyypillinen kaikkien Pohjoismaiden kanssa, koska maiden 

talouden rakenteet olivat niin erilaiset. Pohjoismaissa oli rajallinen kysyntä 

Espanjan tarjoamille maataloustuotteille ja raaka-aineille.350 Orasmaa päätti heti 

selvittää, mitä suhteiden avaaminen Neuvostoliiton suuntaan tarkoitti. 

Keskusteluissa Espanjan puutavaraintuojain liiton presidentin José Arbósin 

kanssa suomalaisille vakuutettiin, että neuvostopuu ei olisi uhka suomalaisille, jos 

suomalaiset kykenisivät tasapainottamaan kauppaa niin, että espanjalaisetkin 

voisivat viedä Suomeen enemmän. Virallisena kantana espanjalaiset ilmoittivat 

olevansa kiinnostuneita kaupan tasapainosta.351 Sama epäsuhta kauppavaihdossa, 

joka oli vaikuttanut vuonna 1928 kauppasopimuksen uudelleentarkasteluun, 

vaikutti siis edelleen tasavallan aikana. Tämä osoitti kaupan kautta, että Suomen 

ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden ulkomaankauppaan perustuva pohja ei ollut 

muuttunut, vaikka poliittiset suhdanteet liikkuivat Espanjan siirryttyä tasavaltaan. 

Espanjan ulkomaankaupassa vaikuttivat edelleen samat voimat Suomen osalta, 

vaikka diplomatian piirissä näyttämölle tuli uusia tuulia.  

Espanjan uuden tasavallan ensimmäinen ulkopoliittinen tehtävä oli hankkia 

maan uudelle hallinnolle tunnustus, sillä se ei virallisesti ollut kansan valitsema, 

joten sitä voitiin jossakin määrin kansainvälisesti pitää epämääräisenä 

hallituksena. Kansainvälisesti tasavalta tunnustettiin kuitenkin hyvin nopeasti jo 

huhtikuussa 1931. Suomi ei kuitenkaan ollut ensimmäisten tunnustaneiden 

valtioiden joukossa, toisin kuin muut Pohjoismaat.352 Suomen tunnustus tuli 

myöhemmin. Orasmaa mainitsee Suomen tunnustuksen ensi kertaa raportissaan 

vasta kesäkuulla 1931. Samaan aikaan tasavalta eteni kuitenkin suhteissaan 

Neuvostoliittoon. Sosialistinen valtiovarainministeri Indalecio Prieto solmi 

öljykauppasopimuksen Neuvostoliiton kanssa, mikä huolestutti Orasmaata, olihan 

                                                        
348 UMA 5 C Nro 534 8.5.1931 
349 Bledsoe 1980, 32–34. 
350 Viñas 1979, 134–135. 
351 UMA 5 C Nro 745 18.6.1931. 
352 Gil 2004, 113–114, 122–123. 
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Espanjan ja Neuvostoliiton välillä nyt todella kaupallinen sopimus.353 Miksi 

suomalaiset halusivat erottua muista Pohjoismaista jättämällä tasavallan 

tunnustamisen niin myöhään? Olivatko suomalaiset varovaisia vai hitaita 

Espanjan suhteen? Toisaalta voidaan pohtia, mikä merkitys oli Suomen 

asiainhoitajien raportoinnilla Suomeen, olihan kumpikin, niin Gripenberg kuin 

Orasmaakin, jättänyt huomaamatta kuningasvallan heikkenemisen. Tasavallassa 

oli selkeästi haluttu näyttää muutosta entiseen ulkopolitiikkaan, esimerkiksi juuri 

diplomaattien vaihdon myötä. Kun muutos oli jäänyt lähetetyiltä diplomaateilta 

huomaamatta, tuli muuttunut ulkopoliittinen tilanne suomalaisille ehkä 

yllätyksenä.  

Toinen selitys voisi olla alkanut maailmanlaajuinen lama, jonka vaikutukset 

alkoivat Suomessa tuntua juuri 1930-luvun alkuvuosina. Kesän 1931 

budjettikeskusteluissa nostettiin taas esille kysymys Suomen 

ulkomaanedustusverkon laajuudesta, ja tulilinjalle joutui myös Madridin 

edustusto. Orasmaa ilmoitti Madridista, että lähetystön sulkemisella olisi heti 

kielteisiä vaikutuksia kahdenvälisiin suhteisiin, etenkin Espanja oli pitänyt 

edustusta Suomessa käytännössä koko itsenäisyyden ajan. Suomen asiainhoitaja 

myönsi, että kahdenväliset suhteet poliittisella tasolla eivät olleet kovin 

merkittävät, mutta kaupallisella puolella merkitystä oli hyvinkin paljon. Toisaalta 

Espanja oli tasavallan myötä aktivoitumassa myös Kansainliitossa, eikä Suomen 

olisi tässä tilanteessa järkevää hankkia huonoja suhteita Espanjaan. Suomen 

lähetystö oli Orasmaan mukaan jo valmiiksi pieni, mutta sillä oli tärkeä tehtävä 

konsuliasioiden hoidossa. Vaikka kauppasopimus oli solmittu, hoidettiin 

kauppaan liittyvät yksityiskohdat edelleen Madridissa, joten edustus etenkin 

kaupan kannalta oli välttämätöntä.354 Espanjalaiset olivat heti varpaillaan, kun 

keskustelu ulkomaanedustuksen rahoituksesta eduskunnassa alkoi. Espanjan 

lähettiläs raportoi, että esimerkiksi Oslon, Riian ja Kööpenhaminan lähetystöjä 

oltiin supistamassa, ja kaikesta edustusverkkoon koskevasta liittyvästä raportoitiin 

tarkasti Madridiin.355  

Suomessa edustusta ja suhteita Espanjaan ei siis pidetty kovin merkittävinä, 

koska Madrid oli jo toistamiseen lyhyen itsenäisyyden aikana lakkautusuhan alla. 

Tällä kertaa keskustelu ei johtanut konkreettisiin tuloksiin, mutta se antoi 

espanjalaisille signaalin tasosta, jolla Suomi halusi kahdenvälisiä suhteita hoitaa. 

                                                        
353 UMA 5 C Nro 774 25.6.1931. 
354 UMA 5 C Nro 822 17.7.1931. 
355 AMAE Leg R 330 Exp 1 y 2 Nro 217 20.9.1932 Nro 217. 
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Espanjalaiset kokivat kaiken keskustelun mahdollisista supistuksista 

loukkaavaksi, mikä oli ymmärrettävää. Suomen Madridin-edustustossa ei tosin 

ollut kovin paljon vähennettävää, kun henkilökuntaa oli vain kaksi. Samalla 

Espanjan raportointi paljastaa espanjalaisten ulkopoliittisia intressejä Suomen 

suhteen. Tärkeää ei niinkään ollut konkreettinen kehitys suhteissa, vaan 

enemmänkin merkitystä näyttää olleen sillä, että ollaan ylipäätään edustettuina. 

Vaikka Helsingin-edustusto ei suhteiden kehittämisessä korostunut, oli se hyvin 

perillä protokollaan ja muodollisuuksiin liittyvissä asioissa, joista sitten tehtiin 

omat johtopäätökset kahdenvälisten suhteiden osalta.  

Suomi oli perustanut Etelä-Amerikan suhteita varten oman lähetystön356 ja 

kauppasopimus Espanjassa kanssa saattoivat antaa mielikuvan, että suhteet 

Espanjaan olivat valmiit. Suomalaiset saattoivat myös ajatella, että Espanjan 

kanssa ei saataisi enempää aikaiseksi tai sitten Espanja koettiin edelleen hyvin 

kaukaiseksi maaksi, sillä mielikuvat Espanjasta eivät paljoa muuttuneet 

kuluneiden kymmenen vuoden aikana.357 Espanja taas ei nähnyt syytä muuttaa 

lähetystöään ja ulkopolitiikkaansa Suomen suhteen. Helsingissä raportoitiin 

lähialueista ja tarkkailtiin Itämeren pohjukan tapahtumia, ja tässä suhteessa Suomi 

oli hyvä asemapaikka. Kahdenvälisissä suhteissa Espanja oli tyytynyt kauppaan.  

Loppuvuodesta 1931 talouden näkymät Espanjassa synkkenivät 

huomattavasti. Maailmanlaajuisen laman vaikutukset alkoivat näkyä teollisuuden 

vaikeuksina ja sitä kautta työttömyytenä, joka taas purkautui levottomuutena. 

Hallitus pyrki pitämään pesetan arvon vakaana, mikä haittasi vientiä ja toisaalta 

nosti hintoja etenkin kaupungeissa. Lakkoliikkeet ja erilaisten poliittisten 

ääriryhmien kannatus lisääntyi, etenkin kommunistien, jotka eivät kuitenkaan 

saaneet varsinaisissa vaaleissa kovin laajaa kannatusta. Espanjan hallitus vastasi 

kritiikkiin vaihtamalla muutamia hallituksen jäseniä, mutta samalla se suututti 

oikeistoa ja konservatiiveja ajamalla kirkon ja valtion eroa. Ulkopoliittisesti 

suhteet Vatikaaniin vaarantuivat. Hallituksen tilanne kokonaisuudessaan oli 

vaikea.358 Kuinka hallituksen vaikeudet heijastuisivat ulkomaankauppaan?  

Edeltävänä vuonna Suomen ja Espanjan kauppa oli ollut Suomelle edullinen, 

ja asiaa korosti vielä Espanjan hallituksen toimenpiteistä huolimatta pesetan 

heikkeneminen. Aiempiin vuosiin verrattuna kauppa oli tasoittunut jonkin verran, 

mutta Suomi oli Espanjan markkinoilla jäänyt jälkeen pääkilpailijastaan Ruotsista 

samalla kun markkinoille oli tullut uusia kilpailijoita Itä-Euroopasta, kuten 

                                                        
356 Suomi perusti oman edustuston Argentiinaan Buenos Airesiin vuonna 1929. 
357 Hakalehto-Salmela 1931, 193. 
358 UMA 5 C Nro 1020 3.9.1931. 
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Jugoslavia. Orasmaa ei arviossaan pitänyt kaupan epäsuhtaa kovin suurena. 

Suomi vei Espanjaan puu- ja paperituotteita, ja kaikkiin näihin liittyvissä 

tuoteryhmissä Suomi oli Ruotsia jäljessä. Laman vaikutukset näkyivät niin, että 

vuoden 1929 tasosta oli jääty.359 Espanjan tuotteet olivat pääsääntöisesti samoja 

kuten ennenkin, koostuen sitrushedelmistä, säilykkeistä ja muutamista muista 

maatalouden tuotteista.360 

Suomen vientituotteet joutuvat boikottiin 

Orasmaalle vihjattiin jo vuoden 1931 lopulla, että muutamien tuotteiden 

tullitariffeissa saattaa tapahtua muutoksia. Yksi näistä tuotteista olisi 

sanomalehtipaperi, jonka tuonnin Suomi oli juuri aloittanut Espanjaan. 

Päästäkseen ulkomaankaupan vaikeuksista Espanjan hallitus antoi vuoden 1931 

esityksen uusista maahantuontimääräyksistä saadakseen ulkomaankaupan 

tasapainoon. Suomalaisille asia ilmaistiin toimenpiteenä ranskalaisia vastaan, ja 

puutavarakauppaan ei tultaisi puuttumaan. Suomalaisten eduksi katsottiin se, että 

Suomi ei harjoittanut tuonnin säännöstelyä kiintiöittäin. Toisaalta suomalaiset 

pelasivat jatkuvasti tulleilla, joten kiintiöitä ei tarvittu. Orasmaa keskusteli 

keskinäisestä kaupasta kauppaministeriön virkamiehen Calderonin kanssa, ja 

keskusteluissa suomalaisia varoitettiin kuitenkin epätasapainosta maiden välisessä 

kauppavaihdossa. Orasmaa oli vedonnut maiden välisen kauppasopimuksen 

tuoreuden aiheuttamiin haittoihin ja totesi, että osa epätasapainosta selittyisi 

Hampurista käsin käytävällä kaupalla, joka ei näkynyt Espanjan Suomen-

tilastoissa. Calderon ilmaisi, että kauppasopimuksia tultaisiin tarkastelemaan 

jälleen kerran uudelleen, mutta Suomen sopimus ei olisi asialistalla.361  

Raportissaan Suomeen Orasmaa ilmaisi kuitenkin huolensa kaupan tilanteen 

kehittymisestä ja totesi, että vientiä Espanjasta olisi saatava lisättyä, koska 

muuten Suomi voisi myös joutua tarkastelun kohteeksi. Suomen viennin arvo 

Espanjaan oli jo vähentynyt laman myötä ja Espanjan ja Neuvostoliiton suhteiden 

lämpenemisen myötä Orasmaa oli saanut vihjeitä myös neuvostopuusta Espanjan 

markkinoilla. Puutavaraintuojain liiton presidentti Arbós olikin kysellyt 

Orasmaalta, mitä Suomi aikoi tehdä kaupan epäsuhdan korjaamiseksi, ja kun 

selvää vastausta ei tullut, Arbós oli esitelmöinyt kaupan tilanteesta julkisuudessa. 

Paikalla oli myös huomattava joukko Espanjan ulkomaankaupasta vastaavien 

                                                        
359 UMA 5 C Nro 1422 7.12.1931; Nro 1422/1931 7.12.1931. 
360 Viñas 1979, 24–26, 134–135. 
361 UMA 5 C Nro 1571/1931 30.12.1931. 
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ministeriöiden edustajia. Suomen kauppakumppanit Espanjassa pyysivät 

suomalaisia tasoittamaan epäsuhtaa, mutta keinoja ei oikein tuntunut löytyvän. 

Arbós oli suunnitellut espanjalaista liikemiesvaltuuskuntaa vierailulle Suomeen, 

mutta matka kaatui ilmeisesti rahoitukseen puutteeseen, ja vastaava 

hedelmäviejien matka taas kaatui Espanjan ulkoministeriön vastustukseen.362 

Espanjassa oli ilmeisesti päätetty tehdä jotain Suomen kanssa käytävälle kaupalle.  

Mielenkiintoista on, että samaan aikaan Orasmaa sai Suomesta 

selvityspyynnön, miksi vienti Espanjaan oli lähtenyt laskuun.363 Kuinka 

Helsingissä suhtauduttiin lähettiläiden raportointiin? Orasmaa oli jo aiemmin 

varoittanut kaupan epäsuhdan vaikutuksista keskinäiseen kauppaan ja pyytänyt 

suomalaisia ryhtymään toimenpiteisiin. Lukivatko ulkomaankaupasta päättävät 

henkilöt raportteja, koska tieto ei näyttänyt menevän oikeille henkilöille?  

Vastauksessaan Orasmaa totesi, että jo aiemmin kauppasopimuksen 

solmiminen oli vaikeaa kieltolain vuoksi. Ruotsissa ei ollut kieltolakia, sillä oli 

pitkät aikaisemmat kauppasuhteet Espanjaan ja se kykeni hyödyntämään näitä 

suhteita. Lisäksi kilpailu oli koventunut huomattavasti uusien maiden tultua 

markkinoille. Edelleen suomalaiset kuljetusyritykset ottivat kilpailijoita 

korkeampia maksuja, mikä nosti suomalaisten tuotteiden hintoja Espanjassa. 

Orasmaa myös huomautti, että hyvin harvat suomalaiset liikemiehet olivat tulleet 

Madridiin, jossa merkittävät päätökset tehtiin. Orasmaan mukaan henkilösuhteilla 

oli Espanjan markkinoilla hyvin suuri merkitys. Selvityksensä lopuksi Orasmaa 

kertoo hyvin kuvaavasti, mistä kenkä loppujen lopuksi oikeasti puristaa. 

Espanjalaiset eivät pidä suomalaisten tavasta käydä kauppaa.364 Orasmaan 

arvioon voisi kiteyttää suomalaisten koko ulkopolitiikan suhteessa Espanjan 

tasavaltaan. Suomi ei reagoinut muutoksiin ajoissa, ja kumppaniin suhtauduttiin 

hieman sillä asenteella, että hoidetaan kun ehditään. Tämä ei voinut olla 

heijastumatta, kun kauppapolitiikkaa alettiin tarkastella Espanjan puolelta 

kriittisemmin. Hidas reagointi vallan vaihtumiseen, tunnustamisen viivästyminen, 

keskustelu Madridin lähetystön asemasta sekä jatkuva epäsuhta kaupassa olivat 

kaikki sellaisia ongelmia, jotka viestivät suomalaisten asenteesta.  

Vuoden 1932 alussa Espanjan hallituksessa tapahtui muutoksia, kun 

radikaalina pidetty ulkoministeri Lerroux siirrettiin syrjään. Uudeksi 

ulkoministeriksi nousi historioitsija Luis de Zulueta, jota pidettiin 

                                                        
362 UMA 5 C Nro 51/1932 13.1.1932. 
363 UMA 5 C Nro 144/1932 25.1.1932. 
364 Ibid. 
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vasemmistolaisena. Uusi ulkoministeri alkoi lämmittää suhteita Neuvostoliittoon 

voimakkaasti. Orasmaa keskusteli Zuluetan kanssa mahdollisesta Espanjan ja 

Neuvostoliiton kaupasta, josta liikkui paljon huhuja, mutta Zulueta ei vastannut 

suoraan mitään. Ennen kaikkea Orasmaata huolestutti halvan neuvostopuun tulo 

Espanjan markkinoille mahdollisen kauppasopimuksen ja sen mahdollisen 

suosituimmuuslausekkeen yhteydessä. Lisää huolta antoivat presidentinvaalit, 

jotka näyttivät vievän Espanjaa entistä enemmän vasemmalle.365 Todellisuudessa 

presidentinvaalit, joissa Niceto Alcalá-Zamora valittiin uudelleen presidentiksi, ei 

johtanut Neuvostoliiton suhteissa muutoksiin, mutta useista maista liian 

monarkistisilta tuntuneet lähettiläät vaihdettiin pois. Esimerkiksi lähettiläs 

vaihdettiin Belgiasta, Argentiinasta ja Saksasta, mutta ei Suomesta, jossa 

asiainhoitajana toiminutta Acilua ei pidetty poliittisena henkilönä.366 Kaikesta 

huolimatta hänet siirrettiin toisiin tehtäviin vuoden 1932 lopulla, mutta siirrossa ei 

pidetty kiirettä, sillä hän poistui Suomesta vasta seuraavan vuoden 

toukokuussa.367 Näin Acilun kausi jäi suhteellisen lyhyeksi, jotta hän olisi 

henkilönä ehtinyt tuoda merkittävän panostuksen maiden välisiin suhteisiin. Acilu 

oli tullut tehtäväänsä loppuvuodesta 1931 ja sai siis tiedon poistumisestaan jo 

seuraavana vuonna. Huolimatta espanjalaisten lausunnoista Acilun 

politiikattomuudesta voidaan hänen nopea siirto tulkita jonkinlaiseksi 

epäluottamuslauseeksi Espanjan edustajaa kohtaan. Luonnollisesti Acilu ei ehtinyt 

juuri vaikuttaa maiden väliseen kauppaan liittyvään keskusteluun. 

Suomi halusi tietää, oliko neuvostopuu tulossa Espanjan markkinoille ja millä 

ehdoilla. Orasmaa vieraili Espanjan ulkoministeriön uuden alivaltiosihteerin 

Gomez Ocerinin luona tiedustelemassa asiaa, mutta tällä ei ollut asiasta parempaa 

tietoa. Kaupallisen osaston päällikkö Calderon totesi, että mitään virallista ei ollut 

tekeillä ja epäili omana mielipiteenään, että jotkin muut espanjalaiset ministeriöt 

järjestelevät kaupallisia suhteita ohi ulkoministeriön ja että huhut olisivat täältä 

peräisin. Muutama kuukausi myöhemmin kävi ilmi, että Espanja oli todella 

neuvotellut kaupallisista kysymyksistä virallisella tasolla Neuvostoliiton kanssa. 

Puuasiassa mielenkiintoisesti Neuvostoliitto ei suomalaislähteiden mukaan ollut 

aloitteellinen, vaan Espanja oli ehdottanut neuvostopuun tuontia Espanjaan. 

Orasmaa vaati suomalaisilta propagandakampanjaa, jossa esiteltäisiin 

                                                        
365 UMA 5 C Nro 167/1932 30.1.1932; Nro 232/32 12.2.1932. 
366 Gil 2004, 132–134. 
367 UMA 6 Espanja Nro 31 30.12.1932; Nro 9 2.5.1933. Acilun kausi Suomessa jäi varsin lyhyeksi. 
Käytettävistä olleista lähteistä eivät käy ilmi hänen myöhemmät vaiheensa.  
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neuvostopuun tuotanto-olosuhteita työleireillä.368 Keskeneräisistä neuvotteluista 

ei luonnollisesti vuodeta tietoja vieraiden valtioiden diplomaateille, ellei siihen 

ole erikseen tarvetta, mutta espanjalaisten väitettykin aloite korostaa, että Suomi 

ei ollut kovin suuressa huudossa Espanjan puumarkkinoilla.  

Toisaalta Espanjan ulkomaankaupassa oli monta toimijaa, eikä tiedonsaannin 

vaikeus ollut mitenkään yllättävää. Ulkoministeriössä oli Calderonin mukaan 

selkeästi haluttomuutta kauppasopimukseen Neuvostoliiton kanssa, mutta 

kauppaministeriö ajoi asiaa innokkaasti eteenpäin. Calderon vihjasi, että 

Neuvostoliitto oli vaatinut omia edustajiaan Espanjan teollisuuslaitoksiin, mikä ei 

ainakaan vauhdittanut virallista tunnustamista. Kokonaisuutena edellisvuoden 

kauppatilastot Suomesta Espanjaan kertoivat karua kieltään. Vienti oli vain 20 % 

vuoden 1929 tasosta, tosin paperipuun tuojana Suomi oli noussut kärkeen ohi 

Ruotsin. Kaikissa muissa tuoteryhmissä Suomi oli menettänyt asemiaan, kun 

vastaavasti kovin kilpailija Ruotsi oli kyennyt säilyttämään paikkansa. Saman 

vuoden syksyllä Espanjassa keskusteltiin Neuvostoliiton virallisesta 

tunnustamisesta, millä Orasmaa katsoi olevan suoraa vaikutusta puukauppaan. 

Espanja tulisi muuttamaan tullipolitiikkaansa siten, että se haittaisi Suomea.369  

Koko tasavalta ei ollut kuitenkaan Neuvostoliiton tunnustamisen takana, vaan 

asiaa ajoivat pääsääntöisesti Espanjan vasemmistopiirit Prieton, eri 

ministeritehtävissä olleen Fernando de los Ríosin ja kommunistijohtaja Largo 

Caballeron johdolla. Neuvostoliiton naftasyndikaatin johtaja Ostrowsky oli 

kutsuttu vierailulle Espanjaan, mikä enteili virallisempaa diplomaattista 

tunnustamista. Orasmaa epäili, että neuvostopuun tullitariffit tulisivat olemaan 

huomattavasti suomalaisia alhaisempia. Espanjalaisilta puutavarantuojilta ei tullut 

tiedusteltaessa asiaan minkäänlaista vastausta.370 Suomen kannalta Espanjan 

lämmenneet suhteet Neuvostoliittoon olivat vaikea kysymys, sillä maailmansotien 

välisenä aikana Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita voitiin 

parhaimmillaankin pitää vain viileinä. Kun Suomen ja Espanjan välisissä 

suhteissa oli kitkaa, ja samaan aikaan Espanja sekä Neuvostoliitto kartoittivat 

yhteistyön mahdollisuuksia, voitiin suomalais-espanjalaisille suhteille ennustaa 

vaikeampia aikoja.  

                                                        
368 UMA 5 C Nro 240/32 15.2.1932; Nro 872/32 23.5.1932. 
369 UMA 5 C Nro 963/32 1.6.1932; Nro 1198/32 11.7.1932; Nro 1486/32 8.9.1932. 
370 UMA 5 C Nro 1590/32 4.10.1932. De los Ríos toimi vuosina 1931–1933 ensin oikeusministerinä, 
sitten julkisten töiden ministerinä ja lopuksi 1933 ulkoministerinä. Häntä pidettiin yhtenä 
vasemmiston pääideologina Espanjassa, mutta enemmän maan sisäisiin asioihin keskittyneenä 
henkilönä.(León 1987, 74–76) 
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Marraskuussa 1932 suomalainen puutavaralasti pidätettiin Valencian 

satamassa. Viralliseksi syyksi ilmoitettiin suomalaisten yritys myydä puutavaraa 

polkuhintaan espanjalaisten markkinoille ja Orasmaa kutsuttiin ulkoministeriöön 

Calderonin puhutteluun. Espanjalaiset epäilivät, että kyseessä olisi 

todellisuudessa neuvostoliittolainen puutavaraerä, jota yritettiin myydä 

suomalaisena. Orasmaa lähetti lähetystön kanslistin selvittämään asiaa 

Valenciaan. Suomalaiset epäilivät, että kyseessä olisi Neuvostoliiton yritys häiritä 

Suomen puukauppaa. Toisaalta Espanjassa alkoi omien puutavarantuottajien 

keskuudessa herätä vaatimuksia Suomesta tulevien puutavaraerien alkuperän 

tarkempaan tarkasteluun. Keskusteluissa Calderon ehdotti, että Suomi nostaisi 

yksipuolisesti puutavaroiden hintaa, jolloin polkumyyntiepäilyiltä vältyttäisiin. 

Kauppaministeriön puolelta taas sopimustoimiston päällikkö José Doussinague 

ilmoitti, että puukaupalle ei tulisi mitään rajoituksia.371  

Episodissa on maailmansotien välisen ajan kansainväliselle kaupalle 

tyypillisiä protektionistisia piirteitä. Suomi on pelännyt usean vuoden ajan halvan 

neuvostopuun tuloa Espanjan markkinoille. Suomalainen laiva saapuu Valenciaan 

ja sitä epäillään polkumyynnistä neuvostopuulla. Espanjalaiset syyttävät 

tilanteesta neuvostoliittolaisia, jotka tuon ajan Suomelle kelpaavat mieluusti 

syntipukeiksi. Ja lopputuloksena tutkitaan tarkemmin suomalaisen puun 

alkuperää, jolloin tavara makaa kauemmin espanjalaisissa tulleissa, mikä taas 

mahdollistaa paikalliselle puutavaralle parempia mahdollisuuksia, kun 

suomalaista tuotetta on vähemmän saatavilla. Protektionismi oli tullut Suomen ja 

Espanjan väliseen kauppaan.  

Loppuvuodesta 1932 Espanja asetti väliaikaisen kiellon kaikelle 

sanomalehtipaperin tuonnille. Kielto muotoiltiin nimenomaan väliaikaiseksi, eikä 

tullitariffien korottamiseksi ja tarkoituksena oli suojella kotimaista alan 

teollisuutta. Suomen kannalta kielto oli tietenkin haitallinen. Suomi sai kuitenkin 

asiassa yllättävää tukea. Espanjalaiset sanomalehdet vastustivat ehdottomasti 

tuontikieltoa, koska espanjalainen paperi oli huomattavasti kalliimpaa, mikä taas 

nostaisi lehtien hintoja. Ilmeisesti painetun sanan voima oli suuri, sillä 

maahantuontikielto kumottiin jo muutaman kuukauden kuluttua. Espanjalaiset 

puu- ja paperituottajat kävivät uuteen boikottikampanjaan suomalaisia vastaan ja 

asettivat muut Suomesta tuotavat tuotteet boikotin kohteeksi. Eräs espanjalainen 

paperiyhtiö, Papelera Española, vaati jopa Suomen ja Espanjan välisen 

kauppasopimuksen irtisanomista. Virallisesti Espanja ei ollut boikottien takana, 
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mutta kun Orasmaa ja Doussinague keskustelivat asiasta, jälkimmäinen myönsi 

toimilla olevan Espanjan hiljainen hyväksyntä, koska maiden välinen kaupan 

epätasapaino oli ollut vuosia niin suuri. Boikotti oli suunnattu vain suomalaisia 

vastaan, eikä se hyödyttänyt espanjalaisia, vaan ruotsalaisia, jotka kaappasivat 

suomalaisilta jäävää markkinaosuutta.372  

Boikoteissa oli mukana huomattavasti lama-ajan espanjalaista sisäpolitiikkaa, 

jonka kohteeksi Suomi joutui. Esimerkiksi Papelera Española oli julkisesti 

ilmoittanut joutuvansa Suomen tuonnin johdosta sulkemaan yhden tehtaan, mistä 

aiheutui työttömyyttä. Todellisuudessa vuonna 1932 edellä mainittu paperiyhtiö 

teki huomattavasti voitollisen tuloksen.373 Miksi sitten Suomi joutui boikottien 

kohteeksi, eikä esimerkiksi Ruotsi? Ruotsilla oli jo kauan ollut kauppasuhteet 

Espanjaan ja parempi yhteistyökumppaneiden verkosto verrattuna Suomeen. 

Ruotsi piti diplomaattisen edustustonsa lähettiläs- eikä asiainhoitajatasolla. 

Muutenkin Ruotsi oli diplomaattisella kentällä kokeneempi kuin Suomi, eikä 

vastaavia pieniä kauppasotia tai muita määrärahasotkujen kaltaisia diplomaattisia 

kupruja syntynyt. Suomi oli sopiva syntipukki, koska sen kanssa vallinnut kaupan 

epätasapaino oli vallinnut jo 1920-luvulta saakka. Lisäksi Suomella oli kieltolaki, 

joka tosin kumottiin kansanäänestyksen jälkeen vuonna 1932. Miten kieltolain 

päättyminen vaikuttaisi Suomen ja Espanjan kaupallisiin suhteisiin? 

Kieltolain päättyminen ei muuta Suomen ja Espanjan välisen kaupan 

epäsuhtaa 

Suomessa oli ollut kieltolaki käytännössä jo ensimmäisen maailmansodan 

alkamisesta lähtien, vaikka virallisesti laiksi se tuli itsenäisyyden myötä. 

Kieltolaki oli aiemmin Suomen ja Espanjan välistä kauppasopimusta solmittaessa 

1920-luvulla ollut vaikein kysymys, koska Espanjalle viinit olivat sitrushedelmien 

ohella tärkeimpiä vientituotteita. Suomen sisäpolitiikassa kaikki kieltolakiin 

liittyvät kysymykset ja keskustelut olivat olleet Espanjan asiainhoitajien keskeisiä 

raportoinnin aiheita. Lakina kieltolaki oli ollut toimimaton, ja se oli lisännyt 

Suomessa kotona tehdyn alkoholin tuotantoa ja toisaalta lisännyt alkoholin 

laitonta maahantuontia etenkin Virosta ja Saksasta. Kansalaisten kunnioitusta 

lainsäätäjää kohtaan kieltolaki ei ainakaan lisännyt. Kieltolain jatkamisesta tehtiin 

ensimmäistä kertaa Suomen historiassa kansanäänestys, ja tässä äänestyksessä 
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vuoden 1931 lopulla kansalaiset kannattivat lain kumoamista selvin numeroin. 

Alkoholin myynnistä tehtiin valtion monopoli, jolloin valtio saattoi kerätä 

tuotteista huomattavat verotuotot. Ulkomaankaupan kannalta viininviejille 

Suomen markkinat avautuivat, ja toimintaa voitaisiin vielä edistää valtiollisella 

tasolla suomalaisen alkoholikaupan rakenteen vuoksi.  

Laillisen kulutuksen määrä oli jäänyt jopa sopimuksissa luvatuista hyvin 

pienistä määristä, mikä luonnollisesti oli ärsyttänyt Espanjaa. Lääkelaitoksen 

ohjeistukset olivat vähentäneet terveydenhuollossa tarvitun alkoholin määrää, 

eikä ehtoollisviiniäkään mennyt suunnattomia määriä.374 Espanja oli elätellyt 

toiveita koko 1920-luvun kieltolain kumoamiseksi, ja aikaisemmin Ezpeleta oli 

pitänyt koko lakia yhtenä suurena ongelmana, joka oli vain johtanut ojasta 

allikkoon suomalaisessa alkoholipolitiikassa. Suomalaiset olivat siirtyneet 

käyttämään entistä voimakkaampia alkoholeja viinien asemesta. Lisäksi 

olemassaolevaa lakia ei kyetty valvomaan. Espanjalaiset olivat arvioineet 

alkoholismin lisääntyneen kieltolain vuoksi.375  

Espanjan edustaja Ávila seurasi tarkkaan suomalaista keskustelua vuoden 

1931 loppupuolella kieltolain kumoamiseksi. Keskustelu oli niin voimakasta, että 

kaikki muu tuntui jäävän alkoholin jalkoihin. Ávila ilmoitti, että myynti tulisi 

tapahtumaan valtion liikkeissä ja kukin kunta saisi itse päättää, tapahtuuko sen 

alueella alkoholikauppaa. Espanjalaisia kiinnosti erityisesti miten viinit 

luokiteltaisiin, mutta niiden osalta tulevassa laissa ei ollut mainintaa. Kun 

joulukuussa ensimmäiset esitykset lain kumoamiseksi tulivat, kehotti Espanjan 

asiainhoitaja valmistautumaan viennin aloittamiseen. Hän kuitenkin varoitti liian 

toiveikkaista vientinäkymistä sen verran, että Suomi tulisi suosimaan 

hintapolitiikalla kotimaisia tuotteita, mutta kun Espanjan päätuotteet olivat 

viinejä, suomalaisella suosimisella ei tulisi olemaan espanjalaisia haittaavaa 

vaikutusta.376  

Alkoholimyynnin alettua Suomessa viinikaupasta ei kuitenkaan tullut 

espanjalaisille mikään kultakaivos. Huolimatta Ávilan kehotuksista espanjalaiset 

tuottajat eivät missään vaiheessa järjestäneet kovin suurta markkinointikampanjaa 

maansa tuotteille. Niinpä viinikauppa meni pääasiassa ranskalaisten ja 

italialaisten käsiin. Kuvaavaa on, että Alkon ensimmäisenä toimintavuonna 

valikoimissa oli yhtä espanjalaista viiniä, kun esimerkiksi italialaisia merkkejä oli 
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neljä ja unkarilaisiakin kuusi. Doussinague valitteli Suomen Alkoholiliikkeen 

tilauspolitiikan suosivan ranskalaisia edullisella tullitariffilla. Orasmaa ilmoitti 

suomalaisille espanjalaisten tarjonneen lukuisia laadukkaita merkkejä myyntiin ja 

toivoi viinikaupan tasoittavan kaupan epätasapainoa.377 Toisaalta espanjalaiset 

katsoivat Suomen olevan valtiollisella tasolla hyvin mukana edistämässä 

Espanjan viinikauppaa ja Suomen Madridin edustuston katsottiin tässä olleen 

edistyksellinen. Helsingissä Ávila kehotti espanjalaisia toimimaan itse 

aktiivisemmin.378  

Espanjalaiset huomasivat seuraavina vuosina itsekin, että tilanne ei ollut 

muotoutunut niin hyväksi kuin ennen kieltolain päättymistä oli otaksuttu. Uusi 

asiainhoitaja José Gomez Acebo valitti tilastoihin tutustuttuaan, että espanjalaiset 

eivät markkinoi tuotteitaan Suomessa lainkaan, mikä on johtanut siihen, että 

myynti käydään ranskalaisten tai brittiläisten tukkuliikkeiden kautta. Vuonna 

1932 Espanja oli ollut määrissä neljäntenä edellään Ranska, Italia ja Portugali. 

Seuraavana vuonna Espanja oli noussut kolmanneksi, mutta kärjessä olleeseen 

Italiaan verrattuna Espanjan osuus oli vain kahdeksasosa Italian vastaavasta. 

Acebo piti suomalaisia vain osasyynä tilanteeseen, sillä vuoden 1928 

kauppasopimus ei tuntenut viinejä, joten ne eivät olleet siinä mukana. Enemmän 

Acebo katsoi syyn olevan espanjalaisten tuottajien markkinoinnin 

vähäisyydessä.379 Jos espanjalaiset jättivät viinien markkinoinnin pahimman 

kilpailijansa Ranskan tehtäväksi, ei sillä voinut olla kovin suotuista lopputulosta. 

Joka tapauksessa seuraavassa kauppasopimuksessa viinit tulisivat varmasti 

olemaan asialistalla. Espanjalaisesta näkökulmasta viinit voisivat olla se keino, 

jolla ulkomaankaupan epätasapaino voitaisiin yrittää tasoittaa. Espanjalaiset eivät 

kyenneet muuttuneessa tilanteessa reagoimaan itselleen parhaalla tavalla. Vaikka 

Ávila oli ollut hyvin tietoinen Suomen tulevasta muutoksesta ja raportoi siitä 

tarkasti kotimaahansa, ei siellä ryhdytty tarpeeksi voimakkaisiin toimenpiteisiin. 

Ilmeisesti Espanjalta puuttui halua ja toisaalta kykyä aloittaa 

markkinointikampanja Suomessa, sillä edellisen kerran espanjalaisviinejä oli ollut 

Suomessa myynnissä ennen kieltolakia ensimmäisen maailmansodan aikana.  

Suomi ei kuitenkaan ollut kieltolain jälkimainingeissa otollisin maa viinien 

viennille. Viini ei ollut suomalaisten kuluttajien suosiossa ja Alko valitti usein 

espanjalaisten viinien laadun olevan vaihtelevaa.380 Näin laadultaan parempienkin 
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erikoisviinien, kuten sherryn ja malagan kysyntä jäi vähäiseksi. Yleinen Espanjan 

Suomi-kuva 1930-luvun johtavassa tietokirjallisuudessa oli rajoittunut 

alkoholiongelmaiseksi maaksi, mitä Suomi oli koko kieltolain ajan espanjalaisille 

tuonut esille.381 Tämä ei kuitenkaan selitä Espanjan heikkoa viinien myyntiä 

Suomeen. Espanjalaiset eivät olleet aiemmin lähetystönsä kautta osallistuneet 

kaupallisiin kysymyksiin, joten heiltä puuttui tältä osin kokemusta. Toisaalta 

markkinointikampanjan luominen Suomea varten olisi edellyttänyt syvempää 

Suomi-tuntemusta, mitä Espanjassa ei vuonna 1932 ollut. Espanjalaiset 

viininviejät saattoivat mahdollisesti laskea, että kaupassa voitaisiin palata suoraan 

ensimmäistä maailmansotaa edeltäviin aikoihin. Itsenäinen Suomi oli kuitenkin 

muuttunut kieltolain myötä toisenlaiseksi maaksi, mitä alkoholikulttuuriin tuli. 

4.3 Oikeiston valtaannousu Espanjassa poistaa pelot 
neuvostokilpailusta 

Espanjan vasemmisto ajoi mielellään lämpimiä suhteita Neuvostoliittoon, joka 

tarjosi maaliskuussa 1933 Suomen pelkojen mukaisesti kaikkea mahdollista 

puutavaraa Espanjan markkinoille. Kauppaan tosin liittyi vaatimus Neuvostoliiton 

virallisesta tunnustamisesta ja diplomaattisuhteiden luomisesta. Edellä mainituilla 

ehdoilla neuvottelut eivät johtaneet tuloksiin. Samoihin aikoihin Espanjassa alkoi 

levitä huhuja, joiden mukaan suomalaiset ja erityisesti Suomen asiainhoitaja 

pyrkivät keinotekoisesti nostamaan puupölkkyjen hintoja. Suomalaiset yrittivät 

kunniakonsuliensa avulla selvittää huhujen alkuperää, mutta 

onnistumismahdollisuudet olivat vähäiset.382 Mustamaalauskampanjan takana 

saattoi olla joukko espanjalaisia puutavarakauppiaita johtajanaan Árbos, joka 

kannatti neuvostopuun tuloa markkinoille. Aikaisemmin Árbos oli valitellut, ettei 

Espanjasta ollut halukkuutta osallistua puutavarakauppiaiden matkalle Suomeen, 

mutta Neuvostoliittoon lähtijöitä löytyi. Paluumatkalla Árbos poikkesi Suomessa, 

jossa lehdistö tiedusteli aikoiko Espanja luopua nyt Suomen kanssa käytävästä 

kaupasta. Tähän Árbos vastasi Espanjan ostavan niiltä, jotka ostavat heiltä. Suuri 

osa espanjalaisista puutavarakauppiaista vastusti kuitenkin ajatusta, koska uuden 

halvan puun tulo markkinoille sotkisi entisiä tuttuja markkinoita. 

Puutavarantuojien yhteinen kanta oli, että kauppasopimuksettomien maiden 

tuontiin tuli laittaa korkea tulli. Suomen kannalta tilanne olisi hyvä, koska sillä oli 
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voimassaoleva sopimus. Virallisesti Espanja ilmoitti suomalaisille Doussinaguen 

suulla, että Neuvostoliiton kanssa ei tehtäisi virallista sopimusta, koska aiemmat 

öljyyn liittyvät neuvottelut olivat katkenneet.383 Sisäisessä arviossaan 

espanjalaiset laskivat, että yhteistyö Neuvostoliiton kanssa tasoittaisi väistämättä 

Suomen ja Espanjan välisen kaupan epäsuhtaa neuvostopuun ollessa selvä 

kilpailija suomalaisille.384  

Espanjan kauppapolitiikka kärsi hyvin pitkään Primo de Riveran kaudesta, ja 

varsinkin tuona aikana tehdyistä epäedullisista sopimuksista. Tulee muistaa, että 

tasavallan aikana Espanja vasta alkoi rakennella omaa 

ulkomaankauppapolitiikkaansa.385 Ulkomaankauppapolitiikka sijoittui perinteisen 

ulkopolitiikan ja kauppapolitiikan välimaastoon, ja Espanjassa riitti useita eri 

toimijoita tällä alalla, eikä ollut aivan selvää, minkä ministeriön ja sen 

virkamiesten tuli kaupallisista kysymyksistä vastata. Ulkoministeriön virallinen 

kanta kauppapolitiikassa oli vapaakauppa, mutta maataloudesta, kaupasta ja 

teollisuudesta vastaava ministeriö alkoi muuttaa kansantaloudellisen neuvoston 

kautta Espanjan ulkomaankauppaa entistä protektionistisempaan suuntaan 

lisäämällä ensin tuonnin säännöstelyä ja myöhemmässä vaiheessa tulleja. Syynä 

olivat vaikeudet kilpailla Ranskan ja Ison-Britannian kanssa. Voimassaoleva 

kauppasopimus tosin takaisi alemmat tullit, mutta tulevaisuudessa tilanne saattaisi 

muuttua. Suomen osalta tilanne näytti kuitenkin hyvältä, sillä boikotin jälkeen 

Suomella oli jopa varaa lisätä vientiään Espanjaan, vaikka rajoituksia tai kiintiöitä 

tulisikin.386  

Tasavallan johdossa tapahtui kuitenkin käänteitä, jotka eivät olleet edullisia 

Suomen kannalta. Espanja oli ollut kokonaisuutena jonkinlaisessa käymistilassa 

koko 1900-luvun alun. Edellisen vuosisadan lopulla alkanut paine suuriin 

uudistuksiin oli kasvanut jatkuvasti, etenkin kun 1920-luvulla Primo de Riveran 

kaudella suuria uudistuksia ei tehty. Esimerkiksi Espanja oli viimeinen maa 

Euroopassa, joka teki maareformin eli mahdollisti maattomien ja usein 

varattomien tilaisuuden hankkia maata. Erityisesti taloudellinen eliitti oli hyvin 

konservatiivista peläten entisen asemansa murenevan. Kun uudistuksia ei tehty, se 

lisäsi maannälkäisen vasemmiston kannatusta. Köyhemmässä kaupunkiin 

muuttaneessa väestössä perinteisesti suositun kirkon asemakin oli laskussa, koska 
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etenkin maaseudulla kirkko edusti usein perinteistä valtaa.387 Näihin vaikeuksiin 

tasavallan hallitus kykeni hakemaan ratkaisua, mutta esimerkiksi uskonnolliset 

kysymykset saivat aikaan välittömästi hallituskriisin. Kun Espanjassa vaihtui 

hallitus, ulkoministeriksi nousi sosialisti de los Ríos, jonka arveltiin nyt 

lämmittävän suhteita Neuvostoliittoon.388  

Uuden hallituksen esityslistalle Neuvostoliiton tunnustaminen tulikin 

pikavauhdilla. Espanja tunnusti Neuvostoliiton heinäkuussa 1933, ja samalla 

sovittiin edustustojen perustamisesta.389 Samaan aikaan Suomi vaihtoi 

edustajaansa Madridissa. Orasmaan tilalle nousi Japanissa aiemmin 

asiainhoitajana toiminut Georg Winckelmann. Orasmaa totesi ajastaan 

Espanjassa, että alku oli ollut hankalaa, koska Primo de Riveran kauden 

loppumainingeissa suomalaiset olivat leimautuneet kuningasvallan kannattajiksi, 

ja toisaalta Suomen lähetystöllä pidettiin kovin alhaista statusta, millä oli 

merkitystä asioita hoidettaessa. Suomen Espanjan-suhteita Orasmaa piti ennen 

kaikkea kaupallisina, ja tilanne toistaiseksi oli ollut suhteellisen hyvä, vaikka 

lama ja pelko Neuvostoliiton mukaantulosta aiheuttikin huolia. Espanjan 

sisäpolitiikkaa Orasmaa ei pitänyt kovin merkittävänä.390 Espanjalaiset olivat 

tietoisia suomalaisten kylmästä suhtautumisesta Neuvostoliittoon ja myös siitä, 

että kaupan aloitteita Neuvostoliiton kanssa ei pidetty poliittisella tasollakaan 

hyväksyttävinä.391 Espanjan hallitus ei kuitenkaan pitänyt suomalaisten asennetta 

esteenä omalle toiminnalleen suhteessa Neuvostoliittoon. Kansainvälisellä 

kentällä Neuvostoliitto oli selvästi suuremman mittaluokan tekijä verrattuna 

Suomeen, jolloin suhteiden heikkenemistä pohjoisen kumppanin ei pidetty 

ongelmallisena. Suomen suhteet olivat siten Espanjan näkökulmasta toisarvoisia.  

Orasmaan viimeinen raportti kuvaa mielenkiintoisesti suomalaisen ja 

espanjalaisen diplomatian eroja, kun verrataan maiden välisten edustajien 

toimintaa asemamaissaan. Espanjalaiset keskittyvät pääasiassa raportoimaan 
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asemamaansa sekä lähialueen tapahtumista antaen sisäpolitiikalle paljon 

merkitystä. Suomalaiset pohtivat erityisesti kauppapolitiikkaa, mutta pyrkivät 

luomaan jonkinlaisen näkemyksen kahdenvälisistä suhteista. Ilmeisesti kyse on 

kahden varsin eri asemassa olevan maan tapa toimia kansainvälisellä kentällä. 

Pitää muistaa, että Espanja oli keskisuuri vanha kansallisvaltio, jolla oli jo oma 

asema kansainvälisessä politiikassa. Vaikka tämä asema ei 1920-luvun 

ulkopoliittisista yrityksistä huolimatta vahvistunutkaan, sen ei tarvinnut enää 

todistaa paikkaansa. Suomi taas oli nuori kansallisvaltio, jonka tuli osoittaa 

oikeutus olemassaololleen ja toisaalta valloittaa paikkansa kansainvälisessä 

politiikassa. Suomi näytti tekevän tätä kaupan kautta, kun taas Espanja näytti 

enemmänkin tutustuvan Suomeen toimijana.  

Winckelmann sai jatkaa melko pitkälle siitä, mihin Orasmaa jäi. Espanja oli 

tunnustanut Neuvostoliiton, joka oli tulossa kilpailemaan tasavallan hallituksen 

tuella suomalaisten kanssa samoilla tuotteilla. Espanjassa puhkesi kuitenkin uusi 

hallituskriisi, joka heilautti valtasuhteita enemmän kohti poliittista keskustaa, 

minkä Winckelmann arveli johtavan Neuvostoliiton roolin vähenemiseen. Espanja 

ja Neuvostoliitto aloittivat kuitenkin vielä loppuvuonna 1933 kauppaneuvottelut, 

mutta suomalaiset eivät pitäneet niitä uhkana viennille. Osa puutavarantuojista 

halusi antaa neuvostoliittolaisille 50 % kiintiön seuraavalle vuodelle kaikesta 

maahantuotavasta puusta, mutta suomalaiset saivat kuulla, että muut kaupan 

ehdot olivat sellaisia, etteivät neuvostoliittolaiset voineet niitä hyväksyä.392 

Suomalaisilla oli siis puutavarakauppiaiden keskuudessa tukijoita, joilla oli 

samoja intressejä kuin suomalaisilla.  

Syksyn 1933 Espanjan sisäpolitiikka kulki kriisistä kriisiin ja jo lokakuussa 

vaihtui hallitus. Samalla ilmoitettiin uusista vaaleista vuoden lopulla. Uudeksi 

ulkoministeriksi nousi vasemmistolaiseksi arvioitu historioitsija Claudio Sanchez-

Albornoz, jolle myös Winckelmann jätti Orasmaan erokirjeen sekä oman 

akkreditointikirjeensä päästen samalla suoraan keskusteluyhteyteen 

ulkoministerin kanssa. Winckelmannin kyselyistä huolimatta Sanchez-Albornoz 

ei vastannut mitään Neuvostoliittoon liittyvistä kysymyksistä. Vaaleista odotettiin 

hyvin riitaisia. Taloudelliseksi neuvostoksi muuttunut entinen kansantaloudellinen 

neuvosto oli kuitenkin alkanut tarkastella Neuvostoliiton kanssa käytävän kaupan 

mahdollisuuksia. Neuvoston johdossa oli hyvin myönteisesti Neuvostoliittoon 

suhtautuvia henkilöitä, jotka todella halusivat neuvostopuulle 50 % tuontikiintiön. 

Kotimaassa puu myytäisiin kuitenkin maailmanmarkkinahinnalla, joka olisi 
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korkeampi ja voitto annettaisiin paikallisille puutavarakauppiaille. Suomalaisten 

perinteiset tukijat, hedelmäviljelijät, omista lähtökohdistaan tosin, vastustivat 

kaikentyyppisen kauppasopimuksen solmimista. Espanjalaiset olivat siirtymässä 

uusissa kauppasopimuksissaan vastakauppaperiaatteeseen, ja hedelmäviljelijät 

epäilivät, etteivät saisi neuvostoliittolaisilta kovin hyviä ehtoja.393 Tilanteessa oli 

samankaltaisia piirteitä kuin 1920-luvun Suomen ja Espanjan 

kauppaneuvotteluissa. Silloin tukijoina olivat olleet hedelmäviljelijät 

viinintuottajien vastustaessa. Suomen ulkomaankaupan kannalta Neuvostoliiton 

kauppa ei siis muodostanut välitöntä uhkaa, koska neuvottelut eivät vaikuttaneet 

helpoilta ja Suomen perinteinen kumppani Espanjassa eli hedelmäteollisuus oli 

sopimusta vastaan.  

Suomen edustaja sai marraskuussa kutsun tulla keskustelemaan Suomen ja 

Espanjan välisestä kaupasta ulkoministerin kanssa. Sanchez-Albornoz huomautti, 

että Suomen vienti oli seitsenkertainen verrattuna Espanjan vientiin Suomeen. 

Winckelmann totesi tilastojen olevan väärässä, ja että suhde olisi kaksinkertainen 

Suomen hyväksi. Espanjan ulkoministeri ilmoitti, että tasavalta vaati kaupassa 

vastavuoroisuutta, mitä nyt Suomen kanssa ei ollut. Suomi siirrettiin 

erityistarkkailuun. Korostaakseen uhkaustaan Sanchez-Albornoz huomautti, että 

tarvittaessa kauppasopimus voidaan sanoa irti mainiten esimerkkinä Romanian, 

jonka kanssa kauppasopimus oli juuri purettu. Ulkoministerin mukaan 

espanjalaiset olivat Helsingin-lähetystönsä kautta useita kertoja ilmoittaneet 

espanjalaisten halun lisätä vientiä Suomeen. Raportoidessaan Suomeen 

Winckelmann ehdotti viinien tuonnin lisäämistä, jotta Suomen kauppasopimus ei 

joutuisi tulilinjalle.394 Suomen tilanne vaikutti nyt huonolta. Suomi oli uuden 

hallituksen tarkkailun alla, samalla kun Espanja käynnisti kauppasuhteita 

Neuvostoliiton kanssa. Suomella olikin syytä olla huolissaan neuvostopuusta, 

sillä vuonna 1932 Suomi oli noussut merkittävimmäksi puuntuojaksi Espanjassa. 

Kaikissa muissa perinteisissä Suomen vientituoteryhmissä ero Ruotsiin oli 

kasvanut jälleen. Winckelmann ehdotti kokeiltavaksi lasi-, posliini- ja 

kristallituotteiden vientiä, kun kilpailu Ruotsia vastaan näytti muuten niin 

heikolta.395 
 

                                                        
393 UMA 5 C Nro 1690/33 16.10.1933; Nro 1736/33 25.10.1933. 
394 UMA 5 C Nro 1778/33 8.11.1933. 
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Vaalit siirtävät vallan tasavallassa oikeistolle 

Vaalit Espanjassa pidettiin kahdella kierroksella marras-joulukuussa 1933. 

Tasavallan ensimmäiset vuodet olivat olleet keskusta-vasemmiston hallintoaikaa 

perinteisen oikeiston katsellessa kehitystä sivusta. Oikeisto päätti käyttää 

viimeisten kuukausien jatkuvaa hallituskriisiä ja se järjestäytyi ilman suurempaa 

poliittista ohjelmaa vaalipuolueeksi, johon pyrittiin kokoamaan kaikki 

oikeistovoimat. Ryhmittymä nimettiin CEDA:ksi. Vasemmisto koetti myös 

järjestäytyä suuremmaksi vaalipuolueeksi PSOE:n nimellä. Huomattavaa on, että 

iso osa radikaalia vasemmistoa boikotoi vaaleja samoin kuin miljoonien 

kannattama anarkistinen liike jäi ulkopuolelle. Kommunistit kävivät vaaleihin 

vahvalla neuvostopropagandalla, mikä siirsi poliittisen keskustan äänestäjiä 

CEDA:n riveihin. Vaalikampanja oli huomattavasti kiihkeämpi kuin aiemmin. 

Oikeisto pelotteli neuvostojärjestelmällä, anarkismilla ja varoitti konservatiiveja 

kirkon aseman heikkenemisestä. Vaaleissa oikeisto sai massat taakseen ja otti 

selvän voiton. Tasavalta heilahti huomattavasti oikealle.396 Samalla myös 

ulkopolitiikan suunta sai selvän muutoksen. Virallinen ulkopoliittinen ohjelma oli 

samankaltainen kuin aiemminkin tasavallassa oli ollut eli pysyä puolueettomana 

kriisien ulkopuolella, ja armeijaa sai käyttää vain puolustustarkoitukseen. 

Kansainvälinen vaikuttaminen pyrittiin järjestämään Kansainliiton kautta, 

kulttuurisia suhteita espanjankieliseen maailmaan tuli lisätä ja ennen kaikkea 

suhteet Vatikaaniin tuli saada kuntoon. Läntisen Välimeren asioita tulee hoitaa 

yhteisymmärryksessä Ranskan kanssa.397  

Todellisuus oli kuitenkin kovin toisenlainen. Voimakkaamman 

kansallistunteen saavuttamiseksi oikeisto harkitsi fasismin tarjoamia menetelmiä. 

Pidemmän tähtäimen suunnitelmaksi tuli nousu suurvallaksi, mikä tarkoitti 

loitontumista Ranskasta ja Isosta-Britanniasta ja lähentymistä Italian ja Saksan 

kanssa. Aluksi kansallissosialistista Saksaa vieroksuttiin uskonnonvastaisuuden 

vuoksi, mutta sitä pidettiin esimerkkinä kommunisminvastaisesta toiminnasta. 

Espanja ei myöskään ollut enää niin aktiivinen Kansainliitossa ja siitä eroaminen 

suvereniteetin vahvistamiseksi katsottiin joissakin oikeistopiireissä hyväksi 

                                                        
396 Pecharromán 2006, 253–257. CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, 
Riippumattoman oikeiston liitto. PSOE Partido Socialista Obrero Español, Espanjan sosialistinen 
työväenpuolue. Käännökset tekijän. 
397 León 1987, 222–223. 
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vaihtoehdoksi.398 Neuvostoliitto ei ollut asialistalla oikeiston politiikassa. Mitä se 

merkitsisi suhteessa Suomeen?  

Vaikka oikeisto voitti vaalit, se ei ottanut kokonaisuutena hallitusvastuuta, 

sillä vaalipuolueena onnistunut oikeistoryhmittymä oli loppujen lopuksi liian 

hajanainen hallitakseen yhtenäisesti. Niinpä CEDA antoi keskustaan kuuluvien 

pikkupuolueiden hallita vähemmistöhallituksina.399 Suomen edustaja kommentoi 

vaalitulosta vähäsanaisesti, mutta muisti mainita äärivasemmiston selkeän tappion 

omalle hallitukselleen. Winckelmann ennakoi huhujen perusteella sosialistien 

laajaa vastatoimintaa, mutta nämä eivät saaneet yleislakkoa eripuraisten 

ryhmittymiensä vuoksi.400  

Seuraavan vuoden alussa Suomen ja Espanjan edustajat keskustelivat kaupan 

näkymistä Madridissa ensi kertaa vallanvaihdoksen jälkeen. Suomi ei enää ollut 

tarkkailun alaisena, vaan Espanja oli siirtymässä ulkomaankaupassa 

kiintiöimiseen. Kauppavaihdossa huomattavan epätasapainoisten 

kauppakumppanien kanssa tarkastettaisiin kauppasopimusta. Espanjan edustaja 

lisäsi, että nyt aloitettiin puhtaalta pöydältä ja aiemmalla historialla ei olisi niin 

väliä. Etuja kiintiöissä saisivat luonnollisesti ne maat, jotka kykenivät 

helpottamaan espanjalaisten tuotteiden vientiä. Diplomaattipiireissä 

kauppapolitiikan muutoksesta ei oltu niin huolissaan, mutta Winckelmann oli 

asian suhteen hieman eri mieltä.401 Suomi sai Espanjan kauppasuhteissaan 

tavallaan uuden mahdollisuuden jouduttuaan aiemmin edellisen hallituksen 

aikana tarkkailun alle.  

Espanjan uusi hallitus muodostettiin Lerroux’n johdolla ja se oli 

vähemmistöhallitus, jota oikeisto suostui toistaiseksi tukemaan, koska ei itse ollut 

kyennyt muodostamaan hallitusta. Uudeksi ulkoministeriksi valittiin asianajaja 

Leandro Pita Romero, joka oli hyvin kokematon tehtäväänsä. Yleisesti ajateltiin, 

että ulkoministerin tehtävään haettiin kokeneempaa henkilöä, jolloin Romero 

hieman ulkopolitiikkaan tutustuttuaan siirtyisi Vatikaaniin lähettilääksi. Suomen 

asiainhoitaja pääsi kuitenkin hyvin nopeasti uuden ulkoministerin kanssa 

keskusteluihin, joissa voitiin tiedustella maiden kahdenvälisten suhteiden tilaa. 

Romero totesi Neuvostoliitosta, että se oli kyllä tunnustettu edelleen, mutta kaikki 

kauppaneuvottelut oli pantu jäihin, ja edustustoa ei oltu avaamassa kumpaankaan 

päähän aivan lähiaikoina. Kahdenvälisistä suhteista Romero totesi, että Suomen ei 

                                                        
398 León 1987, 229–246. 
399 Pecharromán 2006, 259–292. 
400 UMA 5 C Nro 1928/33 13.12.1933. 
401 UMA 5 C Nro 4/34 3.1.1934. 
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tullut olla kiintiöimisestä liian huolissaan, koska suomalaiset tuotteet eivät 

käytännössä kilpailleet espanjalaisten tuotteiden kanssa millään osa-alueilla.402 

Näin vaalin seurauksena Suomi pääsi neuvostokilpailun uhasta ja lisäksi Espanjan 

kauppapolitiikan muutos ei ainakaan aluksi näyttäisi koskevan suomalaisia 

tuotteita. Periaatteessa Suomella oli nyt mahdollisuus tehdä uusia avauksia 

Espanjaan.  

Winckelmann ehdotti, että Suomi voisi lisätä elintarvikkeiden vientiä 

Espanjaan, sillä esimerkiksi munat ja juusto voisivat käydä kaupaksi Espanjassa. 

Suomalaiset maataloustuottajat ja niiden vientiyritykset olivat usein jättäneet 

espanjalaisten tiedusteluihin vastaamatta, mitä Suomen asiainhoitaja piti huonona 

tapana toimia. Ongelmana elintarvikekaupassa oli suoran laivayhteyden 

puuttuminen, ja toistaiseksi kauppaa käytiin välikäsien kautta tärkeimpänä 

kauppapaikkana Hampuri. Kaikki boikotit suomalaisia tuotteita vastaan päättyivät 

helmi-maaliskuussa 1934. Virallisesti Espanjan hallitus ei ollut niissä mukana, 

mutta vallanvaihdoksella näytti olevan jokin vaikutus ulkomaankaupan 

muutoksiin.403 Ilmeisesti Espanjan kauppapiireissä luotettiin uuden hallinnon 

kykyyn ratkaista ulkomaankaupan ongelmia edeltäjiään tehokkaammin.  

Kesällä 1934 Espanjan ulkomaankauppapolitiikan muutos alkoi sitten todella 

vaikuttaa. Espanja otti kiintiöt käyttöön ulkomaankauppaan, tosin alkuvaiheessa 

ne koskivat muutamia raaka-aineita kuten öljyä, puuhiiltä, munia ja kapakalaa. 

Toisessa vaiheessa mukaan tulisivat muutamat puuteollisuuden tuotteet. Tässä 

yhteydessä kiintiöiden ulkopuoliselle tuonnille tulisi voimaan huomattavat tullit, 

ja varsinkin Suomen osalla puutavaran tullitariffien muutoksella olisi merkitystä, 

koska Suomen kauppavaihto Espanjan kanssa oli Suomelle niin edullinen. 

Tilanne oli taloudellisessa mielessä suomalaisille huomattavan edullinen, koska 

Suomi oli vienyt jo kesäkuussa 1934 enemmän puu- ja paperiteollisuuden 

tuotteita Espanjaan kuin koko edellisenä vuonna yhteensä. Poliittisesti tilanne oli 

kuitenkin hankala. Espanjan viininviljelijät pyysivät suomalaisilta 

markkinointiapua, mutta asian todettiin olevan enemmän espanjalaisten oma kuin 

suomalaisten. Alkon edustajia kuitenkin pyydettiin tutustumaan espanjalaisten 

tarjontaan.404  

Pääsääntöisesti Suomen sisä- ja ulkoasioihin keskittynyt Espanjan Helsingin 

lähetystökin aktivoitiin kaupan lisäämiseen. Espanjan edustaja Acebo valitti myös 

suoran kauppayhteyden puuttumista. Espanjan viennistä Suomeen vuonna 1933 

                                                        
402 UMA 5 C Nro 33/34 10.1.1934; Nro 36/34 13.1.1934. 
403 UMA 5 C Nro 50/34 18.1.1934; Nro 249/34 5.3.1934. 
404 UMA 5 C Nro 916/34 14.6.1934. 
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70 % oli ollut appelsiineja, ja muillekin tuotteille, etenkin erikoisuuksille, voisi 

olla kysyntää. Maaraportissa koskien edellistä vuotta Acebo myöntää, että 

pienelläkin tiedotuskampanjalla espanjalaisten tuotteiden kysyntä Suomessa voisi 

kasvaa, koska potentiaalia olisi. Ylipäätään Espanjaa koskevaa uutisointia oli 

Suomessa muuten hyvin vähän. Espanjalaiset eivät olleet vielä vuoden 1934 

puolella järjestäneet minkäänlaista markkinointia omille tuotteilleen.405 

Espanjalaiset näyttivät tiedostavan erään ulkomaankaupan ongelmansa, mutta 

markkinointiasialle ei tehty käytännössä mitään. Kyse näytti olevan 

samankaltaisesta ilmiöstä kuin suomalaisilla, eli kaupan toimijat odottivat 

valtioiden järjestävän markkinoinnin.  

Lambergin mukaan kyseessä on kaupan eturyhmien voitontavoitteluun 

liittyvä ilmiö. Kun odotettavissa on tarpeeksi suuria voittoja, kannattaa toimintaan 

sijoittaa omia resursseja.406 Kauppaan liittyvät ongelmat veivät kuitenkin 

suomalaisten liikemiesten kiinnostuksen jo laman jälkeen, ja ilmeisesti 

espanjalaiset laskivat myös, että yksityinen kampanjointi ei maksaisi itseään 

takaisin halutulla tavalla.  

Espanjan vienti Suomeen ei kuitenkaan lisääntynyt kesän 1934 kuluessa. 

Suomalaiset syyttivät Espanjan heikkenevästä viennistä espanjalaisia kauppiaita, 

jotka rikkoivat voimassaolevia sopimuksia. Espanjan hedelmänviejät eivät 

suomalaisten mukaan suostuneet myymään tuotteitaan sopimuksissa sovituilla 

hinnoilla etenkin, jos hedelmien markkinahinnoissa oli tapahtunut muutoksia, ja 

vieläpä arvioitiin, että Espanjan laki suojeli hedelmäkauppiaita näissä 

tilanteissa.407 Koska kauppa ei lisääntynyt, vaan päinvastoin väheni, espanjalaiset 

ilmoittivat suomalaisille, että myös heille tullaan esittämään kiintiöitä ja 

kompensaatiovaatimuksia. Espanjalaiset huomauttivat, että kaikkien muiden 

Pohjoismaiden kauppatase Espanjan kanssa oli huomattavasti tasapainoisempi, ja 

että esimerkiksi Tanska toi Espanjasta huomattavasti tuotteita myös kiintiöiden 

ulkopuolelta. Suomalaiset myönsivät tilanteen oikeaksi Winckelmannin suulla. 

Espanja oli tärkein sitrushedelmien ja viinirypäleiden tuoja Suomessa, ja muita 

merkittäviä tuotteita olivat lyijy ja suola. Kaikissa muissa tuoteryhmissä Espanjan 

osuus oli häviävän pieni.408 Espanjalaiset olivat antaneet suomalaisille paljon 

aikaa muuttaa kaupan tasapainoa, sillä Suomi oli yksi viimeisiä maita, joille 

                                                        
405 AMAE Leg R 259 Exp 37.6.1934 Nro 175; Leg R-843 Num 202 2.7.1934. 
406 Lamberg 1999, 63–65. 
407 AMAE Leg R 259 Exp 3 Nro 258 20.8.1934.  
408 UMA 5 C Nro 1204/34 18.8.1934. 
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kiintiöitä tultiin ehdottamaan.409 Sisäisessä raportoinnissa espanjalaiset kuitenkin 

totesivat omien tuotteidensa osalta mainostamisen vähäisyyden verrattuna 

esimerkiksi kilpailija Italiaan. Italia markkinoi jatkuvasti tuotteitansa Suomen 

lehdistössä, mutta Espanja ei. Lisäksi Italialla oli suora laivayhteys Suomeen, 

mikä merkitsi valtavaa kilpailuetua välikäsien puuttuessa kokonaan.410  

Espanja ei kuitenkaan halunnut itse aloittaa laivayhteyden rakentamista tai 

laajentaa markkinointiaan. Se tiesi, että Suomi oli riippuvaisempi Espanjan 

kaupasta kuin Espanja Suomen kaupasta. Espanja arvioi, että maiden kokoerojen 

ja talouden luonteen vuoksi kauppaa ei saataisi koskaan täysin tasapainoon, mutta 

suomalaisilta voitaisiin kuitenkin vaatia parempia kauppaehtoja tilanteen 

nojalla.411 Oli helpompi yrittää antaa suomalaisten ratkaista tilanne, kuin 

käynnistää vaikea markkinointikampanja maassa, josta tosiasiassa ei tiedetty juuri 

mitään. Nyt espanjalaiset halusivat kaupan jatkuvaan epäsuhtaan muutoksen ja 

tarvittaessa tämä tehtäisiin kiintiöillä tai muilla protektionismiin viittaavilla 

kauppapoliittisilla keinoilla.  

Kauppasopimusta tarkastetaan 

Espanjalaiset ilmoittivat varsin tiukkaan sävyyn suomalaisille, että Espanjan 

vaikean kauppapoliittisen tilanteen vuoksi kauppaan tulee saada muutoksia. 

Perinteisesti tärkeiden tuotteiden kuten hedelmien, lyijyn tai viinien vienti 

Suomeen oli vähentynyt. Espanjalaiset aikoivat nyt siirtää Suomesta ostettavien 

tuotteiden tuonnin sellaisille maille, jotka kykenivät tasapainoisempaan kauppaan. 

Tällä tarkoitettiin ennen kaikkea Ruotsia ja Norjaa. Hedelmäkaupan osalta 

suomalaiset maahantuojat vastasivat, että espanjalaiset olivat itse pääsyyllisiä 

näiden tuotteiden viennin vähenemiseen, koska sopimusvelvoitteista ei pidetty 

kiinni ja kaikki markkinointi oli jätetty tekemättä. Espanjan edustaja Acebo 

vihjasi kotimaahansa, että maahantuojat olivat hyvin vaikutusvaltaisia 

ulkomaankaupan vaikuttajia ja heidän sanansa kannatti ottaa vakavasti. Muuten 

suomalaiset ottivat varoituksen tosissaan ja ilmoittivat nootilla tutkivansa miltä 

osin kauppaa voitaisiin lisätä. Marraskuussa suomalaiset myönsivät, että 

kauppavaihto oli toistaiseksi ollut Suomelle hyvin edullista ja he olivat valmiita 

keskustelemaan Espanjan viennin helpottamisesta. Suomalaiset ilmoittivat 

tutkivansa kauppayhteyden saamista maiden välille, mutta vastavuoroisesti 
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vihjattiin, että Espanjakin voisi tehdä saman.412 Ilmeisesti suomalaisetkin laskivat 

suoran kauppayhteyden kustannuksia, ja vaikka he tiesivät omien 

vientituotteidensa arvon riittävän laivayhteyden ylläpitoon, olisi Espanjan asema 

Suomen markkinoilla edelleen heikompi verrattuna kauppakumppaniinsa tai 

kilpailijoihinsa.  

Espanjalaisten painotettua laman aikana kaupan siirtymistä pahimmille 

kilpailijoille Skandinaviassa oli Suomen reagoitava. Ongelmana oli espanjalaisten 

oma passiivisuus Suomen suhteen, mikä voidaan selittää kahden tekijän kautta. 

Ensinnäkin suuri osa maiden välisestä kaupasta oli transitokauppaa, jota käytiin 

erityisesti Saksan Hampurin kautta. Näin ollen espanjalaisten ei ollut tarvinnut 

markkinoida tuotteitaan Suomeen. Toiseksi, kieltolain päätyttyä espanjalaiset 

eivät olleet yrittäneet kovin merkittävästi tulla Suomen markkinoille, eikä 

esimerkiksi omia tuotemessuja tai esittelytilaisuuksia järjestetty. Ilmeisesti Suomi 

koettiin hyvin etäiseksi maaksi ja markkinointia sinne ei joko osattu tai haluttu 

järjestää. Aikaisempi liikemiesvierailu Neuvostoliittoonkin oli toteutunut, koska 

Espanjan silloinen hallitus ajanut voimakkaan lämpimiä suhteita maahan. 

Raportoinnista ja ongelman tiedostamisesta huolimatta Helsingin-lähetystö ei 

myöskään ollut toiminnassaan tämän asian suhteen kovin aktiivinen.  

Aiemmin Suomi oli ollut hyvin hidas ja ajoittain hankala 

neuvottelukumppani, kun sen oli itse pitänyt tehdä myönnytyksiä. Miksi Suomi 

oli nyt valmis neuvottelemaan Espanjan kanssa hyvin nopealla aikataululla, kun 

sitä ei aiemmin ollut esimerkiksi vuoden 1928 kauppasopimuksen tarkastuksessa 

isommin pelottanut sopimuksen irtisanominen? Syitä voidaan hakea niin 

kansainvälisestä tilanteesta kuin maiden omista lähtökohdista tai jopa 

kahdenvälisistä suhteista. Suomen osalta vienti Espanjaan oli alkanut vetää hyvin 

kuluvana vuonna, joten tätä suhdetta ei lamasta toivuttaessa kannattanut katkaista. 

Toisaalta Espanjan uusi hallitus ilmeisesti miellytti suomalaisia, koska sen 

näkemys Neuvostoliitosta oli toisenlainen kuin aiemman. Pelätystä 

neuvostopuusta ei ollutkaan tullut kilpailijaa. Lisäksi Espanjan kaupan 

epätasapaino oli asia, josta eteläinen kauppakumppani oli valittanut koko 

kauppasopimuksen voimassaoloajan. Nyt kun kieltolaki oli poissa tieltä, 

kauppasopimusta voitiin hyvinkin tarkastella pelivaran kanssa.  

Molempien maiden edustustot saivat tehtäväkseen alkaa laatia pohjaa 

tuleville kauppaneuvotteluille. Espanjalaisten laatima muistio oli varsin 
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realistinen suhteessa Suomen kanssa käytävään kauppaan. Lähtökohtana oli 

aiempien kauppasopimusten mukanaan tuoma tilanne, jossa kauppavaihto oli 

lähes poikkeuksetta ollut Suomelle edullinen. Tilannetta ei ollut kuitenkaan 

Acebon mukaan helppo muuttaa. Espanjan tuotevalikoima Suomen markkinoille 

ei ollut kovin laaja ja mukana oli sellaisia tuotteita, esimerkiksi maatalouden 

osalta, joille ei löytyisi lainkaan kysyntää. Suomen talouden rakenne oli 

huomattavan erilainen Espanjaan verrattuna ja etenkin väkiluku oli pienempi. 

Lisäksi Suomi oli keskittänyt ulkomaankauppansa pääpainon Hampuriin, mikä 

haittasi kahdenvälistä kauppaa. Myös espanjalaiset kritisoivat suoran 

laivayhteyden puuttumista maiden väliltä. Kokonaisuutena Suomi ei 

espanjalaisten mielestä ollut kovin protektionistinen, vaan rajoituksia oli 

joidenkin maa- ja teollisuustuotteiden osalla, mutta pääpiirteissään kauppa oli 

vapaata. Suurena haittana Acebo näki oman maansa markkinoinnin vähäisyyden. 

Toisaalta Espanjan pahimmat kilpailijat Suomen markkinoilla, eli Italia ja 

Portugali, eivät hankkineet Suomesta samoja tuotteita kuin Espanja, joten ne 

olivat siltä osin erilaisessa asemassa. 1900-luvun alkupuolen ilmastolliset 

vaikeudet tiedettiin myös. Talvikaudella joulukuusta huhtikuulle kauppa Suomen 

kanssa kuihtui olemattomaksi, ja tähän jään aiheuttamaan taukoon oli hankala 

puuttua.413   

Suomalaiset näkivät kauppasopimuksen tarkastamisen jatkona aiemmille 

vuosien 1925 ja 1928 sopimuksille. Espanjalaisten toiveena oli suomalaisten 

mukaan saada muutamille tuotteille vapaakauppaoikeus Suomen tullimaksuista. 

Suomessa sopimuksen tarkastamisessa nähtiin järkeväksi lisätä ennen kaikkea 

alkoholijuomat sopimuksen piiriin niin, että myyntiin tulevissa tuotteissa otettiin 

huomioon alkoholin vahvuuden osalta Suomen lainsäädäntö, jolloin menekki 

oikeissa tuoteryhmissä saataisiin myös espanjalaisten kannalta hyväksi.414  

Suomalaiset kiinnittivät omassa tarkastelussaan huomion muiden 

Pohjoismaiden tilanteeseen ja heidän kauppasuhteeseensa Espanjan kanssa. 

Vuoden 1935 alussa Espanjan kauppatase oli pudonnut todella alijäämäiseksi ja 

Espanja oli joutunut todella vaikeaan tilanteeseen. Kauppa Suomea tärkeämpien 

kauppakumppanien kanssa oli vähentynyt todella rajusti ja samalla kun 

tärkeimpien vientituotteiden hinnat olivat tulleet alas. Espanja solmikin nopeaan 

tahtiin joukon uusia kauppasopimuksia, jossa sovellettiin kiintiöimisjärjestelmää. 

Pohjoismaista Tanska, Norja ja vielä erillisenä Islanti olivat uusien sopimusten ja 
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sitä myötä myös kiintiöiden piirissä. Sopimukset olivat Espanjan kannalta 

hyödyllisiä, sillä kauppavaihto kiintiöimisperiaatteella lisäsi nopeasti Espanjan 

ulkomaankauppaa. Suomelle kiintiöitä ei kuitenkaan vielä virallisesti esitelty.415 

Tästä oli kuitenkin vihjattu edellisen vuoden lokakuussa, kun Espanja oli nootissa 

ilmaissut olevansa pakotettu kiintiöiden käyttöönottoon seuraavana vuonna, koska 

kaupan epätasapaino oli Espanjan kannalta kestämätön. Vastauksessaan Suomi oli 

luvannut edistää espanjalaisten tuotteiden pääsyä Suomen markkinoille, mutta 

ilmaisi, että Espanja voisi itsekin tehdä asialle jotain.416 Noottien vaihto ja 

keskustelu eivät kuitenkaan sisältäneet mitään vallitsevia kaupallisia sopimuksia 

uhkaavia olosuhteita kuten aiemmissa neuvotteluissa oli ollut, joten keskustelua 

voitiin pitää normaalina neuvottelustrategiana, jossa kartoitettiin kummankin 

osapuolen tavoitteita. Molemmat osapuolet olivat kypsyneet neuvottelijoina 1920-

lukuun verrattuna, mikä ylipäätään kuvastaa Suomen ja Espanjan välisiä suhteita 

tasavallan kaudella.  

Kesään mennessä Espanjan taloudellinen tilanne vaikeutui lisää pesetan 

arvon ollessa korkea. Kauppaneuvotteluissa ei edetty käytännössä lainkaan ja 

Espanja joutui ulkomaanvaluutan loppumisen pelossa rajoittamaan myös tuontia 

Suomesta. Helsingissä Acebo harmitteli tilannetta, sillä yleensä hänen mukaansa 

suomalaisilla tuotteilla oli hyvä maine Espanjassa. Kauppavaihto hänen mukaansa 

oli ollut kasvussa, vaikka Suomi ei Espanjan tärkeimpien kauppakumppanien 

kanssa vielä kilpaillutkaan. Toisin kun Winckelmann oli edellisvuosina arvioinut, 

ei suomalaisillla maataloustuotteilla olisi kovin suurta menekkiä Espanjassa, 

päinvastoin kilpaillessaan espanjalaisten kanssa niillä voisi tulla vaikeuksia 

kokonaiskauppaan.417 Espanjalaisten vaatimukset verrattuna vuoden 1928 

sopimukseen olivat huomattavasti maltillisempia. Espanjalaiset halusivat 

tullivapauden appelsiineille, pomeransseille, viinirypäleille sekä muutamille 

muille maataloustuotteille. Lisäksi vaadittiin tullihelpotuksia sekä viinien pakko-

ostoa 170 000 litran verran, ilman että alkoholijuomien alkoholipitoisuutta tulisi 

muuttaa.418  

Vauhdittaakseen hitaita neuvotteluita espanjalaiset lähestyivät suomalaisia 

nooteilla kysyen, mitä suomalaiset olivat valmiita tekemään kauppavaihdon 

lisääntymiseksi ja olivatko suomalaiset valmiita alentamaan tulleja. Suomalaiset 

vastasivat, että tullituloilla oli Suomelle hyvin suuri taloudellinen merkitys, minkä 

                                                        
415 UMA 5 C Nro 286/35 18.2.1935; Nro 336/35 7.3.1935. 
416 AGA 12044 Nro 60 2.10.1934; 12045 Nro 16571 26.10.1934. 
417 AMAE Leg R 843 Exp 2 Nro 191 17.6.1935. 
418 JMA 61 Nro 12 4.3.1935. 
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vuoksi tullien alentamista espanjalaisten esittämässä laajuudessa ei voitu 

toteuttaa. Muutamien tuotteiden, kuten appelsiinien, viinirypäleiden ja banaanien 

osalta helpotuksia voitaisiin toki tehdä, mutta suomalaiset painottivat 

vastauksissaan espanjalaisten omaa aktiivisuutta tuotteidensa markkinoinnissa, 

jotta ne menisivät paremmin kaupaksi. Viinien tuonnin osalta vain laatuviinien 

määriä voitiin lisätä. Aikaisempiin neuvotteluihin poiketen Suomen Espanjan 

edustaja Winckelmann ja Espanjan Acebo keskustelivat kauppaneuvotteluista 

epävirallisesti Helsingissä.419 Suomalaiset tiedostivat kauppavaihdon epäsuhdan 

ja espanjalaisten suhteellisen maltillisen asennoitumisen suomalaisiin. 

Suomalaisten sisäisessä muistiossa todettiin, että Suomi oli saanut kiintiönsä 

edellisvuonna ilman kompensaatiovaatimuksia, joita oli esitetty lähes kaikille 

muille. Neuvotteluita suomalaisten kanssa oli lykätty, ei suomalaisten itsensä 

vuoksi, vaan sen takia, että espanjalaisilla oli ollut neuvottelut kesken niin monen 

muun valtion kanssa. Suomalaiset olivat kuitenkin saaneet riittävästi aikaa 

valmistellakseen oman esityksensä. Entinen ulkoministeri Procopé, joka nyt toimi 

Suomen paperitehtaiden edusmiehenä, laati pohjan neuvotteluille. Tärkeintä oli 

saada vähintään 100 % aikaisempaa vientiä vastaava kiintiö, ja ehdoton etusija oli 

paperilla ja selluloosamassalla. Neuvotteluissa tulisi saada kiintiötä nostettua, 

koska laman ja boikottien vuoksi vienti muutamina aiempina vuosina oli ollut 

heikompaa.420  

Suomi vastasi Espanjan ulkoministeriölle, että se tiedosti kaupan 

epätasapainon ja oli valmis alentamaan tulleja. Täydelliseen tasapainoon olisi 

kuitenkin vaikea päästä, koska maat olivat markkinoidensa koolta huomattavan 

erikokoisia ja suomalaiset eivät olleet tottuneita moniin Espanjan 

maataloustuotteisiin. Suomalaiset ilmoittivat kuitenkin olevansa mahdollisimman 

vapaan kaupan kannalla ja halusivat lisätä kauppaansa espanjalaisten kanssa. 

Suomi oli valmis alentamaan tulleja espanjalaisten haluamissa ryhmissä. 

Kauppaneuvottelut päätettiin pitää elokuussa Madridissa, jonne Suomesta 

virkamatkalle lähtivät K.R. Savolahti ja Suomen Madridin-lähetystön varakonsuli 

ja myöhempi kanslisti Charles Nyberg. Neuvottelut alkoivat kuitenkin vasta elo-

syyskuun vaihteessa, ja niissä suomalaiset aloittivat vaativansa kauppavaihtoa 

entisillä ehdoilla. Espanjalaiset vastasivat peruuttamalla muutamien 

paperilaivojen tuontilupia.421 Vaikka halua nopeaan sopimukseen oli molemmilla 

                                                        
419 AMAE Leg R 447 Exp 57 Nro 224 12.7.1935. 
420 JMA 61 Nro 4/127 11.3.1935; Muistio Procopé 3.7.1935. 
421 JMA 61 Nro 1020/35 5.7.1935, Nro 1238/113/1935 14.8.1935. 
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osapuolilla, neuvottelutaktiikassa kumpikin maa oli oppinut aiemmista 

neuvotteluista.  

Ongelmakohdiksi nousivat kysymykset viiniostojen määristä sekä viinien 

alkoholipitoisuuksista ja toisaalta nyt neuvoteltavan sopimuksen pituudesta. 

Suomalaiset ilmoittivat alentavansa muutamien maataloustuotteiden tulleja lisää, 

mutta eivät ilmoittaneet tarkkaa määrää viinien suhteen, mikä ärsytti 

espanjalaisia. Pääpiirteissään viinejä lukuun ottamatta muissa tuoteryhmissä 

päästiin jo alustavissa keskusteluissa sopimukseen. Espanjalaiset peruuttivat 

suomalaisilta puu- ja paperituotteiden lisenssejä vauhdittaakseen neuvotteluita, ja 

he ilmoittivat ruotsalaisten suostuneen paljon suurempiin tullialennuksiin. 

Muutamat espanjalaiset puutavarantuojat alkoivat jo hermostua neuvottelujen 

venymisen aiheuttamaan epävarmuuteen, mikä nopeutti suomalaisten halua 

neuvotella. Espanjalaiset vihjasivat Suomen hankkivan tullituloja espanjalaisten 

kustannuksella, mitä ei voitu vallitsevassa tilanteessa hyväksyä. Viivyttävänä 

tekijänä oli Alko, joka ei ollut antanut tarkkaa lukua, paljonko se suostui 

hankkimaan espanjalaisia viinejä. Elokuun loppuun mennessä maiden välillä 

päästiin kuitenkin tulleissa ja viinikysymyksissä ratkaisuun.422 Toinen ongelma oli 

sopimuksen kesto, mutta tämä oli puhdasta neuvottelutaktiikkaa puolin ja toisin. 

Suomalaiset halusivat määräaikaisen sopimuksen vuoden 1936 loppuun ilman 

oikeutta irtisanoa, ja espanjalaiset vuoden mittaisen sopimuksen ratifiointihetkestä 

oikeudella irtisanoa. Espanjalaiset vihjasivat suomalaisille tulevista 

kauppaneuvotteluista ja niissä jaettavista selluloosakiintiöistä, jos sopimuksesta 

saataisiin nyt tyydyttävä. Toteutuessaan ja suomalaisille myönnettäessä nämä 

kiintiöt olisivat Winckelmannin mukaan niin suuria, että kompensaationa 

suomalaisten tulisi juoda koko espanjalaisten viinivarasto. Winckelmann arvioi, 

että kaupan merkitys olisi uhrauksen arvoinen.423 Suomen edustajan lausunto 

kuvaa painoarvoa, joka puu- ja paperiteollisuuden viennille annettiin ja toisaalta 

se kuvasi myös Espanjan markkinoiden kasvavaa merkitystä suomalaisille.  

Kauppa-asia saatiin ratkaistuksi vuoden 1935 lokakuulla, ja se oli pitkälti 

täydennys aiempiin sopimuksiin. Sopimuksessa otettiin huomioon kauppavaihdon 

toteutunut tilanne sekä tilannetta edeltänyt noottienvaihto puolin ja toisin. 

Pääsisällöksi tuli alkoholijuomien lisääminen aiempiin kauppasopimuksiin. 

                                                        
422 JMA 61 Sähke nro 29 20.8.1935, Nro 1271/116/1935 23.8.1935, Sähke nro 32 28.8.1935, Sähke 
nro 35 31.8.1935. AGA 12046 Nro 238 13.8.1935. Virallisesti suomalaiset sitoutuivat hankkimaan 
125 000 litraa viinejä ja alentamaan tulleja lähes kaikissa espanjalaisten vaatimissa tuoteryhmissä.   
423 JMA 61 Nro 1308/120/1935 7.9.1935. 
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Sopimus astui voimaan 1.11.1935 ja sen voimassaoloajaksi tuli vuosi.424 Salaisesti 

Suomi sitoutui ostamaan 250000 litraa espanjalaista viiniä, kun aiempi kulutus 

esimerkiksi vuonna 1934 oli ollut 65000 litraa. Myönnytys oli siis varsin 

merkittävä.425 Huolimatta kokonaisuutena sopimuksen vähäisestä merkityksestä 

verrattuna aiempiin, sehän oli vain täydennys, siitä voidaan tehdä muutamia 

merkittäviä johtopäätöksiä. Kyseessä oli ensimmäinen sopimus, joka tehtiin 

Suomen ja Espanjan välillä niin, että espanjalaiset olivat aloitteellisia. Tietenkin 

aiemmassa vuoden 1928 sopimuksessa espanjalaiset olivat olleet käynnistäneet 

keskustelut myös, mutta näitä keskusteluita voidaan tulkita myös Epanjan haluksi 

irtisanoa sopimus jollakin syyllä. Toisaalta sopimuksen synty noudatti aiemmin 

käytettyä mallia, jossa valmistelevien keskusteluiden jälkeen sopimuksen 

viralliset neuvottelut hoidettiin Espanjassa. Winckelmann oli jokseenkin syrjässä 

tämän sopimuksen valmistelussa. Eräs syy Winckelmannin sivuuttamiseen oli 

hänen kaupallisten asioiden vähäinen tuntemus. Hänen kykyjään hoitaa 

kaupallisia asioita oli epäilty jo aiemmin hänen toimiessaan Tokiossa 

asiainhoitajana. Ulkoministeri Antti Hackzell siirsi Winckelmannin pois Tokiosta 

juuri kaupallisten syiden vuoksi.426 Merkittävää kuitenkin oli, että sopimuksen 

voimassaoloajaksi oli määritelty vain yksi vuosi. Aikoivatko espanjalaiset 

tarkastella kaupan kehitystä vuoden päähän, vaatia sitten kiintiöitä tai jopa 

irtisanoa sopimuksen?  

Lamberg on todennut tutkimuksessaan eturyhmien kannattavan panostusta 

neuvotteluihin, vain jos niistä on saatavissa konkreettista hyötyä. Espanjan 

kauppa ei ollut 1920-luvun jälkeen täyttänyt sille asetettuja odotuksia, joten 

suomalaiset puunjalostuspiirit olivat menettäneet mielenkiintoaan epävarmaan 

Espanjaan. Näin ollen neuvottelut voitiin jättää virkamiesten vastuulle.427 Tämä 

voisi selitää miksi Espanja sai entistä enemmän tilaa tehdä neuvotteluiden suhteen 

avauksia. Toisaalta voidaan arvioida, että Suomen ulkoministeriössä oli nyt 

entistä enemmän kokemusta verrattuna 1920-lukuun, joten yksityisen sektorin 

rooli ainakin Espanjan suhteen oli vähenemässä. Suomen ja Espanjan välinen 

kauppapolitiikka siirtyi molempien maiden osalta yksityisten toimijoiden 

vastuulta valtioille.  

                                                        
424 AMAE Leg R 447 Exp 57 Nro 333 4.11.1935. Muutokseen aiempiin sopimuksiin olivat vähäisiä. 
Appelsiineille ja viinirypäleille jäi 0,25 markan tulli, rusinoille 0,5 markan, manteleille ja tomaateille 
1 markan, aseille 5 markan ja mehuille 4 markan. 
425 Lamberg 2000, 66–67. 
426 Uola 1995, 204; Paasivirta 1968 201, 289. 
427 Lamberg 1999, 64. 
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Heti kauppasopimuksen jälkeen Winckelmann Madridissa sai käsiinsä 

vuoden 1934 kauppatilastot, jotka olivat espanjalaisten laatimia. Espanjalaiset 

itsekin totesivat, että ne eivät välttämättä olleet kovin totuudenmukaisia, mutta ne 

olivat suuntaa-antavia. Näissä kauppa oli ollut edelleen Espanjan kannalta hyvin 

tuontivoittoista. Suomen asiainhoitaja kritisoi maataan ulkomaankaupan 

yksipuolisuudesta Espanjaan nähden.428 Kritiikin taustalla saattoi myös olla se, 

että Winckelmann oli jätetty äskeisessä kauppasopimuksen tarkastamisessa 

sivurooliin. Tosiasia oli kuitenkin, että kauppavaihto suuremman Espanjan ja 

pienen Suomen välillä oli huomattavan edullista Suomelle.  

Espanjan ulkomaankaupan lähes katastrofaalinen tilanne ei ollut tuulesta 

temmattu. Vuoden 1936 alussa valtion valuuttakassa yksinkertaisesti tyhjeni. 

Tämä johti siihen, että jo sovittuja ostoja ei kyetty maksamaan ja esimerkiksi 

suomalaiset vientiyritykset joutuivat odottamaan saamisiaan yli 10 kuukautta. 

Tässä tilanteessa esimerkiksi Ruotsi harkitsi viennin lopettamista Espanjaan 

kokonaan. Winckelmann kommentoi nyt vasta ensimmäisen kerran 

kauppasopimusta, ja totesi, että pelkkä viinien mukaanotto sopimukseen tuskin 

pelastaisi kaupan pitkäaikaista rakenteellista epätasapainoa. Espanjan taloudelliset 

vaikeudet olivat niin suuria, että ne ylittivät Suomessa uutiskynnyksen, ja 

Espanjan Acebo joutui selvittämään kotimaahansa mitä hänen maastaan, josta 

muuten niin vähän Suomessa raportoitiin, nyt kirjoitettiin.429  

Velkaantumista suomalaisille espanjalaiset halusivat kuitenkin välttää juuri 

solmitun kauppasopimuksen hengessä. Suomalaista selluloosaa ja puumassan 

ostoa varten alettiin myöntää valuuttaa helpommin, jotta velat saataisiin 

maksetuksi. Muita esimerkiksi puuhun liittyviä tuoteryhmiä koskemaan 

helpotuksia ei myönnetty, koska suomalaiset olivat alentaneet tullejaan 

suhteellisen vähän. Kokonaisuutena äskeisen kauppasopimuksen arvo näytti 

jäävän vähäiseksi, mikä Suomen asiainhoitajan mukaan tarkoittaisi hyvin vaikeita 

kauppaneuvotteluita marraskuussa 1936.430 Näitä neuvotteluita ei kuitenkaan 

koskaan käyty, sillä Espanjan sisällissota puhkesi saman vuoden heinäkuussa, 

mikä katkaisi koko kaupankäynnin.  

Kesäkuun alussa Espanjassa otettiin ulkomaankaupassa käyttöön hyvin 

voimakas protektionismi. Kaikkien maahantuotavien tuotteiden hintaan lisättiin 

5–20 %:n tulli. Suomalaisten tuotteiden osalta kaikkiin puutavaratuotteisiin tuli 

                                                        
428 UMA 5 C Nro 1592/167/1935 21.10.1935. 
429 UMA 5 C Nro 165/30/1936 1.2.1936; AMAE Leg R 843 Exp 1 Nro 9 7.1.1936.  
430 UMA 5 C Nro 685/131 6.5.1936. 
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korkein mahdollinen tulli. Muutoksen merkitys jäi kuitenkin olemattomaksi juuri 

puhkeavan sisällissodan vuoksi. Juuri ennen sisällissotaa suomalaiset tutkivat 

vielä kaupan mahdollisuuksia Espanjan Marokossa ja Tangerin ympäristössä. 

Kysyntää olisi ollut perinteisille Suomen puuteollisuuden tuotteille, ja kauppaa 

olisi voinut käydä ainakin Tangerin alueella ilman tulleja. Aiemmin alueelle oli 

viety jonkin verran paperia, mutta muuten vientinäkymät olisivat hyviä, koska 

alueen eurooppalainen väestö oli hyvin maksukykyistä.431 Pian Tangerin matkan 

jälkeen Winckelmann lähti lomalle Suomeen palatakseen suoraan Espanjan 

sisällissotaan. 

4.4 Viisumi- ja passikysymykset kertovat Espanjan 
ennakkoluuloista Suomea kohtaan 

Matkailu modernissa mielessä sai alkunsa 1800-luvun lopulla liikennevälineiden 

kehittyessä, joskaan mistään 1900-luvun jälkimmäisen puoliskon massaturismista 

ei ollut kyse. Matkailu oli hyvin pitkään varakkaamman väestönosan tapa 

virkistäytyä, ja matkoilla oltiin usein hyvin pitkän aikaa esimerkiksi 

kulkuyhteyksien hitauden vuoksi. Yleensä matkakohteet valittiin kulttuurisen 

tarjonnan mukaan, mutta myös miellyttävällä ilmastolla oli oma osansa. 

Välimeren alue oli ilmaston ja sekä palvelutarjonnan vuoksi modernin matkailun 

alusta lähtien matkailijoiden suosikkikohteena, etenkin kun junaverkko kehittyi 

nopeaksi välineeksi kuljettaa matkailijoita paikasta toiseen.432  

Suomesta oli aiemmin keskiajalta lähtien matkustettu muun Euroopan tavoin 

suuriin kaupunkeihin sivistystä hankkimaan, mutta vaurauden lisäännyttyä matkat 

pitenivät ja entistä suurempi väestönosa pääsi ulkomaanmatkalle. Kuitenkin vain 

harvan eurooppalaisen varallisuus riitti ennen toista maailmansotaa puhtaaseen 

turistimatkaan ulkomaille.433 Päästäkseen Espanjaan suomalaisten tuli kuitenkin 

hankkia Espanjaan viisumi sekä suosituskirje, mikä vaadittiin myös Suomen 

valtion diplomaateilta. Taustalla Espanjan viranomaisilla oli pelko kommunismin 

leviämisestä Espanjaan, sillä Suomen sisällissodan jälkeinen tilanne oli 

espanjalaisilla hyvin muistissa, ja tulee muistaa, että Espanjan raportointi Suomea 

                                                        
431 UMA 5 C Nro 872/158 1.6.1936; Nro 1010/168 13.6.1936. 
432 Kostiainen 1998, 14–19. 
433 Kostiainen 1998, 12, 22. On arvioitu, että noin 3–4 prosentilla eurooppalaisista oli varaa tehdä 
ulkomaanmatka lomailumielessä. Suomalaisten massaturismi syntyi 1970-luvulla, jolloin loma-ajan ja 
varallisuuden puolesta noin viidenneksellä väestöstä oli mahdollisuus viettää osa loma-ajastaan 
ulkomailla. Ibid. 
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koskien keskittyi pääasiassa sisäisen tilanteen seuraamiseen.434 Suomalaiset 

kokivat tilanteen hankalaksi, varsinkin valtion virallisten edustajien kautta ja 

pyysivät vuoden 1928 lopulla espanjalaisilta viisumivapautta. Espanjan vastaus 

tuli nopeasti. Espanjalaisten mielestä kaikenlainen viisumivapaus oli 

ennenaikaista, sillä heidän mielestä Suomen kommunisteilla ja Neuvostoliitolla 

oli liian läheiset suhteet, ja viisumivapauden myötä myös Espanjaan saattoi tulla 

vaarallista ainesta.435  

Asiaan palattiin uudelleen seuraavana vuonna suomalaisten hakiessa 

virallisesti viisumivapautta Espanjaan tammikuussa 1929. Perusteluina 

suomalaiset käyttivät matkailun voimakasta lisääntymistä Espanjaan. 

Espanjalaiset vaativat Suomelta lisäselvityksiä rajavalvonnasta, 

matkustusasiakirjoista ja toimenpiteistä, jotka kohdistettiin maassa luvattomasti 

oleskeleviin. Todellisuudessa espanjalaiset olivat hankkineet jo 1920-luvun 

kuluessa hyvin tarkat tiedot suomalaisten toiminnasta edellä mainituilla osa-

alueilla. Tarkoitus oli kuitenkin hidastaa viisumivapauteen liittyvää keskustelua. 

Suomalaiset pyrkivät vakuuttelemaan, ettei Suomessa ole vaarallisia aineksia ja 

käyttivät vertailuna Saksaa ja Norjaa.436 Asiassa ei Espanjan osalta pidetty 

kiirettä. Espanjassa suomalaisten vakuuttelut eivät oikein tuntuneet uskottavilta, 

sillä samaan aikaan kommunistit esiintyivät voimakkaina lakkoliikkeinä ja 

toisaalta kommunistien vastapainoksi oli syntynyt Lapuanliike, joka myös 

vaikutti radikaalilta.437 Passi- ja viisumikysymykset pantiin jäihin, ja espanjalaiset 

määräsivät, että Suomen ulkopuolella olevien Suomen kansalaisten tuli anoa 

matkustusluvat pääsääntöisesti Espanjan Pariisin edustustosta.   

Lapuanliikettä ei Espanjassa pidetty niinkään uhkana kuin maan alla 

toimineita kommunisteja. Vaikka kommunistien toiminta oli Suomessa kiellettyä, 

Espanjan edustajat kiinnittivät huomiota heidän jatkuvaan esiintymiseen 

suomalaisessa politiikassa. Espanjassa olikin annettu vuonna 1931 yleisohje, että 

tiettyjen maiden kansalaisten osalta voitiin tehdä lisäselvityksiä maahantuloon 

liittyen ja Suomi oli yksi näistä maista, joiden kansalaisia voitiin tarkastella 

tarkemmin.438 Muutamat suomalaiset saivatkin keväällä 1934 Espanjan Pariisin-

konsulilta kielteisen maahantulopäätöksen, mikä aktivoi keskustelun 

                                                        
434 AMAE H 1492 Nro 142 20.12.1921; AMAE H 1492 Nro 109 6.8.1923. 
435 AMAE Leg R 903 Exp 8 Nro 111 29.12.1928. 
436 AMAE Leg R 903 Exp 8 26.1.1929; Nro 62 24.5.1929; Nro 93 23.7.1929.  
437 AMAE Leg R 330 Exp 1 y 2 Nro 95 11.10.1930.  
438 AMAE Leg R 330 Exp 1 y 2 Nro 111 23.5.1933; Nro 230 19.9.1933; Leg R 903 Exp 8 Nro 109 
10.4.1934. 
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viisumikysymyksestä Suomen ja Espanjan välillä uudelleen. Kysymyksessä oli 

henkilöitä, jotka Suomen valtio oli arvioinut luotettaviksi.439  

Suomen Madridin-lähetystö sai tehtäväksi valmistella uudelleen pyynnön 

viisumivapaudesta Espanjan viranomaisille. Suomalaisten esityksessä ihmeteltiin 

Suomen kuulumista viisumipakon maihin, kun muut Pohjoismaat olivat 

viisumipakon ulkopuolella. Suomalaiset epäilivät espanjalaisten tuijottavan liiaksi 

karttaa, jossa Suomi oli Neuvostoliiton rajanaapuri. Kommunistisen propagandan 

lähteeksi suomalaiset eivät halunneet leimautua. Espanjalaiset ilmoittivat 

noudattavansa tässä yhteydessä oman Helsingin-edustajansa näkemystä. Acebo 

oli sitä mieltä, että suomalaiset voitaisiin rinnastaa muihin Pohjoismaihin, jolloin 

Suomi saisi viisumivapauden. Madridissa asia muutettiin kuitenkin niin, että 

vastaisuudessa diplomaattien ei tarvitsisi anoa suosituskirjettä Espanjaan, mutta 

yksityishenkilöiden tulisi. Perusteluina oli, että yksityiselläkin matkalla saattoi 

olla poliittisia tarkoitusperiä. Aluksi Espanja oli myöntymässä pelkän passin 

tarvitsemiseen, mutta tarkemmissa ohjeissa kaikkiin matkoihin tuli liittyä jokin 

syy, joka oli Suomen viranomaisten hyväksymä. Suomelle asia oli ennen kaikkea 

imagokysymys, koska suomalaiset kokivat, että heitä pidettiin venäläisinä tai 

kommunisteina.440 Näin ollen viisumivapaus jäi edelleen auki, joskin 

diplomaattien matkustaminen alkoi vastata kansainvälistä tilannetta.  

Espanjan edustaja Acebo oli tarkastellut suomalaisten perusteluita turismin 

lisääntymisestä, mutta se ei ollut niin laajaa kuin suomalaiset olivat antaneet 

ymmärtää. Matkat suuntautuivat pääasiassa Baleaareille ja Kanarialle, kun taas 

Espanjasta ei matkailtu käytännössä lainkaan Suomeen.441 Tämä ei kuitenkaan 

estänyt suomalaisia ottamasta asiaa uudelleen esille seuraavana vuonna ja vieläpä 

samoin perustein. Suomalaiset halusivat poistaa viisumipakon kahdessa 

vaiheessa, ensin diplomaateilta ja myöhemmin tavallisilta kansalaisilta. Edelleen 

suomalaiset korostivat, että Suomi ei ollut kommunismin luvattu maa. He myös 

vetosivat yleiseen pohjois- ja keskieurooppalaiseen viisumivapauteen. Suomi oli 

juuri solminut viisumivapautta koskevan sopimuksen Unkarin kanssa. 

Espanjalaiset olivat edustajansa kautta tietoisia, että turismi, jolla suomalaiset 

asiaa markkinoivat, ei tulisi olemaan kovin suurimerkityksistä. Toisaalta 

matkustajavirrat koskettivat sen verran pientä joukkoa suomalaisia, että 

viisumivapaudessa ei tulisi olemaan juuri minkäänlaisia ongelmia.442  

                                                        
439 AMAE Leg R 903 Exp 8 Nro 109 10.4.1934. 
440 AMAE Leg R 903 Exp 8 4.5.1934; Muistio 9.4.1935; Tarkennukset 12.5.1934;  Nro 109 10.4.1934. 
441 AMAE Leg R 843 Exp 2 Nro 191 17.6.1935. 
442 AMAE Leg R 903 Exp 8 Nro 584/36 22.4.1936; 29.4.1936; Nro 139 8.6.1936. 
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Espanjalaiset päättivät kuitenkin vielä odottaa Helsingissä toimivan Acebon 

mielipidettä, joka oli viisumivapaudelle kielteinen. Hänen mielestään käytäntöä 

oli syytä jatkaa, eikä viisumivapaus ollut niin yleinen ilmiö kuin suomalaiset 

antoivat ymmärtää. Acebon mukaan oli olemassa aitoa pelkoa siitä, että Suomesta 

käsin levitettäisiin kommunistista propagandaa, ja hän vetosi italialaisten, 

ranskalaisten ja brittien olevan samaa mieltä. Pienenä joustona espanjalaiset 

suostuivat myöntämään ulkosuomalaisille viisumit Pariisista paikallisen 

edustuston kannan mukaisesti, jos Espanjan Pariisin lähetystö katsoi 

maahantuloedellytysten täyttyvän. Muuten viisumikäytäntöä olisi syytä jatkaa. 

Suomalaiset eivät tietenkään Acebon näkemyksestä pitäneet ja yrittivät vielä 

heinäkuussa 1936 saada aikaan ratkaisun viisumikysymyksessä. Tässä 

viimeisessä vetoomuksessa viisumivapaus rinnastettiin haluun ylläpitää hyviä 

suhteita, eli siitä tehtiin jo kahdenvälisten suhteiden kysymys, tai ainakin sillä 

haluttiin pelotella espanjalaisia propagandamielessä.443 Lopullisen ratkaisun tielle 

tuli kuitenkin Espanjan sisällissota, mikä hillitsi myös suomalaisten haluja 

viisumivapaudelle. Sotatilanteessa maahantuloon liittyvät kysymykset nousivat 

eri valoon kuin aiemmassa rauhassa.  

Viisumivapauteen liittyvä keskustelu tuo hyvin esille toisaalta espanjalaisten 

näkemyksen 1920- ja 1930-lukujen Suomesta ja toisaalta siihen liittyvän 

suomalaisten huolen imagostaan. Espanjalaiset olivat tarkkailleet Suomea pitkään 

sisäpolitiikan näkökulmasta, ja Suomen oma sisällissota jälkiseurauksineen, 

Neuvostoliiton läheisyys ja kommunistien julkinen toiminta olivat omiaan 

herättämään ennakkoluuloja espanjalaisissa, jotka mielellään esiintyivät 

kommunisminvastaisina kuningaskunnan aikana ja tasavallasta huolimatta. 

Oikeistoliikkeiden voimakas esiinnousu taas saattoi huolestuttaa tasavallassa 

keskustavasemmiston ollessa vallassa. Jatkuva liikehdintä vasemmalla ja oikealla 

eivät antaneet Espanjalle kuvaa rauhallisesta Suomesta. Vaikka tasavallassa oli 

huomattavasti sympatioita Neuvostoliittoa kohtaan, nämä sympatiat rajoittuivat 

suhteelliseen pieneen älymystöön sekä kommunistiseen liikkeeseen. 

Ulkoministeriöön asti, ajoittain sen huippua lukuun ottamatta, 

neuvostoliittomyönteisyys ei juuri tullut. Espanjan edustajan mielipiteet varsinkin 

Acebon aikana otettiin Espanjassa huomioon hyvin tarkkaan, ja voidaan sanoa, 

että myös hänen henkilöllä oli tässä suhteessa vaikutusta. Kokonaisuutena 

                                                        
443 AMAE Leg R 903 Exp 8 Nro 169 3.6.1936; 11.7.1936. AGA 12050 Nro 160 25.5.1934. 
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voidaan sanoa, että suomalaisille ei myönnetty viisumivapautta, koska maalla oli 

espanjalaisten silmissä kommunistinen leima.  

Suomelle tämä merkitsi imagotappiota. Matkailu ei tässä vaiheessa ollut 

suuruusluokaltaan samaa kuin se tuli olemaan massaturismin aikakaudella, joten 

vaatimuksessa viisumivapaudesta oli ehkä enemmän kyse julkisuuskuvasta 

maana, joka on jo vakiinnuttanut poliittisen järjestelmänsä eikä muodosta uhkaa 

muulle Euroopalle levottomuuksien lähtöpaikkana. Todellisuudessa kyse oli saada 

Suomi näyttämään maalta, jolle voitiin myöntää viisumivapaus, eli mistään 

turismin käynnistämisestä keskusteluissa ei ollut kyse. Etenkin suomalaiselle 

oikeistolle oli tärkeää esiintyä mahdollisimman etäisenä kaikesta Neuvostoliittoon 

ja kommunismiin liittyvästä. Tässä suhteessa Suomen politiikka epäonnistui, eikä 

esimerkiksi espanjalaisia saatu vakuutettua. Espanjalaisten matkailu Suomeen oli 

niin vähäistä, että viisumikysymyksen vastavuoroisuudella ei ollut suurta 

merkitystä. 

4.5 Yhteisiä poliittisia intressejä ei ollut 

Suomen ja Espanjan tasavallan välillä oli kanssakäymistä etenkin kaupan alueella 

sekä muutamissa muissa perinteisissä diplomaattisissa yhteyksissä kuten 

kutsuilla, lounailla ja vastaanotoilla. Suomen ja aiemman Espanjan 

kuningaskunnan kanssa yhteistä poliittista linjaa tai edes yhteisiä poliittisia 

intressejä ei ollut. Koko 1920-luvun ajan Suomi oli ollut kiinnostunut itärajastaan 

ja Espanja pääsääntöisesti Marokosta. Espanja oli ollut aktiivinen Kansainliitossa 

saadakseen paikan pysyvänä jäsenenä neuvostossa, mutta oli epäonnistunut tässä 

hankkeessa. Suomi oli aiemmin seurannut tätä kehitystä Kansainliitossa 

pääasiassa sivusta. Nyt kun Espanjan valtiomuoto ja politiikka muuttui, voidaan 

pohtia, lisäsikö se kanssakäymistä myös muulla poliittisella tasolla. 

Tasavallan intressinä rauhantahtoisuus ja vaikutusvalta 

Espanjan tasavallan vaiheet voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmäinen vaihe 

kattaa vuodet 1931–1933 eli tasavallan alkuvuodet, jolloin vallassa on keskusta-

vasemmisto. Toinen vaihe kattaa vuodet 1933–1936 eli aikakauden, jolloin 

vallassa oli vaalivoiton saanut oikeisto. Kolmas, hyvin lyhyeksi jäänyt kausi 

ulottuu Frente Popularin helmikuun 1936 vaalivoitosta kesäkuussa alkaneeseen 

sisällissotaan. Viimeksi jäänyt kausi on liian lyhyt selkeän ulkopoliittisen linjan 

muodostumiseen, joten tässä käsitellään pääasiassa tasavallan kahta ensimmäistä 
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vaihetta. Espanjan tasavalta ilmoitti julkisesti uudessa perustuslaissaan olevansa 

rauhantahtoinen ja sodan poliittisena keinona hylkäävä valtio. Espanja voitiin 

lukea keskisuureksi valtioksi 1930-luvun maailmassa. Pinta-alaltaan samaan 

ryhmään voitaisiin laskea myös Suomi, mutta sen väkiluku ja armeijan koko eivät 

vastanneet maantieteellistä kokoa, eikä sitä voitu poliittiselta painoarvoltaan pitää 

Espanjan veroisena. Espanjan asemaa verrattuna Suomeen korosti myös 

keskeisempi sijainti alueellisena suurvaltana.444  

Syy rauhantahtoiseen esiintymiseen ei ollut niinkään vasemmisto-

orientoituneiden intellektuellien nousussa ulkopolitiikan keskiöön, vaan 

reaalipolitiikassa. 1930-luvun kansainvälisessä maailmassa niin diktatuureilla 

kuin demokratioilla suurta arvovaltaa ja painoa sanoille antoi voimakas armeija, 

joka Espanjalta puuttui. Sen armeija oli vanhanaikainen, siinä oli liikaa upseereita 

miehistöön nähden ja Marokon kriisistä huolimatta armeijaa ei uudistettu. 

Tällaisessa tilanteessa oli helppoa olla rauhantahtoinen ja kannattaa 

aseistariisuntaa. Sehän toisi pahimmat lähialueen kilpailijat samalle viivalle.445 

Lisäksi armeija oli monarkian jäljiltä käytännössä poliittisen valvonnan 

ulkopuolella, mikä muodosti jatkuvan uhan vallassa olevalle poliittiselle 

järjestelmälle. Liian monella upseerilla oli liian paljon aikaa ilman sotilaallisesti 

merkittävää tehtävää.446  

Vallan vaihduttua monarkiasta tasavaltaan Suomea kiinnosti varsinkin 

keskusta-vasemmiston noustua valtaan suhde Neuvostoliittoon, mikä ei 

kuitenkaan ollut uuden hallituksen keskeinen tehtävä. Suomen edustajana 

toiminut Orasmaa arvioi kuitenkin Espanjan ulkopolitiikan muuttuvan aiempaan 

verrattuna. Koko vuoden 1931 Suomi seurasi Espanjan ulkopolitiikan tapahtumia 

suhteessa Neuvostoliittoon; taustalla oli edellä käsitelty pelko kaupallisesta 

kilpailijasta.447 Uusi hallitus oli kuitenkin ohjelmassaan ilmoittanut ulkopolitiikan 

keskittyvän toimintaan Kansainliitossa sekä espanjakielisessä Amerikassa ja 

kahdenvälisissä suhteissa Italian ja Portugalin kanssa.448 Tämä ohjelmalinjaus tuli 

myös käytännön politiikaksi sillä erolla, että suhteet Isoon-Britanniaan sekä 

Ranskaan muodostuivat myös tärkeiksi, koska näillä oli niin suuri rooli 

Kansainliitossa. Suhteet Ranskaan pysyivät kuitenkin jatkuvasti kireinä syiden 

                                                        
444 Gil 2004, 24–27, 34–37. 
445 León 1987, 51–53, 108–110; Gil 2004, 52–53.   
446 Pecharromán 2006, 201–202. 
447 UMA 5 C Nro 529 7.5.1931; Nro 774 25.6.1931; Nro 791 7.7.1931. 
448 UMA 5 C Nro 529 7.5.1931. 
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ollessa samat kuin aikaisemmin eli kilpailuasetelma Välimerellä ja Marokossa.449 

Suomelta tämä suunta jäi huomaamatta Suomen otettua heti alusta lähtien 

näkökulmaksi Neuvostoliiton, joka ei siis ollut tasavallan alkuvaiheissa 

merkittävä Espanjan ulkopolitiikalle. Suomalaiset katsoivat edelleen Espanjan 

monarkian aikaisen ulkopolitiikan silmin Espanjan tasavallan ulkopolitiikkaa. 

Seuraavina vuosina Espanja keskittyi luomaan parempia suhteita ennen 

kaikkea latinalaiseen Amerikkaan, jossa se ylläpiti varsin laajaa lähetystöverkkoa. 

Tosin suhteet entisten siirtomaiden kanssa eivät olleet ongelmattomat, koska 

Yhdysvallat katsoi alueen olevan omaa etupiiriään ja toisaalta monet, ainakin 

teoriassa, demokraattiset tasavallat alueella odottivat Espanjalta omaa 

demokratisoitumiskehitystä. Kaupassa Espanjalla oli ongelmia myös latinalaiseen 

Amerikkaan päin, sillä vain Costa Rican kanssa sen kauppatase oli ylijäämäinen. 

Tosin toimiessaan välittäjänä useissa alueen kriiseissä Espanja sai kaipaamaansa 

arvostusta omalle ulkopolitiikalleen.450 Suomen silmät Espanjassa eivät kantaneet 

espanjankieliseen Amerikkaan saakka. Edelleen Suomen tarkastellessa Espanjan 

ulkopolitiikkaa huomio oli keskittynyt Neuvostoliittoon.  

Suurempi analyysi Espanjan ulkopolitiikasta esiintyy suomalaisissa arvioissa 

vasta vuoden 1933 alussa. Espanja toimi aktiivisemmin kansainvälisillä 

foorumeilla esimerkiksi aseistariisunnan kanssa. Toisaalta kansallissosialistien 

valtaannousu Saksassa oli pakottanut Espanjan määrittelemään suhteensa tähän. 

Mielenkiintoista on huomata, että Suomen edustaja raporttien lähde näytti 

pääasiassa olevan asemamaansa lehdistöä, paikallisten kontaktien ja 

diplomaattiverkoston ollessa vähäisemmässä roolissa.451 Kyseessä voi olla heikko 

verkostoituminen diplomaattipiireihin, mutta todennäköisempi syy vähäiseen 

analysointiin lienee Madridin-lähetystön vähäinen henkilökunta. Yhden henkilön 

tuli huolehtia edustustehtävät, ratkoa kaupalliset kysymykset, hoitaa 

konsulitehtävät, seurata sotilaspolitiikkaa ja laatia kaikesta tästä analyysejä. 

Lopputuloksena oli varsin puutteellinen tieto Espanjasta, mikä oli omiaan 

lisäämään kuvaa tapahtumien yllätyksellisyydestä. Espanjalaiset keskittyessään 

pelkästään seuraamaan Suomen ja lähialueen politiikkaa olivat useimmiten hyvin 

perillä Suomen tilanteesta. Tietysti Suomen laajempi lehdistönvapaus antoi 

paremmat mahdollisuudet seurata yhteiskunnallisia tapahtumia median kautta.  

                                                        
449 León 1987, 115–117, 122–134; Gil 2004, 113–114. 
450 León 1987, 171–191. 
451 UMA 5 C Nro 808/33 10.5.1933. 
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Vallan vaihtuessa Espanjassa oikealle muuttui Espanjan ulkopolitiikka. 

Kansainliittoa ei pidetty enää niin merkittävänä, vaan ensin tuli hoitaa suhde 

Vatikaaniin kuntoon. Varteenotettaviksi liittolaisiksi nousivat nyt Saksa ja Italia, 

joka ei Espanjasta kuitenkaan suuremmin pitänyt. Italiassa monarkistinen Espanja 

oli ollut tärkeä kumppani ja tasavaltaa pidettiin jokseenkin arveluttavana. Suhde 

Portugaliin oli hyvin mielenkiintoinen. Sen kanssa haluttiin tehdä yhteistyötä, 

mutta jotkut oikeistolaiset espanjalaiset olisivat mielellään nähneet pienemmän 

naapurinsa osana Espanjaa. Asia, jota Portugalissa pelättiin huomattavasti. 

Kokonaisuutena Espanjan oikeisto oli monella suunnalla aktiivinen, ja yhtenäistä 

linjaa ei oikein muodostunut erilaisista painotuksista huolimatta. Tulee muistaa, 

että vaalit voittanut oikeisto antoi pikkupuolueiden hallita todellisuudessa antaen 

näille aina ajoittaisen tukensa.452  

Ulkopolitiikan hajanaisuus kävi ilmi Suomelle tasavallan hallitusten 

vaihduttua hyvin nopeaan tahtiin Espanjassa, niin että asiainhoitajan esitellessä 

uuden ulkoministerin lähes seuraavassa raportissa voitiin tuoda esille uusi 

henkilö. Suomen edustaja raportoi ensimmäistä kertaa koko tasavallan aikana 

sotilaspolitiikasta vuoden 1935 kuluessa, ja samoihin raportteihin yhdistetään 

informaatiota Espanjan asemasta kansainvälisessä politiikassa. Raportoinneissa 

korostettiin Espanjan ulkopoliittisia kannanottoja sen toimiessa Kansainliitossa. 

Joka kannanoton yhteydessä mainittiin jotain Espanjan armeijan toimintakyvystä. 

Mielenkiintoista on huomata, että Suomen edustajat eivät nähneet Espanjaa 

keskisuurena toimijana, vaan pikemminkin Suomen kaltaisena pienenä 

toimijana.453 Kyseessä on huomattavasti erilainen näkemys kuin myöhemmillä 

tutkijoilla on ollut.454 Suomalaisten näkemys perustui vaikutusvaltaan 1930-luvun 

ajankohtana, mutta se tuotiin esille juuri kun Espanja oli valittu jäseneksi 

Kansainliiton neuvostoon. Eikö se ollut vaikutusvaltaa lisäävä ja osoittava tekijä? 

Madridista käsin katsottuna Suomella ja Espanjalla ei ollut mitään yhteistä 

ulkopolitiikassaan, muuta kuin kauppapolitiikka. Miltä asia näytti Espanjan 

Helsingin edustajan silmin? 
 

                                                        
452 León 1987, 229–231, 239–246, 250–263, 300–307. 
453 UMA 5 C Nro 196/35 2.2.1935; Nro 748/32/1935 10.5.1935; Nro 1305/119 29.8.1935; Nro 
1447/141/1935 4.10.1935. 
454 Kts. esimerkiksi Gil 2004. 
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Suomi hakee poliittista tukea lähialueilta  

Suomen ulkopolitiikka maailmansotien välisenä aikana oli ennen kaikkea nuoren 

kansallisvaltion turvallisuuspolitiikkaa. Kansainliitto oli 1920-luvun lopulla ollut 

se turvallisuusrakennelma, jonka varaan Suomi oli omat turvallisuuspoliittiset 

rakennelmansa rakentanut reunavaltiopolitiikan epäonnistuttua. Seuraavan 

vuosikymmenen alussa suomalaisten usko Kansainliiton kykyyn turvata rauhaa 

alkoi horjua Japanin hyökättyä Mantšuriaan. Suomi alkoi etsiä muita vaihtoehtoja 

turvallisuutensa takaamiseksi. Pelätty naapuri Neuvostoliitto oli liittymässä ns. 

Kelloggin–Briandin sopimukseen, joka kielsi sodan kansallisen politiikan 

välineenä. Puola ja muut reunavaltiot liittyivät sopimukseen mukaan. Suomi 

liittyi myös sopimukseen kesällä 1929. Neuvostoliitto ei katsonut sopimuksen 

olevan riittävä tae rauhan säilymiselle, vaan alkoi ehdottaa 

hyökkäämättömyyssopimuksia länsirajalleen. Kuinka Espanja näki Suomen 

ulkopolitiikan ja oliko mailla mitään yhteistä toimintamallia Neuvostoliiton tai 

turvallisuuspolitiikan suhteen?  

Neuvostoliitto ehdotti Suomelle hyökkäämättömyyssopimusta elokuussa 

1931, ja ratkaisuun päästiin varsin nopeasti, sillä sopimus kirjoitettiin jo 

tammikuussa 1932. Espanjan edustaja Ávila kyllä raportoi sopimuksen olevan 

merkittävä Suomelle, mutta ei sen yhteydessä analysoinut tarkemmin Suomen 

ulkopoliittista linjaa. Myös Espanjan lehdistössä sopimus rinnastettiin enemmän 

Neuvostoliiton ja sen naapureiden väliseksi asiaksi kuin suomalaiseksi 

poliittiseksi valinnaksi. Enemmän huomiota sai suomalaisten yhteistyö Baltian 

maiden kanssa taloudellisissa ja muissa kansainvälisissä kysymyksissä.455 

Espanjan uusi edustaja Acilu Helsingissä arvioi kuitenkin vielä samana vuonna, 

että Suomella olisi halua puolustusliittoon Puolan kanssa Neuvostoliittoa vastaan. 

Toivo Kivimäen pitkään istuneen vähemmistöhallituksen uutta ulkoministeriä, 

Antti Hackzellia, Acilu arvioi venäläismieliseksi. Mielipiteensä hän pohjasi 

suomalaisilta saamiinsa lausuntoihin ja mediaan.456 Suomalaisessa 

historiankirjoituksessa Hackzellia on pidetty kuitenkin enemmän skandinaavisen 

suuntauksen henkilönä457, vaikka hän myöhemmin pääministerin ominaisuudessa 

oli neuvottelemassa Moskovassa Suomen välirauhanehtoja.  

Seuraavan vuoden maaraportti ei linjannut kovin tarkasti Suomen 

ulkopoliittista suuntausta, vaan siinä tyydyttiin esittelemään Suomen 

                                                        
455 AMAE Leg R 330 Exp 1 y 2 Nro 129 ; UMA 5 C  Nro 180/32 2.2.1932. 
456 AMAE Leg R 330 Exp 1 y 2 Nro 129 27.5.1932; Nro24/12/32 15.12.1932. 
457 Nevakivi 1988, 86. 
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merkittävimpiä voimassaolevia sopimuksia. Pitkäaikainen Espanjan Suomen 

edustaja Acebo oli laittanut maaraporttiinsa huomion kahdenvälisten poliittisten 

asioiden vähäisyydestä ja mainitsi Suomen Vientiyhdistyksen olevan 

ulkomaankaupassa huomattavasti aktiivisempi kuin sen espanjalaiset vastineet. 458 

Tämä korostaa puu- ja paperituotteiden merkitystä ulkomaankaupassa, mutta 

toisaalta myös sitä, että pääsääntöisesti suomalaiset pyrkivät toimimaan hyvin 

aktiivisesti. Espanjalaiset ulkomaankaupan toimijat esimerkiksi 

maataloustuotteissa olivat passiivisempia, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa 

ulkomaankaupan kokonaistasapainoon.  

Suomi alkoi 1930-luvun puoliväliä kohti tultaessa hakea ulkopoliittista 

liittoumaa muiden Pohjoismaiden kanssa. Taustalla oli halu saada edes 

jonkinlainen tukiryhmä Kansainliiton osoittauduttua kyvyttömäksi. Virallisesti 

skandinaavisesta suuntauksesta alettiin puhua vuonna 1935, mutta halu esiintyä 

muiden Pohjoismaiden kanssa yhteisrintamassa alkoi olla voimakas jo vuonna 

1934.459 Suomen asema yhtenä Pohjoismaana ei kuitenkaan ollut ongelmaton, 

sillä Suomen niin sanotut aitosuomalaiset piirit olivat korostaneet suomea ja 

suomalaisuutta ruotsia vastaan, mikä oli Ruotsin lehdistössä ja myös muissa 

Pohjoismaissa saanut aikaan kielteistä suhtautumista Suomeen.460  

Espanjalaiset olivat perinteisesti kiinnittäneet huomiota raporteissaan Suomen 

sisäpolitiikkaan ja sitä kautta myös ulkopolitiikan muutoksiin. Raportoinnissa 

korostettiin hyvin voimakkaasti kielikysymystä suomenkielisten ja 

ruotsinkielisten välillä. Gomez-Acebon mielestä Suomi vaikeutti asemaansa 

kielipolitiikallaan, koska hänen mukaansa Suomella oli turvallisuuspoliittisesti 

vain kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen niistä oli ehkä helpompi, mutta 

sotilaallisesti heikompi vaihtoehto eli liittoutua Baltian maiden kanssa ja esiintyä 

näiden kanssa yhteisrintamassa. Toinen vaihtoehto taas oli pyrkiä mukaan 

Pohjoismaiseen rintamaan. Tähän pääsy näytti vaikealta, kun Suomea ei kutsuttu 

Kööpenhaminaan yhteispohjoismaiseen konferenssiin. Kyseessä oli kokous, jossa 

yritettiin löytää yhteistä pohjoismaista linjaa sodan sattuessa. Gomez-Acebo 

epäili, että Suomen kutsumatta jättäminen oli Ruotsin halua tukea ruotsinkielisten 

asemaa Suomessa. Suomen ulkopolitiikan kannalta tämä voisi tarkoittaa sitä, että 

halu tukeutua Puolaan ja Baltian maihin tulee uudelleen asialistalle. Myös Saksa 

                                                        
458 AMAE Leg R 330 Exp 1 y 2 Nro 165 10.7.1933. 
459 Hentilä 2004, 162–164. 
460 Kallenautio 1985, 114–119. 
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nousee espanjalaisten mielestä vaihtoehdoksi. Espanjalaisten mielestä Suomen 

Neuvostoliiton-politiikka ei ole järkevää.461  

Suomen oikeistoradikalismi ei noussut espanjalaisten silmissä merkittävään 

asemaan. Lapuanliikkeen toimintaa seurattiin, mutta Espanjan edustajat eivät 

pitäneet niitä erityisen uhkaavina. Ávila piti kommunisteja edelleen 

vaarallisempana kuin oikeiston liikehdintää. Kesän 1930 Talonpoikaismarssin 

yhteydessä Ávila vihjasi, että jonkinnäköisen oikeiston vallankaappauksen 

mahdollisuus, mutta jo syksyllä hän arvioi pahimman uhan menneen ohi. 

Taustalla oli presidentti Ståhlbergin kyyditys, joka oli kääntänyt yleisen 

mielipiteen Lapuanliikettä vastaan. Mäntsälän kapinalla helmikuussa 1931 Ávila 

katsoi olleen vain vähäisiä vaikutuksia Suomen sisäiseen tilanteeseen. 

Puolivuotisraportissa tyydyttiin toteamaan, että Lapuanliike oli ottanut mallia 

Saksasta ja se oli sisäpolitiikassa aktiivinen.462 Espanjalle näytti riittävän Suomen 

toiminta kommunismia vastaan, eikä oikeiston liikehdintää pidetty erityisen 

hyvänä tai pahana asiana. Huomioitavaa on, että Lapuanliikkeen toiminta 

mainittiin raporteissa lyhyesti, mutta se nousi vain harvoin raportoinnissa 

merkittävään rooliin. Suurin osa raporteista seurasi edelleen Suomen lähialueiden 

toimintaa. Espanja ei siis ollut 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa erityisen 

kiinnostunut Suomesta itsestään, vaan siitä mitä Itämeren koilliskulmilla tapahtui.  

Espanja ei ottanut suoraan kantaa Suomen kielikysymykseen, vaan piti sitä 

Suomen sisäisenä asiana, mutta samalla se kertoi Suomen ulkopoliittisesta 

suuntautumisesta. Perinteisesti espanjalaiset olivat nähneet ruotsinkieliset 

Suomen hallitsevana ryhmänä, joka oli tuonut Suomeen sivistyksen ja 

länsimaisen kulttuurin. Kuitenkin 1800-luvun loppua kohti tultaessa suomalaisen 

kulttuurin esiinmarssi oli näkynyt myös espanjalaisessa lähdeaineistossa, jossa 

korostettiin suomenkielisen kulttuurin valta-asemaa ruotsinkieliseen nähden.463 

Pitkällä aikavälillä espanjalaiset uskoivat ruotsinkielisen väestönosan sulautuvan 

ja katoavan suomenkieliseen enemmistöön.464 Espanja katsoi Suomen 

ulkopolitiikkaa turvallisuusasioiden näkökulmasta nimenomaan Neuvostoliiton 

suuntaan, ja Pohjoismaat olivat tässä selkeästi sotilaallisesti vahvempi suunta 

verrattuna esimerkiksi Baltian tasavaltoihin.465  

                                                        
461 AMAE Leg R 843 Exp 2 Nro 118 12.4.1934; Nro128 26.4.1934.  
462 AGA 12053 Nro 36 5.4.1930; Nro 62 8.7.1930; Nro 101 23.10.1930; 12049 Nro 169 23.7.1932. 
463 Draconnier 1845, 109, 132, 183; Calte-Brun 1850, 34, 39; Enciclopedia 1924, 1536–1541. 
464 AGA 12077 Nro 8 11.1.1926. 
465 AMAE Leg R 843, Num 360 9.11.1934. 
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Toisaalta Neuvostoliiton suunta oli espanjalaisesta näkökulmasta ainoa, jossa 

Suomelle oli selkeä politiikka. Tosin tämä politiikka oli vihapolitiikkaa, mikä 

haittasi ulkomaankauppaa Neuvostoliittoon. Suomessa politiikkaan vaikutti 

erityisesti heimoajattelu itärajan takana asuvia suomensukuisia kansoja kohtaan, 

joita Neuvostoliitto Suomen mukaan sorti. Virallisesti Suomi esiintyi 

puolueettomana eristäytymisen uhallakin. Kampanjointi Neuvostoliittoa vastaan 

on hyvin voimakasta ja Gomez-Acebo pitää tätä kampanjointia 

systemaattisena.466 Suomen vahva kommunismin vastainen politiikka oli nostettu 

hyvin esiin ja esimerkiksi tietosanakirjoissa se oli korostetusti kuvaamassa 

Suomen viimeisimpien aikojen poliittisia tapahtumia.467 Espanjassa oli samaan 

aikaan siirrytty tasavallassa oikeiston vaalivoiton jälkeiseen aikaan, mutta siitä 

huolimatta Suomen tilannetta pidettiin kummallisena: vihamielinen politiikka 

suurta naapuria kohtaan ilman poliittista liittolaista.  

Espanjalaisten kielteinen kanta viisumikysymyksen yhteydessä ei oikein sovi 

yhteen neuvostoliittovastaisuuden kanssa. Suomen tiedettiin suhtautuvan 

kielteisesti kaikkeen kommunismiin viittaavaan, mutta silti kommunismia 

pidettiin yhtenä syynä viisumipakolle. Espanja oli hyvin perillä Suomen sisäisistä 

jännitteistä, jotka näkyivät vastakkainasetteluna maan alla olleiden kommunistien 

ja äärioikeiston välillä. Suomea saatettiin pitää häilyvänä maana, jolla oli 

poliittisiin realiteetteihin nähden sopimaton ulkopolitiikka. Virallisen Suomen 

kanta tiedettiin, mutta Suomi arvioitiin levottomaksi, joten oli helpompi pitää 

vallitseva viisumeita vaativa tilanne ennallaan.  

Suomen ulkoministerin lukuisten vierailujen poliittista puolta pyrittiin 

arvioimaan tarkasti, mutta lukuisista ulkomaanvierailuista huolimatta Gomez-

Acebo piti Suomella realistisina vaihtoehtoina vain suhdetta Pohjoismaihin tai 

Baltian maihin sekä Puolaan. Skandinaavinen suuntaus näytti jäävän voitolle ja 

laajemmassa analyysissä kesältä 1935 Acebo arvioi Suomen politiikan 

muuttuneen enemmän muiden Pohjoismaiden kaltaiseksi. Tosin muut 

Pohjoismaat ovat virallisesti puolueettomia, ja Suomi on maantieteellisesti 

huomattavan erilaisessa asemassa niihin verrattuna ja joutuu jatkuvasti 

tarkkailemaan Saksan ja Neuvostoliiton tapahtumia. Suomen realistisin 

vaihtoehto näytti olevan yhteistyö Ruotsin kanssa, ja siinä alkoi tapahtua 

lähentymistä vuoden 1935 lopulla. Acebon arvion katsottiin olevan sen verran 

                                                        
466 AMAE Leg R 843 Exp 2Nro 133 2.5.1935; Nro 190 17.6.1935. 
467 Enciclopedia 1931, 261–268. 
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merkittävä, että espanjalaiset esittelivät sen Suomen virallisena politiikkana 

muille Pohjoismaissa oleville edustustoilleen.468  

Kun Suomen ulkopolitiikan lähtökohtana oli turvallisuus eikä esimerkiksi 

kansainvälinen asema, se haki poliittista tukea, jossa voisi apuna olla myös 

sotilaallinen aspekti. Virallisesti Suomi oli puolueeton, mutta vihamielinen 

politiikka Neuvostoliittoa ja kommunismia kohtaan sai Suomen näyttämään hyvin 

erikoiselta ja jopa liian neuvostovastaiselta ottaen huomioon Suomen 

maantieteellisen sijainnin. Suomen politiikka näytti johtavan maan 

eristäytymiseen. Merkittävimmän ulkopoliittisen suunnan muodosti Skandinavia 

ja vaihtoehtona Baltian ja Puolan suunta. Kuten espanjalaiset tämän normaaleissa 

raportoinneissaan sekä kattavammissa maaraporteissa toivat esille, ei Espanja 

tähän ulkopoliittiseen suuntaan mahtunut. Suomi ei siis ollut Espanjan 

ulkopolitiikan valinnoissa keskeisellä sijalla, eikä Espanja Suomen. Oliko mailla 

yhteistä toimintamallia 1930-luvun kansainvälisellä foorumilla, Kansainliitossa? 

Kansainliitossa mailla ei yhteistä säveltä 

Espanja oli eronnut Kansainliitosta hetkeksi 1920-luvulla epäonnistuttuaan 

saamaan pysyvän paikan neuvostossa. Vastaavasti Suomi oli samalla 

vuosikymmenellä ollut Kansainliitossa aktiivinen Itä-Karjalaan liittyvissä 

kysymyksissä sekä tietenkin kiistassa Ahvenanmaasta Ruotsin kanssa. 1930-

luvulla molemmat aktivoituivat Kansainliitossa uudella tavalla. Espanjan 

tasavallalla oli paljon ideologisia ihanteita Yhdysvaltojen presidentti Wilsonin 

ohjelman hengessä, ja rauhankysymykset olivat keskeisinä asialistalla. Toisaalta 

Kansainliittoa pidettiin myös foorumina, jossa voitiin hankkia arvostusta, jota 

muuten ei ollut siirtomaansa menettäneelle entiselle suurvallalle saatavilla. 

Espanja tarjosi välittäjäroolia kiistaan kuin kiistaan saadakseen profiiliaan 

kohotetuksi, tosin taustalla oli myös ajatus rikkoa Ranskan ja Ison-Britannian 

rintamaa. Suomi luotti vielä vuosikymmenen alussa kollektiiviseen 

turvallisuusjärjestelmään omassa Kansainliitto-politiikassaan, mutta tämä 

luottamus alkoi horjua Mantšurian kriisin yhteydessä vuonna 1931.469  

Suomalaiset luottivat kansainvälisillä foorumeilla ennen kaikkea suuriin 

demokratioihin kuten Ranskaan. Ranskan tavoitteena oli rakentaa 

turvallisuuspoliittinen järjestelmä Ison-Britannian pyrkiessä pitämään yllä 

                                                        
468 AMAE Leg R 843 Exp 2 Nro 200 27.6.1935;  Nro 237 18.8.1935; Nro 361 9.1.1936; Nro 148 
20.6.1936.  
469 León 1987, 90–105; Kallenautio 1985, 137–139; Jonkari 2008, 290–303. 
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jonkinlaista diplomaattista foorumia. Suomi jakoi Ranskan ajatuksen suhteessa 

Neuvostoliittoon. Ranskan oma tavoite oli suojautua Saksalta.470 Tämä 

myönteinen periaatteellinen suhtautuminen Ranskan suunnitelmiin asetti 

suomalaiset Espanjan kanssa eri puolille, koska Ranska oli yksi tärkeimmistä 

kilpailijoista niin Marokossa kuin läntisellä Välimerelläkin. Espanjalaiset 

huomasivat suomalaisten aktiivisuuden nimenomaan Ranskan aloitteiden 

yhteydessä sen ehdotettua omia aseistariisuntaneuvotteluita. Suomen valtion 

politiikka ei espanjalaisten mielestä pohjannut arvovalta- tai voimakysymyksiin 

vaan konkreettisten rauhaa turvaavien kansainvälisten lakien luomiseen.471 

Suomen toiminta Kansainliitossa alkoi kuitenkin muuttua 1930-luvun puoliväliä 

kohti tultaessa. Suomi oli edelleen aktiivinen Espanjan mukaan, mutta nyt näytti 

toimivan ennen kaikkea Kansainliiton jäsenvaltioiden kanssa, ja näiden tuli 

mielellään olla lähialueen valtioita pois lukien Neuvostoliitto.472 Taustalla oli 

alkanut pohjoismainen suuntaus, mutta myös Suomen huoli Kansainliiton 

kyvyttömyydestä puuttua kriiseihin. Suomi alkoikin sitoutua Kansainliitto-

politiikassa niin sanottujen Oslo-valtioiden yhteisrintamaan, joka käsitteli 

enemmän kaupallisia kysymyksiä. Oslo-valtioiden jäsenet olivat Pohjoismaita 

sekä Benelux-valtioita.473 Espanja ei missään vaiheessa ollut osa Suomen 

toimintalinjaa Kansainliitossa, eikä mahtunut edes vuosikymmenen alussa 

turvallisuusrakenteeseen, jossa Suomi siis nojasi Ranskaan, Espanjan kilpailijaan.  

Suomalaisten silmissä Espanja näytti aktivoituvan Kansainliitossa tasavallan 

myötä, ja tätä uutta aktiivisuutta Orasmaa käytti myös perusteluina Madridin-

lähetystön ylläpitämiselle 1930-luvun alussa, jolloin Madridin määrärahoista taas 

keskusteltiin. Espanjan linjana oli suomalaisten mukaan pitkälle menevät 

sopimukset aseistariisunnasta etenkin puolueettomien maiden kanssa.474 Suomi ei 

tähän ryhmään Espanjan näkökulmasta mahtunut, vaan puolueettomiksi laskettiin 

ne maat, jotka olivat sitä olleet ensimmäisessä maailmansodassa. Espanja halusi 

yhteistyötä Ruotsin, Norjan, Tanskan, Alankomaiden, Sveitsin sekä 

vähäisemmässä määrin Belgian ja Tšekkoslovakian kanssa.475 Ilmeisesti Suomen 

itsenäistyminen Venäjästä Saksan tuella oli vaikuttanut espanjalaisten 

näkemyksiin ja toisaalta jatkuva viileä suhtautuminen Neuvostoliittoon ei tehnyt 

                                                        
470 Kallenautio 1985, 110–111. 
471 AMAE Leg R 330 Exp 1 y 2 Nro 42 18.2.1932. 
472 AMAE Leg R-843 Num 361 1.12.1935. 
473 Hentilä 2004, 162–164. Japani oli hyökännyt Kiinaan 1931, ja Kansainliitto oli osoittautunut 
kyvyttömäksi ratkaisemaan tätä kriisiä. 
474 UMA 5 C Nro 822 17.7.1931; Nro 136/1932 22.1.1932. 
475 León 1987, 107. 
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Suomesta kovin puolueetonta espanjalaisten silmissä. Toisaalta Acebo oli 

aiemmin arvioinut Suomen jossain määrin eristyneeksi valtioksi.  

Espanja valittiin neuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuonna 1935, mikä tarkoitti 

sen roolin kasvua Kansainliitossa. Espanjalaiset itse markkinoivat 

ulkopolitiikkaansa aktiivisena puolueettomuutena, mikä viittasi edellä mainittuun 

pyrkimykseen toimia välittäjänä kaikissa kriiseissä. Toisaalta Suomen edustaja 

arvioi espanjalaisten aktiivisuuden lisääntyvän ennen kaikkea Välimeren 

ympäristössä. Espanjassa vallassa olleen oikeiston oli vaikea tuomita 

varustautuvia diktatuureja ja joskus Espanjan edustaja Kansainliitossa joutui 

toimimaan ilman hallituksensa ohjeita.476 Etenkin Italian hyökkäys Etiopiaan 

pakotti Espanjan ottamaan kantaa, mikä paljasti Espanjan oikeiston hajanaisuuden 

ulkopolitiikassa.477 Vasta vasemmiston vuoden 1936 vaalivoiton jälkeen 

Kansainliitossa Espanja osallistui liiton velvoittamiin taloudellisiin pakotteisiin, 

mutta virallisesti pidettiin edelleen kiinni puolueettomuudesta.478  

Suomi piti myös virallisesti kiinni puolueettomuudesta, ja etenkin Saksaan 

liittyvät kysymykset olivat Suomelle herkkiä. Jos Suomi olisi ottanut Espanjan 

hajanaisen hallituksen vanavedessä kantaa esimerkiksi Saksaa vastaan, olisi se 

voitu tulkita Itämeren turvallisuuspoliittisessa ympäristössä huonosti harkituksi 

ulkopoliittiseksi kannanotoksi. Toisaalta vasemmistoenemmistöinen Espanja 

saattoi olla Neuvostoliittoon kallellaan, mikä ei Suomen näkökulmasta ollut 

houkutteleva vaihtoehto. Maat eivät olleet Kansainliitossa toimiessaan samalla 

linjalla. Kumpikin tarkkaili omaa lähimertaan, Suomi Itämerta ja Espanja 

Välimerta, toisen meren ollessa maantieteellisesti kaukainen ja poliittisesti 

merkityksetön. Lisäksi lähtökohdat toimia Kansainliitossa olivat erilaiset. Suomi 

haki turvallisuutta ja Espanja virallisesti aseistariisuntaa, mutta käytännössä 

kansainvälistä arvostusta.  

4.6 Kulttuurisuhteet olivat pienten piirien ylläpitämiä 

Suomen ja Espanjan suhteissa painopiste oli ollut ensimmäisinä vuosina 

perusdiplomatian rakentamisessa ja edustustojen toimintaedellytysten 

turvaamisessa. Kaupallinen näkökulma oli noussut pääasiassa suomalaisten 

halusta keskeisimpään rooliin 1920-luvulta alkaen. Kummankin osapuolen 

suhteellisen suppea kuva kertoi, että toisen kulttuurista tiedettiin suhteellisen 

                                                        
476 UMA 5 C Nro 196/35 2.2.1935; Nro 748/32/1935 10.5.1935; Nro 1447/141/1935 4.10.1935. 
477 León 1987, 366. 
478 UMA 5 C Nro 335/73/1936 2.3.1936; Nro 872/158 1.6.1936. 
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vähän ja tämä kuva oli usein rakentunut stereotypioille, jotka oli luotu ilman 

ensikäden lähteitä kuvan kohteesta. Omaan kokemukseen perustuvaa tietoa 

Espanjasta suomalaisilla oli tietenkin asemamaassaan oleskelleilla diplomaateilla, 

joiden joukko oli vähäinen. Toisaalta merimiehillä saattoi olla kokemuksia, mutta 

yleiseen levitykseen esimerkiksi kirjallisuuden tai lehdistön juttujen myötä nämä 

tarinat eivät tulleet. Espanjalaisten tilanne saattoi olla vielä heikompi. Venäjän 

vallankumouksen jälkeen Suomen alueella ei juuri espanjalaisia vieraillut. 

Espanja rekisteröi kaikki maansa kansalaiset, jotka liikkuivat Suomesta 

Neuvosto-Venäjälle/Neuvostoliittoon, ja vuosittain tämä luku rajoittui muutamiin 

kymmeniin.479  

Espanjan tiedustellessa kiertokirjeessään maassa vakituisesti asuvia 

espanjalaisia oli Helsingin edustustolla helppo tehtävä. Suomessa asui Espanjan 

Helsingin lähetystön henkilökunta perheineen ja muutamia muita yrityselämässä 

olleita henkilöitä.480 Suomen osalta vastaavia lukuja ei ole saatavilla, mutta niiden 

voidaan olettaa olevan samaa luokkaa. Espanjaan ei syntynyt suhteiden 

alkuvaiheissa 1920- ja 1930-luvuilla Suomi-aiheista yhdistystoimintaa. Taustalla 

lienee edellä mainittu vähäinen kosketuspinta Suomen-asioihin ja toisaalta 

Suomeen verrattuna vähäisempi kiinnostus kansalaisjärjestötoiminnalle. 

Suomessa taas erilainen yhdistystoiminta oli ollut suosittua 1800-luvulta alkaen ja 

Suomeen perustettiin epävirallinen Espanja-seura.481  

Espanjan ulkoministeriö oli tiedustellut Ezpeletalta Espanjaa koskevia 

kulttuuriasioita 1920-luvun alussa, mihin Espanjan edustaja oli todennut, ettei 

maiden välisiä kulttuuriasioita yksinkertaisesti ollut. Suomessa oli 1920-luvun 

alussa vain muutamia espanjalaisia, jotka Ezpeleta kykeni kaikki luettelemaan 

nimeltä. Espanjan kieltä saattoi harrastaa Helsingin yliopistossa, mutta 

professuuria sitä varten ei vielä ollut.482 Mahdollisuudet kovin laajaan 

                                                        
479 AGA 12046 Nro 208 1.7.1935. Esimerkiksi vuoden 1935 alkupuoliskolla Suomen läpi oli mennyt 
35 espanjalaista ja vastaavasti Suomessa oli myönnetty 45 viisumia Espanjaan. Raportti ei eritellyt 
olivatko kaikki viisumin saaneet Suomen kansalaisia. Vertailun vuoksi Suomesta tehtiin Espanjaan 
yöpymisen sisältäviä matkoja vuonna 2011 599000  kappaletta ja espanjalaisia yöpyi Suomessa 58230 
henkilöä samana vuonna. WWW-lähde: http://www.stat.fi/til/smat/2011/smat_2011_2012-05-
30_tau_004_fi.html; http://www.stat.fi/til/matk/2011/matk_2011_2012-06-01_tau_005_fi.html. 
Viitattu 26.11.2012. 
480 AGA 12039 Nro 43 19.2.1932. 
481 AGA 12075 Nro 8 18.1.1922. Ezpeleta mainitsi olemassaolevan pienen Suomi-Espanja –seuran, 
jota kautta kulttuuriyhteistyötä voitiin harjoittaa. Tämä yhdistys oli perustettu Espanjan Helsingin 
lähetystön vuosikertomuksen mukaan 17.10.1922. AGA 12050 Nro 21 24.1.1934. Nykyinen Suomi-
Espanja –seura on perustettu vuonna 1957, ja se ei katso olevansa tämän aiemman yhdistyksen 
perillinen. 
482 AGA 12075  Nro 51 12.4.1922. 
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kulttuuriyhteistyöhön olivat suppeat, sillä Ezpeletan arvion mukaan Suomessa oli 

maassa asuvat espanjalaiset mukaan lukien noin 70–80 henkilöä, jotka osasivat 

jollain tasolla espanjaa. Kulttuuriyhteistyötä voitiin harjoittaa 17.10.1922 

perustetun Suomi-Espanja -seuran kautta.483 Suomalainen Espanja-

kulttuuriyhteistyö henkilöityy pitkälti Oiva Tallgreniin, vuodesta 1933 eteenpäin, 

Tuulioon.  

Oiva Tallgren oli ensimmäinen suomalainen, joka opiskeli espanjaa Madridin 

yliopistossa vuosina 1903–1904, väiteltyään ensimmäisenä suomalaisena 

espanjaksi hän siirtyi ensin Helsingin yliopistoon ensin vt. lehtoriksi ja vuodesta 

1910 alkaen romaanisten kielten professoriksi. Vuodesta 1928 aina kuolemaansa 

saakka 1941 hän oli eteläromaanisten kielten henkilökohtainen ylimääräinen 

professori Helsingin yliopistossa.484 Tallgren toimi Suomessa espanjan kielen 

edistäjänä, mutta potentiaaliset toimijat rajoittuivat hänen opiskelijoihinsa, joten 

kielen harrastus ei ollut suurta. Espanjan kulttuurin tuntemus jäi ohueksi.  

Ezpeleta yritti pitää muiden tehtävien osalta jonkinlaista kulttuurista 

toimintaa yllä omalla virkakaudellaan, mutta Helsingin lähetystön voimavarat 

sekä taloudelliset resurssit olivat tässä suhteessa rajalliset. Henkilöstä rajoittui 

koko 1920-luvun asiainhoitajaan, sihteeriin, tulkkiin sekä paikalta palkattuihin 

suomalaisiin sihteereihin.485 Suomessa kiinnostus Espanjaan oli hyvin vähäistä. 

Espanjan edustaja oli innostunut suomalaisten esitettyä Kansallisteatterissa 

Espanjaan liittyvän näytelmän. Ezpeletan mielestä esitys oli erityisen hyvää 

mainosta Espanjalle.486 Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Suomen ja Espanjan 

välinen kulttuuritapahtuma raportoitiin näin selvästi.  

Nostaakseen kulttuuria enemmän Ezpeleta alkoi järjestää Helsingin 

lähetystössä vuodesta 1925 alkaen kerran vuodessa viralliset kutsut, jonne 

kutsuttiin Suomen poliittista ja yhteiskunnallista eliittiä. Kutsuvieraina olivat 

tasavallan presidentti puolisoineen, entinen presidentti puolisoineen, ulkoministeri 

sekä ulkoministeriön korkeinta virkamiehistöä. Pääsääntöisesti kutsutut 

suomalaiset myös osallistuivat kutsuille, mikä osoitti nuoressa tasavallassa halua 

ylläpitää hyviä hieman eksoottisemman maan kanssa. Suomen ja Espanjan 

suhteiden kannalta merkittävää oli, että kutsut saivat joka kerta paljon julkisuutta. 

                                                        
483 AGA 12075 Nro 8 18.1.1922; 12050 Nro 21 24.1.1934. 
484 Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640–1917. Sivu 308. 
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Esimerkiksi Espanjan lähettilään kuva julkaistiin keskeisissä suomalaisissa 

lehdissä.487 Ezpeletan jälkeen Ávila jatkoi samaa perinnettä ja suomalaiset 

osallistuivat edelleen suhteellisen korkealla profiililla tapahtumiin.488  

Ennen siirtymistään Prahaan Ezpeleta ehdotti Tallgrenin palkitsemista 

mitalilla tai jollakin muulla kunnianosoituksella,489 mutta asia ei edennyt 

muutamaan vuoteen. Ezpeleta katsoi Tallgrenin edistäneen espanjan kieltä siinä 

määrin, että jonkinlainen tunnustus olisi, mutta kunniamitaliin saakka 

tasavaltaisen suomalaisen näytöt eivät riittäneet. Toisaalta Espanjan uusi edustaja 

saattoi haluta ensin tutustua paikalliseen tilanteeseen ennen huomionosoituksien 

jakamista edeltäjänsä ehdotuksesta. Espanjan kielen opiskelu oli mahdollista vain 

Helsingissä Tallgrenin pitämillä tunneilla hänen saatua yliopiston professuurin 

1928. Tämän jälkeen hän oli haluttu puhuja lähes kaikissa Espanjan lähetystön 

tilaisuuksissa ja hän oli myös keskeinen juhlavieras lähetystön virallisilla. 

Tallgren osallistui myös niihin tilaisuuksiin, joita suomalaiset poliitikot ja 

virkamiehet saattoivat vierastaa kuten ”Espanjalaisen rodun päivää”, jolloin 

juhlittiin Espanjan ja Etelä-Amerikan maiden suhteita.490 Tallgren palkittiin 

vuonna 1930 työstään espanjan kielen edistämiseksi Don Quijote-teoksen 

arvopainoksella, mikä oli ainoa ennen toista maailmansotaa myönnetty 

huomionosoitus suomalaiselle siviilihenkilölle. Perusteluissa mainittiin hänen 

työnsä Suomi-Espanja -seurassa.491 Diplomaattiseen protokollaan kuului 

virkamiesten palkitseminen esimerkiksi virkakauden päätyttyä asemaassa, mutta 

nämä huomionosoitukset voidaan rinnastaa virkauraan liittyviksi eikä niinkään 

vapaaehtoistoimintaan liittyviksi. Virallisempaa huomionosoitusta Tallgren ei 

saanut, vaikka Italia ja Ranska hänet kulttuuriansioista hänet palkitsivatkin.492  

Espanjan ulkoministeriön toiminnan selkiydyttyä tasavallan aikana selkeästi 

toimivaksi ministeriöksi aiemmin valtioministeriön sijaan alkoi lähetystöille tulla 

                                                        
487 AGA 12053 Nro 33 20.3.1927. 
488 AGA 12053 Nro 5 23.1.1928. 
489 AGA 12053 Nro 56 7.5.1927. 
490 AGA 12053 Nro 16 21.2.1929; Nro 117 14.10.1929. Rodun päivä oli alun perin kuninkaallinen 
juhla, jolla haluttiin ylläpitää lämpimiä välejä entisiin siirtomaihin. Poliittisina tavoitteina Espanja 
pyrki 1920- ja 1930-luvuilla edistämään rodun päivän kautta omaa Kansainliitto-politiikkaansa 
hankkimalla tukea entisitä alusmaista. Rodun päivä johti Francon aikana Espanjan ja 
länsiliittoutuneiden väliseen vastakkainasetteluun Väli- ja Etelä-Amerikassa, koska etenkin 
Yhdysvallat katsoi Espanjan ajavan akselimyönteistä politiikkaa Yhdysvaltojen takapihalla. SANZ 
1995, 34–36, 149–150. 
491 AGA 12053 Nro 15 15.2.1930. 
492 Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640–1917. Sivu 308. 
http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/virkamiehet_2/index.htm. Viitattu 27.11.2012 
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yhtenäisiä toimintaohjeita, joissa myös kulttuuriasioita tuli käydä läpi. 

Edustustojen tuli neljännesvuosiraporteissa esitellä myös kulttuuritoiminta, mutta 

Suomen osalta aiheesta ei ollut paljon raportoitavaa. Vuonna 1932 Espanjan 

Helsingin lähetystö määritteli kulttuuriyhteistyön rajoittuvan muutamaan kielen 

osaajaan. Espanjaa saattoi opiskella vain Helsingissä ja Suomi-Espanja -seura oli 

muutamien henkilöiden yhdistys, joka ei ollut toimintansa aikana saavuttanut 

merkittävää edistystä. Koulu-, kulttuuri- ja tiedeyhteistyötä valtioiden välillä ei 

ollut. Turismia maiden välillä ei ollut ja kauppakin toimi välikäsien kautta.493 

Vuoden 1933 toimintaohjeessa Espanjan ulkoministeriö pyysi kutakin 

asemamaata selvittämään normaalien poliittisten voimasuhteiden ja keskeisten 

henkilöiden lisäksi Espanjaa koskien mahdolliset myötätunnon osoitukset 

Espanjaa kohtaan, mahdolliset sympatisoijat sekä potentiaaliset Espanjan 

vihaajat, jos sellaisia löytyi.494 Suomen osalta ei ollut mitään selvitettävää, mikä 

kuvaa suhteiden todellisuudessa rajoittuneen kauppaan. Espanjan ulkoministeriö 

arvioikin suomalaisten keskittyvän suhteissa pelkästään kaupankäyntiin ja katsoi 

Madridin edustuston olevan asiassa hyvin aktiivinen.495 Suomalaiset eivät juuri 

toimineet kulttuuriasioiden osalla Madridissa, mitä voidaan selittää toimijoiden 

vähäisellä lukumäärällä, Suomesta oli Espanjassa vain yksi lähetetty diplomaatti. 

Toisaalta Suomen edustaja oli selkeästi ylityöllistetty kaupallisten asioiden 

kanssa, minkä päälle tulivat konsuliasiat sekä protokollan vaatima 

edustautuminen. Suomen asiainhoitajat viettivät osan ajasta Portugalissa sekä 

Suomessa ja Espanjassa kesän ajaksi siirryttiin San Sebastianiin muun 

ulkoasiainhallinnon mukana. Kulttuuriyhteistyölle oli yksinkertaisesti vähän 

resursseja.  

Espanjalla oli myös selkeä etu Suomeen nähden. Helsingissä Espanjalla oli 

käytössään koko 1920- ja osan 1930-lukua tulkki, joka oli asunut Suomessa 

pitkään ja tunsi Suomen tavat. Sanchez-Martinez oli toiminut Suomen 

sisällissodan aikana hetken aikaa Espanjan edustajana ja hän jäi erilaisiin 

tehtäviin osaksi lähetystön henkilökuntaa aina kuolemaansa vuoteen 1934 

saakka,496 mikä antoi Espanjalle valtavan hyödyn ymmärtää asemamaata. Tältä 

osin Espanjan diplomaattinen osaaminen muodostui laajemmaksi kuin Suomella 

ja mahdollisti verkostoitumisen ja tiedonhankinnan silloinkin, kun varsinainen 

asiainhoitaja oli esimerkiksi Virossa tai Latviassa. Espanja käytti myöhemminkin 

                                                        
493 AGA 12049 Nro 43 19.2.1932. 
494 AGA 12039 Toimintaohje 16.3.1933. 
495 AGA 12049 Nro 169 23.7.1932. 
496 AGA 12050 Nro 327 10.10.1934. 
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voimakkaasti tulkkien palveluita, mutta nämä olivat paikalta palkattuja 

suomalaisia.497 Suomi kykeni vastaavaan toimintaan vasta 1940-luvulla, kun 

lähetystön henkilökuntaa lisättiin, jolloin edustuston päällikkö saattoi keskittää 

omia voimavarojaan haluttuihin toimintoihin.  

Suomen kulttuuripuolen toiminnot rajoittuivat viennin edistämiseen. 

Espanjan suunnalla Suomi osallistui Barcelonan kansainvälisille messuille, ja 

Suomen osasto otettiin hyvin vastaan espanjalaisessa mediassa. Suomi vaihtoi 

kuitenkin samoihin aikoihin asianhoitajaansa Madridissa, joten messuilla ei nähty 

Suomen valtion diplomaattista edustajaa.498 Orasmaa oli valitellut kautensa 

päättyessä Madridin jatkuvaa resurssipulaa, mikä heijastui selvästi 

kulttuuripolitiikkaan. Suomi näytti kuitenkin panostavan kulttuuripolitiikkansa 

Skandinavian maihin todistellaakseen länsimaisuuttaan sekä toisaalta Unkariin ja 

Viroon, jotka koettiin kulttuuriltaan läheisiksi maiksi.499 Espanja ei siten 

muodostanut keskeistä painopistesuuntaa Suomen kulttuuripolitiikalle, ja 

ylipäätään Suomen Espanja-kuvakin viittasi laiskaan kansaan, jossa yhdistyi 

ylpeys, kouluttamattomuus ja yleinen aikaansaamattomuus. Nämä olivat asioita, 

joita vasta itsenäistynyt Suomi yritti välttää omassa identiteettiprojektissaan. 

Madridin lähetystön tehtäväksi 1920- ja 1930-luvuilla tuli kaupallisten 

kysymysten vaaliminen, eikä niinkään kokonaisvaltainen suhteiden luonti.  

Espanja taas katsoi Suomen suhteita hieman kokonaisvaltaisemmin. 

Euroopan mittakaavassa vähintään keskisuuri valtio ei voinut keskittyä vain 

kauppaan, jonka se saattoi Suomen kanssa katkaista, mikäli se olisi välttämätöntä. 

Suomesta käsin tuli tarkkailla Baltiaa ja Neuvostoliittoa, mutta tarvittaessa 

kulttuuria tuli tuoda esille ja edistää. Vähillä resursseilla se ei Helsingissäkään 

ollut kovin mahdollista. Ja oman esteensä loi kulttuurinen ero Suomen ja 

Espanjan välille. Espanjan kieli kuului romaaniseen kieliperheeseen ja 

uskonnollinen tausta oli erilainen Suomen kanssa. Siinä missä Suomi nojasi 

Itämeren kulttuuripiiriin, oli Espanjan kulttuurinen painopiste Välimerellä ja 

menetetyssä Amerikan imperiumissa.  

Espanja käytti Suomen osalla vähiä kulttuuripolitiikan resursseja pienen 

Espanjaa harrastavan ryhmän aktivoimiseen. Lehdistön osalta Espanja halusi 

lisätä tunnettuuttaan Suomessa ja kutsui suomalaisia lehtiä osallistumaan 

Madridiin kansainväliseen lehdistökonferenssiin. Kutsun saaneet Uusi Suomi ja 

                                                        
497 AGA 12046 Nro 14 29.4.1935. Rafael Sanchez Rosenlindt tuli lähetystön uudeksi tulkiksi Sanchez-
Martinezin kuoleman jälkeen. 
498 UM 5C Nro 393 8.7.1929; AGA 12053 Nro 86 9.7.1929. 
499 Vares 2003, 252–256; Harle-Moisio 2000, 55–57. 
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Suomen Sosialidemokraatti kuitenkin kieltäytyivät kutsusta vedoten korkeisiin 

matkakustannuksiin.500 Lehtivalinnat olivat mielenkiintoisia, sillä yleensä 

Espanjan Helsingin lähetystö suosi lähteenään Hufvudstadsbladetia. Toisaalta 

Uusi Suomi ja Suomen Sosialidemokraatti olivat levikiltään ruotsinkielistä 

Hufvudstadsbladetia laajempia, joten nämä kaksi lehteä saattoivat saavuttaa 

suuremman yleisömäärän. Lisäksi kyseiset lehdet edustivat poliittisella kentällä 

oikeistoa ja vasemmistoa, jolloin kaksi eri ideologista suuntausta pääsi esille. 

Espanjan esille tuominen jäi siten Suomi-Espanja -seuralle, jonka toimintaa 

seurattiin tiiviisti.  

Suomi-Espanja -seura yritti lisätä kulttuurista tarjontaansa vuoden 1933 

alussa, mutta sen toiminta ei tavoittanut kovin suurta väestöä. Jäsenmääräksi 

ilmoitettiin saman vuoden keväällä noin 40 henkilöä, jotka koostuivat pääasiassa 

Helsingin yliopiston Tallgrenin ympärille ryhmittyneistä aktiiveista sekä 

opiskelijoista ja toisaalta muutamista Espanjaan vientiä harjoittavista 

liikemiehistä. Yhdistykseen liitetyt toiveet eivät kuitenkaan vastanneet 

espanjalaisten odotuksia ja Espanjan ulkoministeriön tiedusteltua 

kulttuuriyhteistyötä Suomen suunnalla saattoi lähetystö ilmoittaa yhdistyksen 

toiminnan olevan vaatimatonta ja hiljaista. Jäsenmäärä vuonna 1934 oli 24 

henkilöä, joista kolme oli espanjalaisia.501 Seuraavina vuosina kulttuuriasioiden 

annettiin olla eikä kulttuurin alueella tapahtunut suuria muutoksia, koska väliin 

tulivat ensin kauppaneuvottelut, sitten Espanjan sisällissota ja myöhemmin 

Suomen osallistuminen toiseen maailmansotaan talvisodan myötä.  

Diplomaattisen toiminnan ja kansalaisaktiivisuuden lisäksi Suomen ja 

Espanjan suhteita saatettiin käsitellä lehdistössä. Suomi ei noussut Espanjan 

lehdissä esille juuri muuten kuin kauppaneuvotteluiden tai diplomaattien 

vaihtumisen myötä. Suomessa ei vieraillut espanjalaisia toimittajia ja Suomen 

sisäiset asiat eivät ylittäneet uutiskynnystä Espanjassa. Maan hiljaisia oloja 

kansainvälisesti kuvasi Espanjan asiainhoitajien toistuvat lausunnot, kuinka 

Suomen politiikassa ei tapahtunut käytännössä mitään.502 Ilmeisesti jonkinlaisessa 

käymistilassa oleva Espanja näytti sen edustajille olevan Suomeen verrattuna 

olevan jatkuvan muutoksen maa. Tämä tietynlainen hiljaisuus ei kuitenkaan 

                                                        
500 AGA 12039 Kutsut ja vastaukset 18.3. ja 19.3.1933. 
501 AGA 12038 Nro 26 13.2.1933; Nro 84 29.4.1933; 12050 Nro 21 24.1.1934. 
502 Esimerkiksi Ezpeleta AGA 12076 Nro 75 28.7.1925; Ávila keskittyi vuosien 1928 ja 1929 aikana 
raportoimaan Baltiasta, koska Suomessa tapahtui niin vähän AGA 12053 passim.; Acilu AGA 12049 
Nro 169 23.7.1932; Acebo AGA 12046 Nro 208 1.7.1935. 
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estänyt espanjalaisia havaitsemasta Suomessa tapahtuvia muutoksia, joista nämä 

olivat pääpiirteissä hyvin selvillä. 

Espanja taas ylitti Suomessa uutiskynnyksen aika ajoin edellä mainituista 

poliittisista kriiseistä johtuen. 1920-luvulla Ezpeleta oli arvottanut ruotsinkielistä 

väestöä suomenkielistä paremmaksi ja hänen mukaansa Hufvudstadsbladet oli 

maan arvostetuin sanomalehti.503 Tämä ei kuitenkaan ollut seuratuin media 

Helsingin lähetystössä, vaan Uutta Suomea, Helsingin Sanomia ja etenkin 

Suomen Sosialidemokraattia luettiin taajaan. Viimeksi mainittu julkaisi Espanjan 

oloista säännöllisesti omia uutisia, jotka pohjautuivat välillä muiden Länsi-

Euroopan vasemmistolaisten lehtien tietoihin ja paikoin oman toimittajan 

juttuihin Espanjasta. Primo de Riveran konservatiivihallituksen aikana Ávila 

ilmoitti useissa raporteissa, että Suomen Sosialidemokraatin uutisointi ei ollut 

luotettavaa eikä miellyttävää, mutta virallisesti asiaa ei kritisoitu esimerkiksi 

nootin muodossa suomalaisille. Lähetystöön kerätyissä lehtileikkeissä korostettiin 

edellä mainittujen porvarilehtien olevan luotettavampia.504  

Myöhemmin tasavallan aikana voitiin vuosikertomuksessa todeta, että 

Espanjaa ei Suomen lehdistössä käsitelty juuri lainkaan, juttuja oli vain muutamia 

vuodessa. Uutiset, jotka ylittivät kansainvälisen uutiskynnyksen, huomioitiin 

Suomessa, mutta niissäkään ei tuotu esille suomalaista näkökulmaa suhteessa 

Espanjaan.505 Espanjan oikeiston voitettua vaalit tasavallassa Acebo arvioi 

vasemmistolehdistön suhtautuvan Espanjan hallitukseen negatiivisesti, mutta 

muuten Espanjaa koskevaa uutisointia ei edelleenkään esiintynyt.506 Samoihin 

aikoihin keskusteltiin Suomen ja Espanjan viisumikysymyksistä. Kun suomalaiset 

vasemmiston lehdet jatkuvasti kritisoivat Espanjan hallituksen kyvyttömyyttä 

ratkaista maan ongelmia, ei ollut mikään yllätys, että Espanjan Suomen 

asiainhoitaja kommentoi lykkäämään mahdollista viisumivapautta kommunismin 

pelossa. Vasemmiston kirjoittelu ei kuitenkaan noussut esiin virallisissa 

keskusteluissa Suomen ja Espanjan välillä.  

Ensimmäisten vuosikymmenten kulttuurisuhteet Suomen ja Espanjan välillä 

jäivät kaupankäynnin ja muun diplomatian varjoon. Maat olivat toisilleen liian 

etäisiä, suhteita vasta aloiteltiin ja kumpikin osapuoli asetti ulkopolitiikalleen 

muita tavoitteita. Maailmansotien välisenä aikana turismia ei nykymittakaavassa 

ollut, ja matkailu liittyi yrityselämään, opiskeluun tai pienen eliitin 

                                                        
503 AGA 12075 Nro 92 18.7.1922; Nro 95 6.8.1922. 
504 AGA 12053 Nro 23 30.4.1928. 
505 AGA 12049 Nro 169 23.7.1932; Nro 246 19.10.1932. 
506 AGA 12046 Nro 208 1.7.1935. 
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ulkomaanmatkoihin. Tämä tarkoitti myös vieraan kulttuurin osalta 

kulttuuriharrastuksen jäämiseksi pienien intressiryhmien toiminnaksi. Suomessa 

tämä tarkoitti enimmäkseen espanjan kieleen liittyvää harrastusta, jota Helsingin 

edustusto yritti kannustaa. Suomella taas resursseja ja mielenkiintoa vastaavaan 

toimintaan ei ollut. Uutisoinnin ja kontaktien jäädessä vähäisiksi säilyi mielikuva 

kumppanimaasta aiemman kaltaisina stereotypioina, joita vielä diplomaatit 

saattoivat tahtomattaan tai tarkoituksella ylläpitää.  

Kokonaisuutena suhteet tasavallan aikana rajoittuivat pääasiassa kauppaan. 

Alkuvaiheet tasavallan kanssa olivat hankalia Suomen uskottua kuninkaanvallan 

jatkumiseen, eli suomalaiset ajattelivat kahdenvälisiä suhteita pitkään monarkian 

kannalta näkemättä muutosta, mikä suututti tasavaltaisia espanjalaisia. Kaupasta 

keskusteltiin jatkuvasti, ja ajoittain Neuvostoliiton pelko sekä erilaiset häiriöt 

kuten boikotit kansainvälisen laman kera sotkivat ulkomaankauppaa. Nämä 

ongelmat olivat kuitenkin kokonaisuutta arvioiden vähäisiä ja kuuluvat kahden eri 

valtion väliseen normaaliinkin kanssakäymiseen. Diplomaattiedustajien kaudet 

olivat suomalaisilla nyt pidempiä, mikä vakautti Suomen toimintaa Espanjassa, 

vaikka diplomaattisen edustamisen taso jäi edelleen alhaiseksi. Espanjalaisilla 

edustaja vaihtui tasavallan myötä useammin, mutta hän pääsi käyttämään valtaa 

esimerkiksi viisumikysymyksissä. Muuten Helsingin-edustusto keskittyi 

raportointiin päätöksenteon säilyessä edelleen Madridissa. Leimallista oli 

useimmiten suomalaisten tekemät avaukset, joihin espanjalaiset vastasivat.  

Tasavallan aikaa voidaan luonnehtia vakaiden suhteiden ajaksi, sillä 

esimerkiksi kaupankäynti oli jatkuvaa ja keskusteluyhteys säilyi maiden 

edustajien välityksellä koko tasavallan kauden. Suomalaiset pääsivät hiljalleen 

eroon 1920-luvun haparoinnista ja alkoivat oppia toimimaan kansainvälisellä 

areenalla. Tämä oppiminen näkyi kauppaneuvotteluiden muuttumisena 

rutiinisopimiseksi neuvottelutaktiikoineen. Sopimusten irtisanominen ei ollut 

enää 1930-luvulla realistinen vaihtoehto, vaan kauppa haluttiin säilyttää. Toisaalta 

maat jäivät toisilleen edelleen varsin kaukaisiksi, ja esimerkiksi Espanja ei 

tuntenut suurempaa tarvetta markkinoida itseään Suomessa. Sen sijaan 

vauhdittaakseen ja edistääkseen ulkomaankauppaansa Suomi yritti olla 

vientituotteidensa osalta aktiivinen Espanjassa. Kulttuurin tai sotilasasioiden 

osalta tasavallan aikana ei tehty avauksia, vaan kummankin maat lähetystöt 

pysyivät pieninä eikä uusia virkoja näiden asioiden osalta perustettu. 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että suhteissa päästiin normaaleiden 

kahdenvälisten suhteiden järjestykseen ja hyvään keskusteluyhteyteen, vaikka 

mistään normaalisuhteet ylittävästä ystävyydestä ei puhuttukaan. Espanjan 
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sisällissota muutti tämän järjestyksen ja suhteissa jouduttiin monilta osin 

palaamaan lähtöpisteeseen. 
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5 Sisällissodan aika – milloin Francon Espanja 
tulisi tunnustaa 

Tämä luku sijoittuu Espanjan sisällissodan aikaan 1936–1939. Espanjan 

sisällissodan puhjettua kaupankäynti Suomesta muuttui lähes mahdottomaksi 

sotatilan vuoksi. Samalla Suomen näkökulmasta eteen tuli vaikea kysymys. 

Espanjaa edusti kaksi toimijaa, vaalit voittanut tasavalta ja kapinaan noussut 

kansallinen Espanja. Kumman kanssa Suomen tulisi tehdä yhteistyötä ja missä 

vaiheessa olisi otollinen hetki tunnustaa Francon Espanja, kun tasavalta näytti 

häviävän sodan? Kuinka Espanjan kaksi eri puolta suhtautuivat Suomeen 

sisällissodan edetessä? Tämän luvun päätutkimuskysymyksenä on Suomen 

suhteiden rakentuminen Francon Espanjan kanssa ja tasavallan hiljainen 

hylkääminen. Taustakysymyksenä on selvittää myös Suomen Espanjan kuvan 

kehittyminen sisällissodan lisääntyneen julkisuuden myötä.  

Espanjan sisällissotaa vuosina 1936–1939 on usein pidetty toisen 

maailmansodan ennakkonäytöksenä, mitä se sotilaallisesta näkökulmasta olikin. 

Siinä kokeiltiin samoja taistelumenetelmiä, jotka myöhemmin olivat vastakkain 

taistelleiden osapuolten välillä käytössä ennen kaikkea Saksan salamasodan 

aikana. Kansainvälisesti ja poliittisesti vaikean kysymyksen nosti esille 

puuttuminen kapinallisten eli kansallisen Espanjan kansainväliseen asemaan 

suhteessa vaaleilla valittuun tasavaltaan. Missä tilanteessa kansallinen Espanja 

hallitsi niin suurta aluetta tai väestönosaa, jotta se voitiin tunnustaa de jure? 

Tähän kysymykseen, joka sisälsi selkeän poliittisen valinnan, myös konflikteissa 

mielellään puolueettomana pysytellyt Suomi joutui ottamaan kantaa.  

Sisällissodan tapahtumien ymmärtämiseksi on hyvä tutustua hieman koko 

kriisin taustaan. Espanjan tasavalta oli osoittautunut hyvin kaksijakoiseksi. Ensin 

vallassa oli ollut keskusta-vasemmistolainen koalitio, jonka jälkeen vuonna 1933 

valtaan oli noussut sekalainen oikeistoryhmittymä, joka ei kuitenkaan ollut 

ottanut selkeää valtaa. Etenkin vuosi 1935 jatkuvasti vaihtuvine hallituksineen oli 

ollut poliittisesti hyvin rikkonainen vuosi. Taloudellinen tilanne oli ollut heikko 

laman seurauksena ja taloudessa, varsinkin maatalouden osalta maareformia ei 

viety juuri vaalilupauksia pidemmälle. Osa Espanjaa etenkin maaseudulla eli 

kuten oli elänyt jo vuosisatoja aiemmin, ja toivottomuus alati kasvavan väestön 

keskuudessa johti muuttoliikkeeseen kohti suurempia teollisuuskeskuksia kuten 

Barcelonaa ja Madridia. Kasvavat kaupungit eivät kuitenkaan kyenneet 

vastaamaan työpaikkojen, asuntojen ja muun elämän vaatimuksiin, mikä lisäsi 
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ääriliikkeiden kannatusta. Aikakauden henki 1930-luvulla ei ollut myönteinen 

demokratialle, joka vaati juurtuakseen vakaat yhteiskunnalliset olot.507  

Myös armeija oli Espanjassa poliittisen vallan ulkopuolella. Runsaslukuinen 

ylempi upseeristo osallistui mielellään poliittiseen toimintaan ohi valtiollisten 

toimijoiden, eikä sotilasvallankaappauksen pelko ollut aiheeton.508 Uudistukset 

olivat heikentäneet upseeriston ylenemismahdollisuuksia, ja useita henkilöitä oli 

vailla mielekkäitä tehtäviä. Armeijaa oli käytetty myös kukistamaan Asturian 

kaivosmiesten kapina lokakuussa 1934, jolloin 30 000 miehen kapinallisjoukko 

murskattiin voimalla. Tätä kapinaliikkeen kukistamista on espanjalaisessa 

historiankirjoituksessa usein pidetty esisoittona vuoden 1936 tapahtumille.509  

Kansalliset liikkeet Kataloniassa, Baskimaalla ja Galiciassa olivat saaneet 

tasavallan aikana lisää autonomiaa, mikä oli lisääntynyt vielä 

itsenäisyysvaatimusten muodossa etenkin Kataloniassa ja Baskimaalla. Viimeksi 

mainitut olivat hyvin teollistuneita ja lamakaudesta huolimatta niillä meni 

taloudellisesti suhteellisen hyvin. Kyseiset alueet halusivat siirtää päätöksentekoa 

Madridista omille alueilleen toivoen samalla, että suurempi osa alueiden 

varallisuudesta jäisi sinne.510  

Lopullisen sysäyksen sisällissotaan antoi Frente Popularin, eli 

kansanrintaman vaalivoitto helmikuussa 1936. Organisaatio oli luotu 

tammikuussa samana vuonna samalla periaatteelle kuin CEDA edellisissä 

vaaleissa, eli mahdollisimman paljon samaa aatesuuntaa ilman suurempaa 

poliittista ohjelmaa saman vaaliorganisaation alle. Varsinaisessa äänimäärässä 

kansanrintaman voitto ei ollut kovin suuri verrattuna oikeistoon, mutta 

vaalijärjestelmän vuoksi kansanrintama sai Cortesin paikoista lähes 60 %.511 

Päästyään valtaan kansanrintama toimi, ei niinkään äänimäärän vuoksi, vaan 

paikkamääränsä vuoksi vaalivoittajan auktoriteetilla. Tavoitteena oli jatkaa 

                                                        
507 Beevor 2006 48–49, 63–67. 
508 Kenraali José Sanjurjo yritti sotilasvallankaappausta elokuussa 1932 vastalauseena armeijassa 
tapahtuneille uudistuksille. Vallankaappaus epäonnistui ja Sanjurjo tuomittiin kuolemaan, mutta 
tuomio muutettiin vankeudeksi. Lerroux armahti Sanjurjon, joka muutti Portugaliin. Myöhemmin 
Sanjurjo oli yksi vuoden 1936 sotilasvallankaappauksen johtohahmoja. Hän kuitenkin kuoli 
lentokoneen syöksyttyä maahan muutama päivä sisällissodan alettua. Pecharromán 2006, 208–209; 
Beevor 2006, 70, 120. 
509 Beevor 2006, 75–77; Pecharromán 2006, 311–313. 
510 Pecharromán 2006, 139–148. 
511 Äänestysprosentti oli melko korkea, 72,9 %. Äänistä 47,1 % meni keskusta-vasemmistolle eli 
kansanrintamalle ja oikeisto sai 45,6 %, eli ero äänimäärissä ei ollut kovin suuri. Cortesin paikkoja 
jaettaessa ero kuitenkin korostui kansanrintamaan saadessa 278 paikkaa oikeiston 124 vastaan. Loput 
äänet ja paikat menivät puhtaasti keskustalaisille puolueille. Pecharromán 2006, 321–323. 
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aiempia uudistuksia edellisen keskusta-vasemmiston hallituskaudelta. Espanjan 

taloudellinen tilanne oli kuitenkin niin heikko, että pienikin kipinä saattoi sytyttää 

suuren tulipalon. Heti vaalien jälkeen alkoi etenkin Madridissa valtaisa poliittisten 

murhien aalto. Varsinkin poliittiset ääriainekset kunnostautuivat epäjärjestyksen 

aiheuttamisessa. Vasemmisto varoitti erityisesti fasismin noususta Espanjassa, 

mutta kyse oli enemmänkin propagandasta.512 Espanjan fasistipuolue Falangi 

johtajansa José Antonio Primo de Riveran513 johdolla oli jatkuvasti julkisuudessa 

propagandansa ja poliittisen väkivaltansa ansiosta. José Antonio vangittiin 

toiminnasta tasavaltaa vastaan huhtikuussa 1936 vasemmiston toimesta, mikä 

kiihdytti falangistien toimia.  

Sisällissodan lähtölaukaus oli myös poliittinen murha. Falangistit surmasivat 

nuoren vasemmiston rynnäkkökaartiin kuuluneen luutnantti José Castillo Serían 

12. heinäkuuta. Vasemmisto vastasi yrittämällä surmata CEDA:n johtaja Gil 

Roblesin, joka ei kuitenkaan ollut kotona surmaajien tullessa paikalle. 

Vaihtoehdoksi kävi entinen valtiovarainministeri, kansanedustaja ja tunnettu 

fasismin teoreetikko José Calvo Sotelo, joka haettiin kotoaan ja surmattiin päivää 

myöhemmin. Oikeisto nosti valtavan metelin, vaikka hallituksella ei ollut mitään 

tekemistä asian kanssa. Oikeisto vaati kansallisesti ajattelevia toimimaan. 

Todellisuudessa upseerien kapina oli suunniteltu jo aiemmin. Nämä murhat 

johtivat vain sotilaskapinan aikaistamiseen. Espanjan Marokon armeija nousi 

kapinaan päivää suunniteltua aiemmin, 17. heinäkuuta 1936. Espanjan sisällissota 

oli alkanut.514 
 

                                                        
512 Payne 1999, 183–184. Espanjan fasistipuolue, Falangi sai kaikista Euroopan fasistipuolueista 
pienimmän mitatun kannatuksen vaaleissa, eikä yhtään paikkaa Cortesiin. Esimerkiksi Ruotsissa 
paikallisten fasistien kannatus oli suurempaa. 
513 Espanjan fasismi haki tunnusmerkkinsä katolilaisesta konservatiivisuudesta ja pyrki toimimaan 
samalla tavoin kuin Italian ja muiden läntisen Euroopan maiden vastaavat fasistipuolueet. Puolue oli 
pitkään hyvin elitistinen, eikä juurikaan saanut massojen tukea, vaikka sillä oli edustajia 
oikeistorintaman Cortesissa vuosina 1933–1935. Puoluetta johti diktaattori Primo de Riveran poika 
José Antonio Primo de Rivera. Kuriositeettina mainittakoon, että kyseessä on ainoa Espanjan historian 
henkilö, jota yleisesti puhutellaan etunimellä. Niin myös tässä työssä tästä eteenpäin, jotta vältytään 
sekoittamasta poikaa isäänsä. Vuoden 1936 vaalien jälkeen Falangin jäsenmäärä alkoi kasvaa 
valtavalla vauhdilla. Payne 1999, 69, 162–164, 235 
514 Beevor 2006, 101–109. 
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5.1 Yhteydet Espanjan ja Suomen hallinnon välillä menevät poikki 

Espanjan sisällissodan puhjetessa Suomen asiainhoitaja Winckelmann oli siirtynyt 

vuosilomalleen Suomeen. Kapinan ensimmäiset tiedot eivät olleet hälyttäviä, 

vaan yleisesti lähetystöstä käsin ilmoitettiin, että tasavallan hallituksen asema 

näytti vahvalta. Suomen lähetystöä juoksevissa asioissa johti asiainhoitajan poissa 

ollessa kanslisti Charles Nyberg, joka piti yllä sähkeyhteyttä Helsinkiin. Espanjan 

Helsingin edustajan Gomez-Acebon yhteydet omaan ulkoministeriöön Madridiin 

katkesivat välittömästi kriisin puhjettua, ja hän sai tietoa maansa tapahtumista ja 

myös omien sukulaistensa voinnista Suomen ulkoministeriön kautta. Nyberg oli 

aluksi Espanjan hallituksen tiedonantojen varassa, ja hän korosti sähkeissään 

Suomeen, kuinka vaikeaa luotettavaa tietoa oli saada. Muutama päivä kapinan 

alkamisen jälkeen, kun se oli epäonnistunut Madridissa ja Barcelonassa, näytti 

siltä, että kansanrintama aseistetun työläismiliisinsä avulla kukistaisi kapinan. 

Tiedot kuitenkin tarkentuivat pian ja tapahtumien laajuus alkoi valjeta muulle 

maailmalle. Puhuttiin avoimesti sisällissodasta. Kapinaan nousseet sotilaat saivat 

haltuunsa joukon tärkeitä kaupunkeja niin eteläisessä Andalusiassa kuin myös 

Kastilian alueilla.515 Alkoi käydä selville, että Espanjan kriisissä oli kyse jostain 

paljon suuremmasta kuin aiemmissa epäonnistuneissa sotilaskapinoissa.  

Diplomaattikunta käynnisti joukon vanhimman eli Chilen edustajan johdolla 

toimenpiteet kriisin varalta. Kaikkien edustajien kannalta oli tärkeää suojella omia 

kansalaisiaan, ja toisaalta omaa henkilöstöä sekä kiinteistöjä. Tilanteen teki hyvin 

ongelmalliseksi tasavallan hallituksen tiedonannot, jotka eivät vastanneet 

tapahtumia ja jotka kävivät päivä päivältä sekavammiksi. Jo heinäkuussa kaikki 

rautatieyhteydet Madridista ulos olivat poikki tai niitä ei muuten annettu 

käyttöön. Suomen hallitukselta tuli ohje merkitä kaikki Suomen valtion käytössä 

olleet rakennukset Suomen lipulla. Samalla lähetystön henkilökunta siirtyi 

perheineen kokonaisuudessa Suomen lähetystön tiloihin. Madridin kaupunki 

ajautui täydelliseen sekasortoon, jossa tasavallan hallitus ei enää kyennyt 

ylläpitämään järjestystä. Vielä heinäkuun puolella diplomaattisten tilojen osalle 

hallituksella riitti vartiointia. Suomen osalle diplomaattikunta esitti pyynnön, 

voisiko Suomi toimia muiden Baltian maiden kansalaisten suojelijana, koska 

näillä ei ollut omia edustustoja Espanjassa. Suomen kansalaisten osalta tilanne 

                                                        
515 JMA 110 Sähke 38 18.7.1936; Sähke 39 21.7.1936; Sähke 40 22.7.1936. 
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näytti sisällissodan alkaessa olevan kunnossa.516 Kapinallisten nopea eteneminen 

näytti johtavan siihen, että myös Madridista tulisi sotatoimialue. Perinteinen 

hallituksen sekä diplomaattien kesänviettokaupunki San Sebastian joutui myös 

sotatoimien kohteeksi, ja siellä olleet diplomaatit evakuoitiin nopeasti 

sotalaivoilla Ranskan puolelle rajakaupunki St. Jean de Luziin. Muualla 

Espanjassa olleet ulkomaalaiset pyrittiin evakuoimaan tasavallan hallituksen 

hallussa olleeseen Valenciaan.517  

Tasavallan ulkoministeriö osoittautui kriisissä hitaaksi toimijaksi. Kuten 

edellä on todettu, yhteydet omiin edustustoihin olivat pääsääntöisesti poikki, 

vaikka kyse oli suhteellisen lähellä olevista edustustoista kuten Lissabonista, 

puhumattakaan kauempana sijainneista kuten Helsingistä. Espanjalaiset saivat 

taattua diplomaattikunnan turvallisuuden vielä heinäkuussa, mutta ulkovaltojen 

edustustoille ei tietoa juuri herunut puhumattakaan toimintaohjeista. Voidaan 

sanoa, että Espanjan tasavallan ulkoministeriö halvaantui sisällissodan 

alkuvaiheessa. Tässä tilanteessa diplomaattikunta alkoi toimia valtuuksiensa 

rajoissa itsenäisesti. Diplomaatit suunnittelivat kaikkien lähetystöjen 

keskittämistä yhteen paikkaan, jotta voitaisiin luoda edes jonkinlainen 

mahdollisuus pitää yhteyttä Espanjan hallitukseen.518 Tämä ei kuitenkaan 

toteutunut, sillä turvallisuustilanne Madridissa heikentyi huomattavasti elokuussa, 

jolloin tasavallan hallitus ilmoitti, että se ei kyennyt takaamaan enää 

diplomaattien turvallisuutta kaupungissa.519 Kyseessä oli ensimmäinen ja samalla 

myös ainoa ilmoitus diplomaattikunnalle kriisin puhjettua.  

Suomen edustusto alkoi valmistautua muuttoon. Asiainhoitaja Winckelmann 

oli keskeyttänyt lomansa ja lähtenyt siirtymään kohti Espanjaa, mutta 

turvallisuustilanteen heikennyttyä päätettiin perustaa väliaikainen lähetystö 

Ranskaan lähelle Espanjan rajaa. Varsinaisen Madridin-lähetystön evakuoiminen 

tuli aloittaa, kun hallitus poistuisi kaupungista. Diplomaattikunnan vielä 

Madridissa oleva osa aikoi siirtyä vanhimman johdolla johonkin Välimeren 

rannalla sijaitsevaan hallituksen hallussa olevaan kaupunkiin. Nyberg sai 

tehtäväksi siirtää kaikki arkaluontoiset asiakirjat kassakaappeihin 

muuttovalmiiksi. Muutamat lähetystöt alkoivat muuttaa pääkaupungista ilman 

tasavallan hallituksen muuttoa, ja myös Nyberg sai päivän aikaa poistua, kun 

                                                        
516 JMA 110 Sähke 41 23.7.1936; Sähke 42 23.7.1936; Sähke 43 25.7.1936. Espanjan rautatieverkko 
oli rakennettu siten, että kaikki pääradat lähtivät säteittäin Madridista. Jos Madridin yhteydet menivät 
poikki, käytännössä koko Espanjan päärautatieverkko halvaantui. 
517 JMA 110 Sähke 16 28.7.1936. 
518 UMA 5 C (Lissabon) Nro 1412/227 10.10.1936; JMA 110 Sähke 52 7.8.1936. 
519 JMA 110 Sähke 18 11.8.1936. 
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lentokoneyhteys vielä toimi. Suomi jätti Madridin elokuun puolivälissä, ja 

Nyberg liittyi Winckelmannin perustaman lähetystön yhteyteen Irúniin Espanjan 

ja Ranskan rajalla. Kyseessä oli kapinallisten haltuun joutunut rajakaupunki.520 

Madridin kiinteistöt Suomen lipun alla jätettiin espanjalaisen vahtimestari 

Francisco Cacheron haltuun ilman diplomaattisia oikeuksia.  

San Sebastianissa ollut tai Ranskan puolelle siirtynyt diplomaattikunta 

havaitsi, että siellä vaikuttanut osa Espanjan ulkoasiainhallintoa oli hajonnut, eikä 

yhteyttä Espanjan hallitukseen ollut. Toisaalta Madridiin ei ollut käytännössä 

mahdollisuutta palata. Samaan aikaan Francisco Francon johtama kapinallinen 

armeija, joka kutsui itseään kansalliseksi Espanjaksi, otti yhteyttä 

diplomaattikuntaan. Kansalliset olivat perustaneet oman hallituksensa Burgosiin. 

Suomen hallitus myönsikin Winckelmannille oikeuden toimia välittäjänä 

juoksevissa asioissa rintamalinjojen ylitse esimerkiksi panttivankitilanteissa. 

Samankaltainen oikeus myönnettiin käytännössä kaikille diplomaateille, ja 

anoessaan oikeutta Suomen edustaja vetosi oikeuden olevan muillakin. Virallinen 

Suomi oli kriisin alkaessa edelleen tunnustanut tasavallan hallituksen ja halusi 

toimia hyvin puolueettomasti.521  

Itse sisällissodan lopputuloksesta oli hankala sanoa tuossa vaiheessa mitään. 

Ensimmäisessä raportissaan Winckelmann totesi armeijan hajonneen lojaaleihin 

ja toisaalta kapinallisiin ja kumpikin puoli vaikutti tasavahvalta. Periaatteessa 

hallituksen asema kokonaisuutena oli parempi, mutta taustalla oli uhka erilaisten 

ryhmien keskinäisestä välienselvittelystä. Kansanrintaman rivit eivät olleetkaan 

niin yhtenäiset. Tulee muistaa, että kansanrintama oli muodostunut ilman 

suurempaa ohjelmaa vaaleja varten, ja mukana oli poliittisilta tavoitteiltaan varsin 

kirjavia ryhmittymiä. Toisaalta ulkovallat olivat ottaneet jo merkittävän roolin 

sisällissodan tapahtumista, sillä Italia ja Saksa olivat avustaneet kansallisia ja 

Ranska tasavaltaa. Winckelmann totesi myös, että kartalla laajalta näyttävät 

tasavallan alueet eivät itse asiassa olleetkaan sen hallussa vaan valtaa saattoivat 

pitää erilaiset miliisikomentajat. Alusta lähtien näytti siltä, että kansalliset 

toimivat yhtenäisemmin. Iso osa Espanjaa oli jo kansallisten hallussa ja toisaalta 

Katalonia ei ollut keskusvallan kontrollissa.522  

Diplomaattikunta yritti toimia joukolla välittäjänä humanitääristen asioiden 

osalta kriisissä vielä syyskuun alussa, ja Suomi osallistui tähän välitysyritykseen, 

                                                        
520 JMA 110 Sähke 61 14.8.1936; Sähke 62 15.8.1936; Sähke 6 16.8.1936. 
521 UMA 5 C Nro 1284/194 21.8.1936; JMA 110 Sähke 76 24.8.1936. 
522 UMA 5 C Nro 1289/196 25.8.1936; Nro 1301/201 31.8.1936. Kataloniassa oli vahva anarkistinen 
liike, joka oli aseistettu sisällissodan alkupäivinä, kun sotilaskapina Barcelonassa kukistettiin. 
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kun johtavat läntiset demokratiat olivat mukana. Tasavallan hallitus vastusti 

kuitenkin kaikkea välitystoimintaa, koska se olisi tehnyt Francosta tunnustetun 

neuvotteluosapuolen. Tämän pidemmälle diplomaatit eivät voineetkaan mennä ja 

yritys raukesi.523 Yhteydet tasavaltaan alkoivat heiketä. Samalla sen hallitus 

vaihtui, mikä merkitsi sen siirtymistä huomattavasti vasemmalle. Tasavallan 

hallituksen johtoon tuli kommunisti Largo Caballero ja ulkoministeriksi tuli 

Caballeron luottomieheksi arvioitu Alvarez del Vayo, joka oli aiemmin valittu jo 

Espanjan suurlähettilääksi Neuvostoliittoon, jos diplomaattisuhteet olisi solmittu. 

Hallituksen toimintamahdollisuuksia ei pidetty kovin hyvinä, koska se vieroitti 

poliittista keskustaa eivätkä kommunistien ja anarkistien välit olleet koskaan 

olleet kovin hyvät. Francon johtamat kansalliset saivat hallituksenvaihdoksesta 

oivan propagandavaltin: Espanjan tulevaisuus olisi sosialistinen, jos kansalliset 

häviäisivät.524  

Virallinen Suomi ei puolueettomuutensa vuoksi ottanut asiaan tarkemmin 

kantaa. Muodollisesti Suomi oli edelleen tunnustanut tasavallan, mutta yhteyksiä 

sen hallitukseen ei juuri Irúnissa ollut. Yksityisesti raportissaan Winckelmann 

mainitsee jo vuonna 1936 ajatuksen Francon jonkinasteisesta tunnustamisesta, 

vaikka virallisesti ei sitä esitäkään. Oman kantansa sisällissotaan Winckelmann 

tuo raportissaan esiin hyvin selvästi. Winckelmann oli saanut kuulla suomalaisen 

ratsumestari Carl von Haartmanin taistelevan Francon riveissä, minkä hän tuo 

esille hyvin innostuneesti.525 Suomen edustajan sympatiat olivat Francon ja 

kansallisen Espanjan puolella, mitä todennäköisesti avitti Caballeron nousu 

tasavallan pääministeriksi. Hänhän oli aiemmin nimittänyt Caballeroa ”Espanjan 

Leniniksi”.  

Oleskelu Irúnissa ei kestänyt kauan, sillä kansallinen Espanja edellytti 

Francon tunnustamista diplomaattisen toiminnan vastineeksi. Suomi ei tässä 

tilanteessa ollut valmis tunnustamaan Francoa, sillä Euroopasta Francon olivat 

tunnustaneet vasta Italia ja Saksa, mutta ei esimerkiksi yksikään demokratia. 

Tasavallan hallussa olevat alueet olivat suurelta sotatoimialuetta tai 

epäjärjestyksen vallassa. Näin ollen Suomi joutui jättämään vaikean valinnan 

edessä Espanjan maaperän. Suomi siirsi Espanjan edustuksensa aiempaan 

sivuakkreditointipisteeseen, Lissaboniin Portugaliin. Edustajiensa välityksellä 

Suomi ja Espanja eivät kesäkuun 1936 jälkeen enää keskustelleet kahdenvälisistä 

                                                        
523 UMA 5 C Nro 1309/202 4.9.1936; Nro 1311/203 5.9.1936. 
524 UMA 5 C Nro 1314/205 8.9.1936.  
525 UMA 5 C Nro 1382/212 18.9.1936. 
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suhteista. Diplomaattisesta selkkauksesta kylläkin, sillä sellaisen tarjosi Madridiin 

jätetty vahtimestari Cachero. 

5.2 Diplomaattinen selkkaus Suomen Madridin lähetystössä 

Suomi oli jättänyt Madridin kiinteistönsä espanjalaisen vahtimestari Francisco 

Cacheron käsiin kanslisti Nybergin poistuttua pääkaupungista elokuussa 1936. 

Käytäntö oli hyvin yleinen, sillä yleensä valtiot pyrkivät evakuoimaan oman 

henkilöstönsä sekä oman maan kansalaiset sotatoimialueelta. Poistuttaessa 

toimipaikalta jäljelle jäävä omaisuus siirrettiin joko jonkin luotetun maan 

hallintaan tai paikalta palkattujen työntekijöiden tai konsulien haltuun. Cacheron 

päävastuuna oli huolehtia kiinteistöistä sekä lähetystön arkistosta. Sisällissodan 

alussa sotilaskapina Madridissa epäonnistui hallituksen aseistettua nopeasti 

työläismiliisin armeijaa vastaan. Kapinaan nousseet sotilaat kukistettiin jo 

sotilastukikohtiin. Tämä ei suinkaan tarkoittanut, että kansallisten kannattajat 

pääkaupungista olisivat kadonneet, vaan suurin osa heistä siirtyi maan alle 

odottelemaan Francon joukkoja pääkaupunkiin. Eri maiden lähetystöt 

diplomaattisen koskemattomuuden vuoksi olivat erittäin haluttuja 

turvapaikkoja.526 Esimerkiksi Francon tuleva sisäministeri ja myöhemmin 

Falangin edustajana hallituksessa ulkoministerinäkin vaikuttanut Ramon Serrano 

Suñer pakeni pääkaupungissa maan alle.527  

Cachero oli ollut viimeisen kerran syyskuussa yhteydessä Suomen 

asiainhoitaja Winckelmanniin, joka oli siis siirtynyt Lissaboniin. Vahtimestariin 

oli sähkeyhteys. Ilmeisesti syksyn aikana Cachero oli avannut Suomen edustuston 

tilat pakolaisia varten niin, että Suomen eri kiinteistöissä, lähetystötiloissa ja 

asiainhoitajan residenssissä oli satoja henkilöitä. Cacheron valtuudet aiempana 

konsulaatin virkailijana oli käydä lähetystössä aika ajoin katsomassa, olivatko 

paikat kunnossa ja oliko tiloihin tunkeuduttu. Ulkoministeriö oli hyväksynyt 

tämän toimintamallin. Nyt kuitenkin Cachero oli ylittänyt valtuutensa avaamalla 

Suomen tilojen ovet ilman Suomen hallituksen hyväksyntää. Cachero sanoi itse 

myöhemmin todistuksessaan, että hänen oli ollut pakko avata ovet, koska Suomen 

                                                        
526 Beevor 2006, 114–116, 131–132, 142–147. Piileskelevät kansalliset saivat nimen viides kolonna, 
jonka propagandan mukaan oli määrä lähteä liikkeelle piilopaikoistaan Francon joukkojen saavuttua 
pääkaupunkiin. 
527 Serrano Suñer 1977, 125–126. Serrano Suñerin mielestä kapinalliset viivyttelivät liikaa Madridissa, 
mikä johti siihen, että kriisi paisui muutaman viikon suunnitellusta kapinasta vuosia kestäväksi 
sisällissodaksi. Ibid. 
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kiinteistöjen viereisistä rakennuksista oli ammuttu ihmisiä kohti. Brittilähteiden 

mukaan Cachero olisi myynyt turvapaikkoja korvausta vastaan Suomen tiloista.528 

Lopullinen totuus pakolaisten vastaanotosta lienee vain pakolaisten ja Cacheron 

tiedossa, sillä asiakirjoista motiivit eivät käy ilmi. Lähetystön käyttö pakolaisten 

vastaanottoon ei sinänsä ollut iso ongelma, mutta Cachero ei millään kyennyt 

kontrolloimaan kaikkea ainesta, jota lähetystön tiloihin pyrki.  

Marraskuun lopulla 1936 Suomen lähetystön tiloista heitettiin pommeja 

miliisijoukkoja kohti, mikä selvästi oli kansainvälisen oikeuden rikkomus, sillä 

nyt Suomen diplomaattiset edustustilat näyttivät kapinallisjoukkojen tukikohdalta. 

Miliisit tekivät ratsian Suomen lähetystöön 27.11., mikä myös uutisoitiin 

varsinkin tasavallan alueen sekä siihen myönteisesti suhtautuneiden maiden, 

kuten Neuvostoliiton lehdistössä. Suomalaiset eivät olleet vakuuttuneita heti 

tietojen oikeellisuudesta ja pyysivät pääkaupunkiin jääneen Chilen lähetystön 

edustajan ottamaan selvää, mitä oli tapahtunut. Chilen edustaja vahvisti, että 

miliisi oli mennyt Suomen lähetystöön, ja sieltä oli tavattu turvapaikkaa hakevia 

henkilöitä.529 Asia tuli suomalaisille täytenä yllätyksenä, ja tapahtuma vielä 

otsikoitiin laajasti. Suomi ensinnäkin rikkonut kansainvälistä lakia ja toisaalta se 

oli vaarassa menettää vastahankitun maineensa puolueettomana ja kansainvälisen 

diplomatian hallitsevana maana.  

Chilen lähetystön antama raportti oli Suomen kannalta synkkä. Suomen 

lähetystön tiloista oli todella heitetty pommeja miliisijoukkoja kohti, mikä oli 

johtanut tilojen tarkastamiseen. Suomen lipun alta oli löytynyt arviolta 1700 

pakolaista, joita Cachero ei ollut tarkastanut eikä rekisteröinyt. Lukumäärältään 

joukko oli niin suuri, ettei Cachero yksin kyennyt sitä mitenkään hallitsemaan. 

Chilen edustaja ilmoitti diplomaattikunnan olevan huolissaan Suomen lipun alla 

tapahtuvista tilanteista ja toisaalta myös vainosta, jota pakolaisiin tultaisiin nyt 

kohdistamaan.530 Raportti kertoo diplomaattikielellä, kuinka Suomen tilat eivät 

olleet Cacheron toiminnassa minkäänlaisessa kontrollissa, mikä saattoi Suomen 

huonoon valoon. Tasavallan hallituksen virallinen vastalause oli jyrkkä. 
 

 

                                                        
528 JMA 109 Nro 1484 27.11.1936; Sähke 111 5.12.1936; Sähke 112 7.12.1936; Nro 1494/264 
8.12.1936. 
529 JMA 109 Sähke 27.11.1936; Sähke 108 27.11.1936; Nro 1484 27.11.1936. 
530 JMA 109 Nro 1126 5.12.1936. 
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Ensimmäinen vastalause tuli sähkeitse. Siinä Espanjan ulkoministeri protestoi 

Suomen tilojen väärinkäytöstä. Suomen hallitus vastasi, ettei tässä vaiheessa ollut 

tietoinen siitä, mitä oli tapahtunut. Lehdistö oli otsikoinut tiloista löytyneen yli 

500 fasistia. Suomi yritti päästä tilanteesta pyytämällä Isoa-Britanniaa toimimaan 

Suomen tilojen suojelijana, kunnes tapahtuma olisi selvitetty.531 Espanjalaisten 

sähkeessä todettiin, että lähetystöstä oli heitetty pommeja tasavallan 

palveluksessa olevia henkilöitä kohti, minkä johdosta lähetystön tiloihin oli menty 

sisään. Lähetystöstä oli pidätetty 525 henkilöä, eikä näin suuri määrä voinut olla 

Suomen edustajille mikään yllätys. Tapahtuma oli räikeä kansainvälisen oikeuden 

rikkomus ja uhkasi Suomen ja Espanjan välisiä suhteita. Espanjan tasavallan 

ulkoministeri Julio Alvarez del Vayon virallisessa kirjelmässä vaadittiin Suomea 

kovin sanoin selvittämään, mitä oli tapahtunut ja miksi. Alvarez del Vayo puhuu 

vastauksen olevan suhteiden uudelleenarvioinnin pohjana. Espanjan tasavallan 

ulkoministeriö katsoi Cacheron toiminnan olevan rikollista, eikä hän voisi enää 

toimia Suomen palveluksessa.532  

Suomen ulkoministeriössä katsottiin nyt Winckelmannin suuntaan. Suomen 

asiainhoitaja oli selvittänyt tapahtuman taustoja omaan ministeriöönsä jo ennen 

espanjalaisten virallista kirjelmää. Winckelmann itse oli poistunut vuosilomalleen 

25.6. ja Nyberg oli poistunut Madridista turvallisuussyistä 16.8. Tämän jälkeen 

lähetystöön olisi jäänyt vain naispuolista suomalaista henkilökuntaa, mitä 

pidettiin sotatilanteessa riskialttiina. Kun aikaisempi vahtimestari oli 

irtisanoutunut, oli konsulaatin sihteeri Cachero ollut ainoa käytettävissä oleva 

henkilö valvomaan lähetystötiloja. Hänen virallinen statuksensa oli ollut 

ainoastaan arkistovastaava, ja nämä valtuudet hän oli siis ylittänyt.533 

Ulkoministeriölle Winckelmannin vastaus ei riittänyt, koska espanjalaisille tuli 

antaa konkreettinen selvitys tapahtuneesta. Helsingistä käsin vaadittiin 

hankkimaan tarkkaa tietoa tapahtumista Suomen tiloissa. Suoraa yhteyttä 

Madridiin ei kuitenkaan saatu, ja vaihtoehtoina oli Chilen käyttäminen välittäjänä, 

pyytää brittejä toimimaan edustajana tai Winckelmannin lähettäminen Madridiin. 

Suomen hallitus päätti yrittää toimia brittien kautta. Toisena vaihtoehtona oli 

lähettää Winckelmann tai Nyberg Valenciaan selvittämään asiaa.534 Ilmeisesti 

Suomessa katsottiin Espanjan tilanteen olevan niin vaarallinen, että diplomaatin 

turvallisuutta ei haluttu asian puolesta vaarantaa. Tosin Winckelmann itsekin 

                                                        
531 JMA 109 Sähke 7.12.1936. 
532 JMA 109 Sähke 10.12.1936; Nro 12903 10.12.1936. 
533 JMA 109 Nro 1494/264 8.12.1936. 
534 JMA 109 Sähke 17.12.1936; Sähke 120 22.12.1936; Sähke 105 23.12.1936. 
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ilmaisi sähkeissä matkustamisen muistuttavan enemmän uhrautumista kuin 

tehtävän suorittamista. Toisaalta matkustaminen Valenciaan, jossa tasavallan 

hallitus istui, olisi myös poliittinen kannanotto. Jos sotatilanne kehittyisi 

tasavallan kannalta huonompaan suuntaan, ja Francon kansallisten tunnustaminen 

kävisi ajankohtaiseksi, olisi Suomen asiainhoitaja jonkinlaisena panttivankina 

tasavallan alueella. Puolueettomalle Suomelle edustus Lissabonista käsin sopi 

mainiosti. Asiaa yritettiin hoitaa brittien avulla.  

Britit antoivat oman selvityksensä ja lisätietoja jouluaattona 1936. Brittien 

mukaan Cachero oli esiintynyt Suomen tiloissa asiainhoitajana ja myi 

turvapaikkoja tässä roolissa. Tiloista pidätettyjen määrä oli noin 400 henkilöä, ja 

pidätyksen yhteydessä oli löytynyt huomattava määrä aseita ja 

ampumatarvikkeita. Muuten britit eivät suostuneet Suomen etujen suojelijaksi 

Madridissa, koska Iso-Britannia oli itsekin siirtämässä lähetystöään pois 

turvallisuustilanteen edelleen heikennyttyä. Vuoden lopulla kaikki lähetystöt 

olivat siirtymässä pois Madridista. Suomalaiset eivät saaneet Cacheroon yhteyttä 

ja hänen epäiltiin tulleen ammutuksi.535 Cachero ei kuitenkaan ollut kuollut, vaan 

Chilen edustaja sähkötti hänen toimivan edelleen Suomen tiloissa vuoden 1937 

alussa arkistovastaavan statuksella.536  

Asiaa Lissabonista käsin lähimpänä hoitava Winckelmann pyysi 

toimintaohjeita omalta ulkoministeriöltään. Cacheron toiminta tiloissa jatkui, eikä 

se vastannut Suomen politiikkaa. Vaihtoehtoina oli poistaa Suomen liput 

rakennuksista, jolloin miliisijoukot tyhjentäisivät rakennukset pakolaisista. Tämä 

voisi johtaa pakolaisten kannalta ikäviin seurauksiin, jolloin Suomi olisi taas 

muun maailman silmissä toiminut huonosti. Toinen vaihtoehto oli selvittää, 

myönsikö tasavallan hallitus Valenciassa Suomen tiloissa oleville 

pakolaisstatuksen ja turvallisen pääsyn esimerkiksi Valencian kautta ulkomaille. 

Cacheron toimintaa Winckelmann piti erittäin rikollisena ja epäili jopa hänen itse 

toimineen pakolaisten ilmiantajana saadakseen toimistaan tuplakorvauksen.537 

Edelleenkään Winckelmann ei ollut halukas matkustamaan Espanjaan ja toisaalta 

ulkoministeriöltä ei tullut tilanteeseen parempaa ohjetta.  

Maaliskuussa edellisen syksyn pölyn jo laskeuduttua Cachero otti sähkeitse 

yhteyttä Suomen hallitukseen kysyen, mitä tiloissa olevien pakolaisten kanssa 

tulisi tehdä. Aiempiin toimiinsa hän ei viitannut millään lailla. Suomen 

                                                        
535 JMA 109 Sähke 76 24.12.1936; Sähke 78 28.12.1936; Sähke 79 29.12.1936; Sähke 124 
29.12.1936. 
536 JMA 109 Sähke 7.1.1937. 
537 JMA 109 Nro 19 (epäselvä) 10.1.1937.  
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ulkoministeriö ei vastannut sähkeeseen. Seuraavassa kuussa Winckelmann sai 

Suomen asiainhoitajan leimalla varustetun kirjeen, jossa hän pyysi parempaa 

viestintää varten Suomen lähetystön salauskoodia. Ulkoministeriö pysytteli 

edelleen hiljaa, koska Cachero ei ulkoministeriön mukaan ollut enää sen 

palveluksessa edellissyksyn valtuuksien ylittämisen jälkeen. Huhtikuulla 1937 

Cachero pyysi edelleen toimintaohjeita siinä tapauksessa, jos Valencian hallitus 

vaati lähetystötilojen tyhjentämistä. Samalla hän laati listan henkilöistä, jotka 

halusivat poistua tiloista pakolaisstatuksella. Cacherolle ei vastattu mitään, mutta 

sisäisesti Suomen ulkoministeriö valmistautui ratkaisemaan pakolaiskysymyksen 

saatuaan tiedon pakolaisten lukumäärästä. Lähetystössä oli 111 evakuoitavaksi 

haluavaa henkilöä, jotka edustivat espanjalaista keskiluokkaa. He eivät olleet 

poliittisesti merkittäviä henkilöitä. Useat muut valtiot olivat myöntäneet 

turvapaikkoja huomattavasti merkittävimmille ylhäisöpiirien jäsenille. Suomi 

halusi lähettää Nybergin huolehtimaan pakolaisten evakuoinnin, mikä tapahtuikin 

toukokuun loppuun mennessä.538  

Lähetystön tiloihin liittyvässä kysymyksessä sekä pakolaisten evakuoinnin 

suhteen Suomi halusi nyt pelata varman päälle ja kaikkien diplomatian sääntöjen 

mukaan, jotta vastaaviin syytöksiin ei tulisi enää aihetta. Kuvaavaa oli, että 

vaikka Cachero käytännössä hoiti evakuoinnin järjestelyt, ei hänelle annettu asian 

suhteen minkäänlaista statusta, vaan lopullisesti asian virallisen puolen saatteli 

loppuun Suomen lähettämä Nyberg. Suomi oli saanut episodista hyvän opetuksen 

edustustotilojensa käytöstä. Samalla suhteet tasavallan hallitukseen olivat saaneet 

tahran. Espanjan tasavalta oli esittänyt Suomea kohtaan virallisen vastalauseen 

asiasta Genevessä Kansainliiton kokouksessa. Madridiin ja Valenciaan lähetetty 

Nyberg selvitteli asiaa ja asiasta päästiin sopuun tasavallan hallituksen kanssa 

kesällä 1937, ja heidän osaltaan asia oli loppuun käsitelty. Samalla tehtiin 

Suomen puolelta selväksi, että Cacheron toiminta ei ollut vastannut Suomen 

hallituksen politiikkaa.539  

Tapaus Cachero ei kuitenkaan vielä ollut päättynyt. Francisco Cachero 

ilmoittautui Suomen Pariisin lähetystöön kesäkuussa 1937, jolloin häneltä 

kyseltiin tapahtuneesta. Hänen kertomansa mukaan lähetystön tiloissa oli ollut 

enimmillään 700 henkilöä, joukossa muutama ulkomaalainen. Pakolaisista 111 

evakuoitiin neljässä ryhmässä Valenciaan, ja hänen lähtönsä jälkeen tiloihin oli 

jäänyt vielä kaksi munkkia. Pommiepisodiin, miliisin ratsiaan ja mahdollisiin 

                                                        
538 JMA 110 Sähke 9.4.1937; Sähke 7 10.4.1937; Sähke 18 20.4.1937; Sähke 20.4.1937; Sähke 
24.4.1937; Nro 407/77 6.5.1937. 
539 Luostarinen 2007, www-sivu. 
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maksuihin turvapaikoista hän ei ottanut kantaa eikä hän kertonut suomalaisille 

toimintansa motiiveja.540 Tämän jälkeen Cachero katosi vuosiksi, kunnes 

sisällissodan jälkeen Francon voitettua Cachero pidätettiin Espanjassa ja hän 

joutui sotilastuomioistuimen eteen. Siellä kaikki häneen kohdistuneet syytökset 

oli kumottu ja Francon Espanjassa hän oli syytön mies. Suomen asiainhoitaja 

keskusteli kuitenkin vielä uudenkin Espanjan hallituksen kanssa Cacherosta, sillä 

suomalaiset halusivat poistaa kaikki Suomea kohtaan nousseet epäilyt asian 

tiimoilta. Toisaalta Francon Espanja piti evakuoitujen espanjalaisten pelastamista 

kunniana Suomelle.541 Cacheron tapauksen merkitys oli perinteiseen diplomatiaan 

tottuneille espanjalaisille niin suuri, että siihen palattiin vielä vallanvaihdoksen 

jälkeenkin. Hyvä puoli suomalaisten kannalta oli, että pakolaiset olivat 

sisällissodan voittanutta osapuolta edustavaa ryhmää.  

Espanjalaiset tiedustelivat suomalaisilta vielä vuoden 1940 alkupuolella 

Cacheron olinpaikkaa, mitä suomalaiset eivät tienneet. Viimeinen luku tapaus 

Cacherosta tuli vuoden 1940 lopulla, kun hän lähetti suomalaisille laskun 

palveluksistaan vuosilta 1936–1937. Lähetystö olisi halunnut keskustella 

Cacheron kanssa suoraan, jotta asiaan saataisiin lopulta piste, mutta Cachero itse 

ei tullut lähetystöön. Itse laskua suomalaiset eivät maksaneet, sillä suomalaiset 

katsoivat Cacheron aiheuttaneen laittomalla toiminnallaan niin paljon vahinkoa 

lähetystötiloille ja sen irtaimistoille, että Cacheron olisi tullut maksaa 

suomalaisille.542 Kielteisen päätöksen jälkeen Cacheron ääni Suomen diplomatian 

historiassa vaikeni.  

Koska Cachero ei missään vaiheessa tuonut esiin toimintansa motiiveja, eikä 

niitä onnistuttu muuten selvittämään, tapaus jäi jossakin määrin epäselväksi 

suomalaisille. Sisällissodan poikkeusolot olivat yksi luonnollinen syy 

tapahtumaan, mutta seuraukset olisivat saattaneet olla hyvinkin vaikeat, mistä 

kertoo espanjalaisten kiinnostus asiaan vielä sisällissodan jälkeen. Toisaalta 

voidaan myös pohtia, oliko Winckelmann riittävän aktiivinen asian suhteen. 

Raportoinnin vähäisyys Lissabonin ajalta kertoo, että aikaa asian selvittämiseen 

olisi ollut, koska Portugalin tapahtumat eivät Suomen osalta kaikkein 

kiinnostavimpia olleet. Toisaalta kuvaavaa oli, että Winckelmann ei missään 

vaiheessa ollut kovin halukas matkustamaan Espanjaan ja selvittämään tilannetta. 

Vielä vuoden 1937 alussa hän valitteli, ettei hänellä ollut kokonaiskuvaa asiasta. 

Toki turvallisuusseikat painoivat vaa’assa Madridin vaikeassa tilanteessa, mutta 

                                                        
540 JMA 110 Nro 1326–342 9.6.1937. 
541 JMA 8 Nro 259/39 25.4.1939. 
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joskus asioiden selvittäminen vaatii uhrauksia. Winckelmannia kohtaan ei esitetty 

tapahtumien johdosta mitään virallista moitetta.543 Suomen edustajan halukkuus 

toimia asiassa ei siis ollut kovin suuri ja siinä voidaan havaita virheiden 

välttämisen pelko. Toisaalta Winckelmannin kyky verkostoitua ja hankkia tietoja 

voidaan myös arvioida olleen heikko, minkä hänen oma valittelunsa 

kokonaiskuvan ymmärtämättömyydestä kertoo. Maltillinen toiminta tasavallan 

suuntaan taas oli myöhemmin laskettu Suomelle eduksi, joten pitkällä tähtäimellä 

toimimattomuus osoittautui hyväksi ratkaisuksi. 

5.3 Median kuva Francon Espanjasta myönteinen  

Suomen Espanja-kuva oli säilynyt lähdemateriaalissa samankaltaisena koko 

1920- ja 1930-luvun. Historiallisilla mielikuvilla on taipumus säilyä hyvin pitkään 

muuttumattomana, ja suuri kriisi tai murros voi saada aikaan muutoksia 

kuvassa.544 Espanjan sisällissota oli tällainen murros, joka saattoi vaikuttaa 

ihmisten mieliin. Espanja ei esiintynyt suomalaisessa mediassa juurikaan ennen 

sisällissotaansa. 1920-luvulla Primo de Riveran noustua valtaan 

vallankaappauksella asia uutisoitiin Suomessa hyvin lyhyesti, vaikkakin 

etusivulla, kuvaten Espanjan joutuneen fasismin pauloihin. Uutiset olivat hyvin 

lyhyitä ja koko episodi oli esitelty pikku-uutisilla muutamassa päivässä. 

Huomattavaa oli, että suomalainen media lainasi Espanjaa koskevat ulkomaan 

uutisensa tässä vaiheessa Ranskasta, mikä tietysti saattoi vaikuttaa uutisointiin.545 

Syvempää analyysiä Espanjasta ei lehdissä esitelty. Tämänkaltaiseen uutisointiin 

oli mahdollisuus harvemmin ilmestyvässä Suomen Kuvalehdessä. Primo de 

Riveran vallankaappaus otsikoitiin ainoassa asiaa käsittelevässä jutussa 

”Tuoreimman vallankaappauksen maasta”. Sisältönä ei kuitenkaan ollut mitään 

tekstiä, vaan kuva-aineistoa Barcelonasta ja sen tärkeimmistä nähtävyyksistä, 

katalonialaisista, Primo de Riverasta ja Espanjaa koskien mainos 

                                                        
543 Yksityisesti muutamat suomalaiset diplomaatit paheksuivat Winckelmannin toimettomuutta asian 
ollessa kuumimmillaan. Esimerkiksi Harri Holma, Suomen silloinen Ranskan-lähettiläs, kirjoitti 
Pariisista kansliapäällikkö Bruno Kivikoskelle 3.6.1937: "Ihmettelen entistä enemmän kuinka 
ystävämme George on katsonut voivansa rauhassa maata merien rannoilla kaiken tämän tapahtuessa. 
Belgian parlamentin presidentti, tosin lähellä kommunisteja, sanoi minulle... että Suomen lähetystön 
juttu on suuri skandaali. Lisään vielä seuraavan refleksion. Jos kerran Cachero on ollut tällainen 
huligaani, niin miten selität että häntä punaiset eivät ole ampuneet vaan on hän saanut jatkaa likaista 
toimintaansa tähän saakka? Alan epäillä sitä minkä kuulin kerran huhuna mainittavankin, että hän 
ehkä on ollut molempien palveluksessa." Luostarinen 2007, www-sivu.  
544 Fält 1982, 10–14. 
545 Helsingin Sanomat, tästä eteenpäin  (HS) 14.-16.9.1923. 
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härkätaisteluista.546 Näin vähäinen uutisointi tuskin muutti suomalaisten 

mielikuvia Espanjasta, vaan esimerkiksi kuva härkätaisteluista saattoi vahvistaa 

ennestään vahvoja stereotypioita.  

Historialliselle kuvalle tyypillistä on, että kuvan omaaja pyrkii yhdistämään 

mielikuvaa jonkin tietyn intressin kanssa. Usein kuva on myös sukupolvien 

rakentama, joten sitä ei kovin helposti muuteta.547 Kuvan muutos on hyvin hidas 

ja moniulotteinen prosessi. Ristiriitaisissa tilanteissa ihminen ottaa vastaan 

sellaista informaatiota, joka vastaa hänen aikaisempaa mielikuvaansa. 

Mielikuvista muodostuu kartta, joka esittää todellisuutta, mutta ei itse ole 

todellisuutta. Tyypillistä on kuvatun kohteen yksinkertaistaminen, pitkäikäisyys ja 

kiinteys. Patoamisteorian mukaan kuvassa tapahtuu muutoksia, kun pitkän 

aikavälin kuluessa tulee paljon signaaleja, jotka eivät vastaa entistä. Näin nämä 

signaalit kasaantuessaan ikään kuin murtavat entistä mielikuvaa ylläpitäneen 

padon. Toisaalta kuva voi muuttua, jos kuvan kohteessa tapahtuu dramaattisia 

tunnepitoisia muutoksia.548  

Seuraavassa käydään läpi suomalaisen median uutisointia Espanjan 

sisällissodasta, joka oli tarjosi suomalaiselle yleisölle uuden mahdollisuuden 

tutustua Espanjaan, ja sitä kautta tilaisuuden Espanja –kuvan muutoksen tai 

tarkentumiseen. Olen valinnut tarkastelukohteeksi alkuperäislähteinä Helsingin 

Sanomat sekä Suomen Kuvalahden kuvaamaan kaupunkilaista Espanja-

uutisointia. Eri lehtien Espanjan sisällissotaa koskevaa uutisointia on tutkittu 

Suomessa jonkin verran. Tuomo Ukkonen on tutkinut Suomen 

Sosialidemokraatin suhdetta Espanjan sisällissotaan549, Veikko Kanerva 

uutistapahtumana550 ja Keimo Lehtiniemi Espanjan sisällissotaa Maalaisliiton ja 

Suomen Sosialidemokraattisen johtavissa.551 Kaikki kolme tutkimusta ovat pro 

gradu-tutkielmia. Käytän tässä yhteydessä Lehtiniemen tutkimusta hyväkseni, 

koska se kattaa neljä sanomalehteä, Ilkan, Maakansan, Kansan Lehden sekä 

Sosialistin. Lisäksi on hyvä huomata, että lähes poikkeuksetta kaikkia suomalaiset 

lehdet käyttivät ulkomaan uutisoinnissa STT:n palveluita, joka taas sai ulkomaan 

uutisensa suurilta kansainvälisiltä uutistoimistoilta.552 Näin uutispohja oli hyvin 

yhdenmukainen, kun lehdillä ei ollut omaa ulkomaantoimitusverkostoa.  

                                                        
546 Suomen Kuvalehti, tästä eteenpäin (SK) Nro 39 23.9.1923 s. 1108. 
547 Ratz 2007, 222–223. 
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Muutos Espanjan-kuvaan tuli mahdolliseksi sisällissodan myötä, kun Espanja 

ensi kertaa alkoi esiintyä mediassa jatkuvasti. Vuoden 1936 alku uutisoitiin vielä 

levottomuuksien näkökulmasta lakkoliikkeinä, poliittisina murhina ja yleisenä 

turvattomuutena.553 Uutisoinneissa ei selkeästi valita puolta, vaan tilannetta 

yritetään tarkkailla ulkopuolisin silmin. SK esitteli Espanjan levottomuuksien 

peränä, jota tasavaltalaisuuden ajateltiin rauhoittavan. Näin ei kuitenkaan käynyt 

ja Espanjan ajateltiin luisuvan syvempään kriisiin. SK piti ulkomaita osin 

syypäinä tilanteeseen ottamatta kuitenkaan kantaa, mistä maista oli kyse.554 

Tämän jälkeen SK oli muutamia sotakuvia lukuun ottamatta vaiti Espanjan 

tilanteesta vuosien ajan.  

HS:ssa uutisointi oli heti kesäkuun 1936 sisällissodan alun jälkeen laajaa. 

Vielä kesäkuussa keskityttiin uutisoimaan, mitä oli tapahtunut,555 mutta 

heinäkuussa lehti ottaa selkeän kannan, mitä Espanjassa tapahtui. Aluksi 

kansalliset uutisoitiin kapinallisina ja vastapuoli yhdistyneenä vasemmistona. 

Kapinallisten katsottiin edustavan monarkiaa, mutta joukossa oli huomattavasti 

myös fasisteiksi nimettyjä ryhmiä. Espanjan kartta ja tärkeimmät kaupungit 

esiteltiin, kuten myös sisällissodan keskeisimmät henkilöt, merkittävimpänä 

kapinallisten johtaja Francisco Franco. Vasemmisto alkoi muuttua 

kommunisteiksi ja murhaavaksi punaiseksi miliisiksi, ja kapinalliset urheiksi 

taistelijoiksi. HS:n huomion sai erityisesti Suomen konsuli Wilhelm Harmensin 

puolison kuolema harhaluodista, mistä syyllistettiin tasavallan kommunisteja. 

Lisäksi suomalaisille esiteltiin hyvin suurilla otsikoilla kirkkoihin kohdistuneet 

tuhotyöt sekä pappien surmaaminen. Lehti ei kuitenkaan tuo esille Suomen 

hallituksen virallista kantaa.556 HS käytti lähteenään ulkomaalaisia 

tiedotusvälineitä, mutta kesäkuun uutisointi pois lukien oli kapinallisten puoli 

selkeämmin uutisoitu sankarillisena perinteisiä arvoja puolustavana voimana. 

Laillista hallitusta edustava tasavalta taas näytti olevan kommunistinen ryhmä, 

joka poltti kirkkoja ja surmasi pappeja. HS myönsi uutisissaan, että ne sisälsivät 

ristiriitaisuuksia, mutta kokonaisuutena se oli kallistunut jo kansallisten suuntaan. 

Suomea tai sen kantoja koskevaa uutisointia ei ollut.  

Suomen Madridin lähetystön osalta mainittiin sen ryhtyneen suojelemaan 

myös muiden Baltian maiden kansalaisia. HS pyrki neutraliteettiin uutisoinnissa, 

                                                        
553 SK Nro 34 22.8.1936 s. 1223; HS 7.6.1936; HS 14.6.1936; HS 15.6.1936; HS 16.6.1936. 
554 SK Nro 34 22.8.1936 s. 1223. 
555 HS 19.6.1936. 
556 HS 20.7.1936; HS 21.7.1936; HS 24.7.1936; HS 27.7.1936. HS käytti tässä vaiheessa termejä 
kansalaissota ja kapinalliset. 
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mutta kapinalliset saivat jatkuvasti enemmän palstatilaa.557 Kun sota ei päättynyt 

odotetun nopeasti, uutisointi muuttui nopeasti sotatapahtumien esittelyksi ilman 

analyysejä tai mainintoja varsinaisesti Espanjasta. Lisäksi palstatilaa vei 

suurvaltojen Espanjaa koskeva diplomaattinen kädenvääntö. Näin oli erityisen 

koko vuoden 1937 uutisoinnin osalta.  

SK alkoi kuitenkin syventää Espanjan-kuvaa vuonna 1938 hyvin 

voimakkaasti ja Espanjaa koskevia reportaaseja alkoi olla säännöllisesti ja 

huomattavaa oli, että ne olivat suomalaisten silminnäkijöiden tekemiä. Merimies 

Eino Koivistoinen kertoi kuinka sisällissota vaikeutti kauppamerenkulkua ja 

samalla hän totesi, että kansalliset suhtautuivat tarkastuksissa suopeasti Suomeen. 

Suomalaislaivat eivät joutuneet tulituksen kohteeksi, kun kansallisuus oli selvillä. 

Näin ei käynyt monien muiden maiden kanssa.558 Pariskunta Leena ja Antti 

Rintala matkustivat Francon hallussa olleeseen Andalusiaan ja tekivät matkastaan 

laajan matkakertomuksen. Byrokratia oli raskasta, mutta Francon puolella muuten 

vallitsi järjestys. Espanjaa he luonnehtivat epähygieeniseksi ja päivittelivät 

kielimuuria, mikä vaikeutti asioiden hoitamista. Francon hallussa olleilla alueilla 

kansallisten symbolit korostuivat radio-ohjelmissa, käsitervehdyksissä sekä 

eläköön-huudoissa Espanjalle ja Francolle. Rintalat eivät havainneet ainakaan 

Sevillassa mitään puutetta. Suomen osalta mainittiin Carl von Haartman, joka 

taisteli Francon riveissä.559 Loppuvuodesta SK julkaisi laajan henkilökuvan 

Francosta, jota pidettiin ”Espanjan Mustafa Kemalina”, viittauksena modernin 

Turkin perustajaan. Kirjoituksessa arvioitiin Francon olevan ainoa henkilö, joka 

voi pitää kansallisten sekalaiset ryhmittymät järjestyksessä. Francon 

kansansuosion katsottiin olevan laaja, koska tasavalta oli SK:n mielestä ajautunut 

kriisiin, johon tarvittiin pelastaja.560 Kirjoituksen sävy oli kokonaisuutena 

myönteinen, ja Francosta luotiin jo sodan jälkeisen Espanjan johtajaa.  

Vasemmiston lehdissä Franco edusti fasismia ja diktatuuria, joka ei sopinut 

Espanjaan lainkaan. Espanja kuvattiin vasemmiston lehdissä sivistymättömäksi 

härkätaistelijoiden maaksi. Francon ei katsottu kykenevän pitämään valtaa 

Espanjassa. Maalaisliiton lehdissä nähtiin samansuuntaisia näkemyksiä kuin 

vasemmiston, mutta sanamuodot olivat lievempiä. Espanjan heikkoudeksi 

katsottiin parlamentaarisen järjestelmän heikkous, mikä oli omalta osaltaan 

                                                        
557 HS 28.7.1936. 
558 SK Nro 10 1938 s. 356 ja 358. 
559 SK Nro 15 1938 s. 560–561, 568. 
560 SK Nro 49 1938 s. 1954–1955. 
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johtanut sisällissotaan.561 Kuva vastasi pitkälti jo aiemmin olemassa ollutta 

näkemystä Espanjan osalta, mikä tietysti selittyi sillä, että ensi käden tietoa 

Espanjasta kuitenkaan omien toimittajien puutteessa ollut. Kaikki uutisointi 

pyrittiin sovittamaan omaan ideologiaan sekä kotimaan tapahtumiin. Erityisesti 

haluttiin löytää yhtenemiskohtia Suomen sisällissotaan, fasismin nousuun 

Euroopassa sekä vastikään koettuun Lapuanliikkeen nousuun. Espanjaa itsessään 

ei käsitelty, eikä se noussut sisällissodan taistelutapahtumia lukuun ottamatta 

uutisoinnin ydinkohdaksi.562  

Sen sijaan poliittiselle oikeistolle Franco ja voimakas 

kommunisminvastaisuus sopivat. Suomen itsenäistyttyä valkoinen Suomi otti 

identiteetin rakentamisen keskeiseksi välineeksi venäläisten ja Neuvostoliiton 

demonisoinnin. Venäläisvastaisuudesta haluttiin Suomea yhdistävä voima, ja 

kyseinen ajattelumalli oli koko maailmansotien välisen ajan yhteiskuntaa 

läpäisevä ilmiö. Erityisesti oikeisto ajatteli kansallisen säilymisen vaativan 

kansaan juurrutettavaa ryssänvihaa. Suomi haluttiin nähdä läntisen sivilisaation 

etäisimpänä tukikohtana Venäjän ja kommunismin uhkaa vastaan.563 Tässä 

voidaan nähdä lehdistön osalta saman identiteetin rakentamista. Franco sopi 

sotienvälisen ajan Suomen maailmankuvaan ainakin oikeiston osalta. Espanja oli 

tasavallan vasemmistokokeiluiden jälkeen liittymässä samaan 

kommunisminvastaiseen ryhmään, johon Suomi itsensä mielsi.  

Huomattavaa Suomen identiteettiprojektissa oli, että se oli selkeän 

oikeistolainen. Myöhemmin 1930-luvulla maltillinen sosiaalidemokraattinen 

vasemmisto voitiin ottaa mukaan, heidän mukanaolo vahvisti kansallista 

identiteettiä enemmän kuin äärioikeiston ajama ryssänviha.564 Näin lehdistö, jota 

voitiin pitää enemmän oikeistolaisena kuin vasemmistolaisena, nosti Suomelle 

sopivaa Espanja-kuvaa, mikä voisi selittää sisällissodan alusta lähtien 

vaikuttanutta positiivista uutisointia kansallisten osalta.  

Sodan lopun uutisointi jatkui samalla linjalla. Tasavallan romahtaminen alkoi 

vuoden 1939 alussa Kataloniassa Barcelonan jouduttua kansallisten käsiin. SK 

kuvailee romahduksen aiheuttaneen valtavan pakolaistulvan kohti Ranskaa, ja 

asiaa vaikeutti kommunistien, ”punaisten prikaatien” ja anarkistien toiminta. 

Lehti arvioi Espanjan liittyvän osaksi akselivaltoja, mutta maan kansainvälisen 

aseman hahmottumisen uskottiin vievän aikaa. Artikkelissa tuotiin kuitenkin 

                                                        
561 Lehtiniemi 1985, 70–72, 131–132 ja 174. 
562 Lehtiniemi 1985, 70–72, 75–78 ja 106–107. 
563 Harle-Moisio 2000, 82–85. 
564 Harle-Moisio 2000, 136–137. 
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esille voimakkaasti Ranskan kanta, joka vihjasi Espanjan kuuluvan 

vihollisleiriin.565 SK:ssa esiteltiin edelleen tasavallan kommunistit ja muut 

ryhmittymät negatiivisessa valossa, mutta Ranskan kannan tuonnilla haluttiin 

myös esitellä Espanjan siirtyminen selkeästi kohti akselivaltoja. Toisaalta 

viimeksi mainittua ei pidetty varmana.  

Vasemmiston osalta ideologiavoittoisuus säilyi uutisoinnin keskeisimpänä 

osa-alueena aivan sisällissodan lopulle saakka. Vasta sisällissodan viimeisinä 

viikkoina vasemmiston lehdistö alkoi hyväksyä Espanjan tasavallan tappion ja 

Francon voiton. Kuva Francosta säilyi kapinallisena, joka pian voittonsa jälkeen 

liittoutuisi Saksan ja Italian kanssa, mikä muodostaisi uhan Ranskalle ja 

Englannille. Vasemmisto piti kuitenkin Francon mahdollisuuksia säilyä vallassa 

heikkoina, koska Espanjan kansa tulisi kukistamaan hänet.566 Perusteluita 

viimeksi mainitulle vasemmiston lehdet eivät esittäneet, ja ajatus voidaan lukea 

enemmän Sosialistin toiveeksi kuin faktaksi.  

Maalaisliiton lehdissä valmistauduttiin Francon valtaan korostamalla 

kansanvallan merkitystä ja uhkaa eurooppalaiselle rauhalle diktatuurien 

lisääntyessä. Itse Espanjaan ei edelleenkään puututtu. Kaikille lehdille oli 

tyypillistä kyvyttömyys ymmärtää itse Espanjaa, ja pohjatietämyskin rajoittui 

edelleen tyypillisiin stereotypioihin, ja sama trendi säilyi läpi sisällissodan ajan.567  

Tilaisuuksia Espanja-kuvan muutokselle olisi ollut. Lehtiniemen tutkimien 

lehtien osalta ulkopolitiikka oli keskeisin teema joka neljännessä 

pääkirjoituksessa. Noin kymmenen prosenttia kaikista ulkomaan uutisista koski 

Espanjaa, mikä enemmän kuin mistään muusta maasta. Sisällissodan kahtena 

ensimmäisenä vuonna 1936 ja 1937 Espanja oli merkittävin ulkomaan uutinen. 

Erittäin merkittävä huomio oli, että normaalioloissa Espanja ylitti asemaansa 

nähden samankokoisten valtioiden osalta harvemmin uutiskynnyksen.568  

HS kiinnitti samoihin asioihin huomiota ja Espanja oli tärkein ulkomaanaihe 

sisällissodan päättyessä. Maalis-huhtikuun vaihteessa Espanja nousi koko lehden 

tärkeimmäksi uutiseksi, jolloin esiteltiin Francoa ja kansallisia. Tasavallan 

toimintaa kuvailtiin negatiivisesti ja uskottiin, että Francon voiton myötä Espanja 

voisi alkaa palata normaalivaltioksi. Lehti raportoi elämän palaavan normaaliksi 

kansallisten valloittamilla alueilla. Espanjan kansainvälinen asema kiinnosti myös 

HS:ia, joka julkaisi paljon Saksan ja Italian kannanottoja Espanjasta. Näiden 

                                                        
565 SK Nro 20 1939 s. 797–799. 
566 Lehtiniemi 1985, 175–177. 
567 Lehtiniemi 1985, 81–85 ja 92. 
568 Lehtiniemi 1985, 57–59 ja 66–67. 
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kannanottojen kautta Espanjan katsottiin olevan osa akselivaltoja, mutta tälle 

annettiin SK:n tavoin varaus. Mielenkiintoista uutisoinnissa oli, että Saksan 

kannanotot tuotiin esille suurilla otsikoilla, mutta Suomen tunnustus de jure oli 

uutisoitu pikku-uutisena.569 Suomalainen media toi esille Espanjan asemaa 

suhteessa akselivaltoihin ja erityisesti Saksan kannanotot olivat kiinnostavia. 

Tässä saattoi olla taustalla myös oma suomalainen identiteetin rakentaminen, 

johon liittyi edellä mainittu kommunisminvastaisuus, mikä korostui uutisissa 

sodan loppuun saakka.570  

Koko sisällissotaa ajatellen suunta porvarillisessa suomalaismediassa oli 

selvästi kansallisia sekä Francoa positiivisessa valossa tarkasteleva. Tasavaltaa 

sinänsä ei paheksuttu, mutta sen piirissä vaikuttavia vasemmistovoimia kyllä. 

Etenkin kommunistien toiminta sai suomalaisilta tuomion. Espanja maana tuli 

tunnetuksi, mutta siihen edelleen liitettiin tyypillisiä stereotypioita, kuten 

härkätaistelut. Samalla esimerkiksi kieltä ja kulttuuria saatettiin pitää vaikeana. 

Espanjan kielen harrastus tuskin sotien välisen ajan Suomessa oli kovin suurta, 

mikä varmasti vaikutti Espanjaan matkaavan reportterin maailmankuvaan.  

On huomattavaa, että harvalla suomalaisella oli tarvetta asemoida omaan 

mielipidettään suhteessa Eurooppaan. Poliittista elämää seuranneilla ihmisillä oli 

jonkinlainen stereotyyppinen kuva mitä jokin kansallisuus edusti ja millainen oli 

tyypillinen tämän kansallisuuden edustaja. Etäisistä kohteista harvalla oli 

tarkempaa tietämystä, kyseeseen tulevat lähinnä diplomaatit, akateemisten piirien 

edustajat, toimittajat, kirjailijat ja liike-elämän edustajat.571 Näillä ryhmillä saattoi 

Espanjaa ajatellen olla riittävä tietämys maasta laajemmassa kontekstissa, mutta 

tavallisen suomalaisen Espanjan-kuva oli riippuvainen ulkopuolisista ärsykkeistä. 

Tuorein niistä tuli suomalaisen median kautta, eikä tämä kuva näiden lehtien 

valossa ollut lainkaan negatiivinen. Vasemmiston lehdissä Espanja itsessään 

esiintyi neutraalisti, mutta sen hallinto sai paheksuntaa, jonka keskeisin kohde oli 

Franco. Suomen ulkoasiainhallinnon keskeiset henkilöt edustivat 1930-luvulla 

pääasiassa poliittista keskusta-oikeistoa,572 jolloin voidaan olettaa edellä 

mainittujen lehtien olleen heidän maailmankuvansa mukaisia.  

Mielestäni voidaan olettaa, että itse Espanjan –kuva ei muuttunut juuri 

lainkaan huolimatta sisällissodan voimakkaasta uutisoinnista. Tämä johtui 

                                                        
569 HS 27.3.1939; HS 28.3.1939; HS 29.3.1939; HS 30.3.1939; HS 31.3.1939; HS 1.4.1939; HS 
3.4.1939. 
570 Harle-Moisio 2000, 143–147. 
571 Vares 2003, 243. 
572 Paasivirta 1968, 63–67, 132–133. 
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vähäisistä ensi käden lähteistä ja tiedoista. Tavallinen suomalainen tunsi 

sisällissodan aikana ja sen jälkeen mahdollisesti Espanjan maantietoa paremmin 

sotatapahtumien myötä. Voimakkaimmin Espanjan-kuva lienee kuitenkin 

muuttunut Espanjan hallinnosta. Espanja oli ollut sekava demokraattisesti hallittu 

tasavalta ennen sisällissotaa, ja nyt vallassa oli kapinallisena aloittanut, mutta 

maan haltuunsa ottanut Francon hallinto. Hallinnon hyväksyttävyyden taas 

ratkaisi oma ideologia. Oikeistolle Franco merkitsi toivottavaa järjestystä, 

vasemmistolle kansanvallan kaatajaa.  

Suomen positiivista kuvaa Francon Espanjasta voidaan verrata 

samanaikaiseen kuvaan Japanista, joka siirtynyt kohti sotilasvaltaa etenkin 1930-

luvun kuluessa puolueiden jouduttua syrjään politiikasta. Samalla Japanista oli 

Tyynen valtameren alueella entistä aggressiivisempi. Suomessa oli ollut 

peruspositiivinen kuva Japanista, koska Venäjän ja Japanin välinen sota vuosina 

1904–1905 oli osunut yksiin autonomian ajan Venäjän yhtenäistämispolitiikan 

kanssa, mitä suomalaiset nimittivät sortokausiksi. Suomi ei kritisoinut Japanin 

toimia Mantšuriassa, eikä ottanut niihin kantaa. Suomalaiset jopa pahoittelivat 

Japanille toimiaan, kun joutuivat ottamaan kantaa Japanin eroon 

Kansainliitosta.573  Taustalla Suomen Japanin-kuvaan vaikutti vahvasti 

turvallisuuspoliittinen ajattelu. Suomen tuli olla maantieteellisesti Suomen kanssa 

samankaltaisten maiden hyvissä väleissä, koska Neuvostoliitto muodosti Suomen 

turvallisuuden kannalta keskeisen kysymyksen. Mitä enemmän Neuvostoliitolla 

oli rajoillaan haasteita, sitä vähemmän paine kohdistuisi Suomeen. Japanissa alkoi 

esiintyä kommunisminvastaisuutta entistä enemmän Espanjan sisällissodan 

puhjettua ja se liittyikin kommunisminvastaiseen antikomintern-sopimukseen 

25.11.1936.574  

Francon Espanja mahtui samaan joukkoon, vaikka sillä ei Neuvostoliiton 

vastaista rajaa ollutkaan. Se oli kuitenkin kommunisminvastaisessa taistelussaan 

eturintamassa, koska tasavalta oli kallistunut vahvasti vasemmalle ja sai tukea 

nimenomaan Neuvostoliitolta. Suomalaisesta näkökulmasta voitiin arvioida 

Francon taistelun olleen myös Suomen turvallisuuspoliittisen kamppailun 

mukaista. Jos kommunismi voittaisi Espanjan tasavallan myötä, olisi 

neuvostovastaisessa joukossa yksi maa vähemmän. Toisaalta suomalaiset 

saattoivat kaupallisesta näkökulmasta muistella Espanjan tasavallan aiemman 

vasemmistokauden muodostamaa uhkaa maiden väliselle kaupalle. Jos Franco 

                                                        
573 Fält 1982, 112–113, 145–148. 
574 Fält 1982, 169–171, 209. 
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voittaisi, neuvostopuu ei missään nimessä näissä olosuhteissa tulisi Espanjan 

markkinoille, mikä luonnollisesti hyödyttäisi Suomea. Näin Franco olisi Suomelle 

niin turvallisuuspoliittisesti laajemmassa mittakaavassa hyödyllisempi vaihtoehto 

ja ehdottomasti kaupallisesti. Samalla Franco sopisi hyvin 1930-luvulla 

vaikuttaneeseen vahvasti virinneeseen oikeistolaiseen henkeen. Kuinka sitten 

positiivinen mielikuva Francon Espanjasta heijastui virallisen Suomen 

politiikkaan? 

5.4 Kaupallisten suhteiden kautta viralliseen tunnustukseen 

Sotilaiden noustua kapinaan vaikutti alkuun yleisesti siltä, että kyseessä olisi taas 

yksi sotilaskapina, joka kukistettaisiin varsin nopeasti. Nämä optimistiset arviot, 

joita suomalaisetkin ensi päivinä esittivät, johtuivat toisaalta hallituksen antamista 

tiedonannoista ja toisaalta siitä, että kapinalliset eivät onnistuneet kaikkialla 

Espanjassa. Esimerkiksi Espanjan laivasto jäi pääosin tasavallan haltuun ja kuten 

edellä on todettu, eivät kapinalliset onnistuneet ottamaan Barcelonaa ja Madridia 

haltuun.575 Kapinaan nousseiden sotilaiden suurin ongelma laivaston haltuunoton 

epäonnistuttua oli logistinen: kuinka saada ammattisotilaista koostuva Marokon 

armeija Gibraltarin salmen yli. Tässä tilanteessa kapinaa johtavat Franco ja Mola 

pyysivät apua kansallissosialistiselta Saksalta sekä Mussolinin Italialta, ja 

pääasiassa saksalaisten lentokoneiden avulla Marokon armeija saatiin Espanjan 

mantereelle. Näin kapinalliset kykenivät vakiinnuttamaan saavuttamansa asemat 

ja aloittamaan hyökkäyksen kohti Madridia.576 Nyt voitiin puhua jo 

sisällissodasta, jossa tasavalta ei enää näyttänytkään kykenevän säilyttämään 

asemiaan. Francon saama tuki Italialta ja Saksalta lisäsi kansallisten 

vaikutusvaltaa samalla, kun heidän kontrolloima alue lisääntyi huomattavasti 

vuoden 1936 loppuun mennessä.577 Francon johtaman Burgosin kansallisen 

hallituksen tunnustivat ensimmäisinä de jure marraskuussa 1936 Saksa ja Italia.578  

Suomi oli julistautunut kriisissä puolueettomaksi. Kansallisten lisätessä 

jatkuvasti alueitaan ja tasavallan vaikuttaessa entistä sekasortoisemmalta oli 

suomalaisten pakko pohtia kansallisen Espanjan tunnustamista. Motiivina oli 

tietysti kaupallisten etujen säilyttäminen Espanjassa. Sisällissodan lopputulos oli 

                                                        
575 JMA 110 Sähke 38 18.7.1936; Sähke 39 21.7.1936; Sähke 40 22.7.1936. 
576 Suárez 2005, 42–48. Mola kuoli lento-onnettomuudessa kesällä 1937, mutta Franco oli jo ennen 
tätä valittu kansallisen liikkeen keulakuvaksi. 
577 JMA 110 Sähke 41 23.7.1936; UMA 5 C Nro 1289/196 25.8.1936. 
578 Suárez 2005, 65–67. 
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kuitenkin vuonna 1936 epäselvä, eikä yksikään varsinainen demokratia ollut 

tunnustanut Francoa. Vaarana oli leimautua Saksan ja Italian kanssa samaan 

ryhmittymään. Milloin olisi oikea aika tunnustaa Franco ensin de facto ja sitten de 

jure?  

Winckelmann arvioi Portugaliin siirryttyään kansallisten aseman aiempaa 

vahvemmaksi, ja hän sai kuulla Espanjan tasavallan paikalliselta lähettiläältä, että 

iso osa ulkoministeriön ja edustustojen henkilökuntaa oli siirtynyt kansallisten 

riveihin.579 Näin teki ilmeisesti myös Espanjan Helsingin edustaja Gomez-Acebo, 

sillä tasavalta nimitti Helsinkiin uuden edustajan vuonna 1936.580 Gomez-Acebon 

diplomaatin asemaan suomalaiset eivät puuttuneet, ja hän piti hallussaan Espanjan 

Helsingin edustuston omaisuutta.581 Madridin valtauksen näyttäessä olevan 

näköpiirissä Winckelmann raportoi Suomeen mahdollisista poliittisista 

seurauksista. Portugalin ja useiden Latinalaisen Amerikan valtioiden ajateltiin 

tunnustavan Francon Espanjan de jure. Suomen tulisi käynnistää vähintään 

juoksevien asioiden hoito Francon kanssa heti Madridin kukistuttua, mutta hyvä 

olisi tarkkailla läntisten suurvaltojen tekemistä. Maantieteellisesti tasavallalla oli 

edelleen vuoden 1936 lopulla huomattavat alueet hallussaan.582 Suomi oli 

sisällissodan alkuvaiheessa hyvin varovainen, eikä halunnut esiintyä 

demokratioiden joukossa diplomaattisuhteiden avaajana, vaikka kansallisten 

voitto näytti olevan sinettiä vailla.  

Madridin valtaus kuitenkin epäonnistui vuoden 1936 lopulla, mikä hillitsi 

haluja ryhtyä yhteistyöhön Francon kanssa. Saksaa ja Italiaa lukuun ottamatta 

mikään muu valtio ei tunnustanut Francoa. Sisällissodasta näytti tulevan 

ennakoitua pidempi. Samalla se laajeni ulkomaalaisten yhteenotoksi, kun 

kummallekin puolelle alkoi virrata vapaaehtoisia. Lisäksi suurvallat osallistuivat 

kriisiin suoraan, kuten Saksa ja Italia, tai epäsuorasti, kuten tasavaltaa tukeva 

Ranska.583  

Suhteet Francon hallitukseen näyttivät kulkevan käsi kädessä hänen 

sotamenestyksensä kanssa. Vuoden 1937 alussa kansalliset valtasivat Andalucian 

                                                        
579 UMA 5 C Lissabon Nro 1412/227 10.10.1936. 
580 Brun 2002, 177–178. Diplomaattiluettelo mainitsee Gomez-Acebon olleen asiainhoitajana vuosina 
1933–1938, mutta täysivaltaisena ministerinä ja tasavallan edustajana vuonna 1936 Isabel Oyarzábal 
de Palencian. 
581 AMAE Leg R 1784 Exp 10 Nro 175 22.11.1938. 
582 UMA 5 C Lissabon Nro 6 11.11.1936. 
583 UMA 5 C Lissabon Nro 1479/254 21.11.1936; Nro 42/8 4.1.1937. Winckelmannin raportissa ei 
mainittu suomalaisten osallistumista aikaisemmin esille tullutta von Haartmania lukuun ottamatta. 
Lukumääräisesti tasavallan kansainvälisissä prikaateissa taisteli huomattavasti enemmän suomalaisia 
kuin Francon joukoissa. Suomalaisista sisällissodassa tarkemmin kts. Juusela 2003. 
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tärkeän satamakaupungin Malagan, joka sai heti liikkeelle huhumyllyn sodan 

nopeasta loppumisesta. Madridin arveltiin antautuvan kansallisille ja 

Winckelmann ehdotti, että Madridiin voitaisiin sen kukistuttua lähettää 

epävirallinen edustaja. Henkilöksi hän ehdotti Nybergiä tai espanjalaisten kanssa 

aiemmin kauppaa käynyttä johtaja Demetrio Errollia, joka myös puhui espanjaa. 

Ison-Britannian aloitettua virallisesta sotaan puuttumattomuudesta huolimatta 

kaupalliset neuvottelut Burgosin hallituksen kanssa, Winckelmann kehotti 

Suomea toimimaan samoin, ainakin kaupallisten etujen nimissä. Suomalaisten 

kanssa yhteistyötä tehneen Suomen konsulin ja norjalaisen liikemies Wilhelm 

Harmensin suunniteltua matkaa Salamancaan tapaamaan Francon hallituksen 

edustajia Winckelmann anoi Suomen ulkoministeriöltä oikeutta päästä mukaan. 

Perusteluna hän mainitsi kaupallisten etujen suojelemisen, sillä useat valtiot olivat 

nyt liikkeellä turvaamassa selustaansa. Winckelmannin mukaan oli typerää 

menettää Espanjan markkinat, kun ne vaikeiden vaiheiden jälkeen oli saatu 1920- 

ja 1930-luvulla hankittua. Suomen asiainhoitaja piti tärkeänä olla eturivissä, kun 

markkinat sisällissodan jälkeen avautuivat.584 Winckelmann ei aikaisemmin 

pakolaiskysymyksessä halunnut olla aktiivinen, mutta kaupallisten kysymysten 

tullessa eteen epäröinti muuttui aktiiviseksi toiminnaksi. Kuinka valmis Suomi oli 

toimimaan Francon hallituksen kanssa? 

Winckelmann henkilönä oli aiemmin suhtautunut Japanissa ollessaan 

myönteisesti Japanin kansallismieliseen liikkeeseen, eikä ollut liiemmin 

kritisoinut esimerkiksi Japanin suorittamaa Mantšurian valtausta. Taustalla saattoi 

olla turvallisuuspoliittista ajattelua, jonka mukaan vahva Japani hyödyttäisi 

turvallisuuspoliittisesti Suomea Neuvostoliittoa silmällä pitäen.585 Tämä ei 

kuitenkaan ollut virallisen Suomen linja. Samalla tavoin kuin militaristiseen 

Japaniin suhtauduttiin neutraalisti tai varovaisen myönteisesti, myös Espanjan 

suhde oli samankaltainen. Se oli kommunismin- eli neuvostovastainen Francon 

johdolla, joten se oli hyväksyttävä.  

Sen hetkinen virallinen ulkopoliittinen ajattelu nojasi kuitenkin 

Kansainliittoon ja Pohjoismaiden yhteisrintamaan, mutta taustalla suomalaiset 

haaveilivat jonkinlaisesta bolsevisminvastaisesta liittoumasta, mihin sekä Espanja 

että Japani mahtuisivat. Muissa demokraattisissa maissa suhtautuminen oli 

kriittisempää. Suomi ajatteli, että Neuvostoliiton vihollinen oli Suomen ystävä.586 

                                                        
584 UMA 5 C Lissabon Nro 143/37 17.2.1937; Nro 277/53 13.3.1937; Nro 292/59 20.3.1937. JMA 7 
Nro 195 2.3.1937; Nro 295/60 20.3.1937.  
585 Fält 1982, 112–113. 
586 Fält 1982, 169–171. 
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Todelliseen diplomaattiseen toimintaan tämä kuvasta saatu pohjavire ei tässä 

vaiheessa kuitenkaan vielä vaikuttanut. Espanjan suhteen intressi oli viime 

kädessä kaupallinen, eikä turvallisuuspoliittisia näkökulmia voitu soveltaa 

samassa mittakaavassa kuin geopoliittisesti Suomen kannalta tärkeämpään 

Japaniin.  

Suomi noudatti kuitenkin hyvin varovaista linjaa, eikä alkanut neuvotella 

Francon kanssa, vaikka esimerkiksi virallisesti tasavallan kanssa suhteissa oleva 

Iso-Britannia niin teki. Toistaiseksi Suomi noudatti valitsemaansa tiukkaa 

puolueettomuutta. Kevät ei toisaalta ollut muutenkaan kaupan kannalta tärkein 

aika Espanjan osalta. Perinteisesti kauppa oli ollut aiempina vuosina 

vilkkaimmillaan loppuvuodesta ennen merien jäätymistä. Virallinen yhteys 

Francoon järjestyi kuitenkin sodan vuoksi, olivat suomalaiset halunneet sitä tai 

eivät.  

Vuoden 1936 lopulla kansallisten edustaja Lissabonissa oli antanut nootin, 

joka koski Barcelonan ja siellä olevien laivojen pommittamista. Linjansa 

mukaisesti suomalaiset eivät olleet tunnustaneet noottia, koska se olisi viitannut 

jollain tapaa myös Francon hyväksymiseen neuvotteluosapuoleksi. Seuraavana 

vuonna suomalaiset joutuivat toimimaan, kun kansalliset ottivat varoitustensa 

mukaisesti suomalaisen kauppalaivan haltuunsa. Kauppalaiva ei ollut hankkinut 

kulkuoikeutta kansallisilta, joten se vietiin tarkistusta varten kansallisten hallussa 

olevaan Ceutaan Afrikan rannikolle. Laiva oli vapautettu tarkastuksen jälkeen, 

mutta nyt suomalaiset jättivät ensimmäistä kertaa nootin kansallisille pyytäen 

vahingonkorvauksia matkan viivästymisestä. Nootti jätettiin Francon edustajalle 

José Sebastian de Ericelle Lissaboniin.587 Nootti sinänsä ei johtanut 

toimenpiteisiin, koska laiva ja miehistö oli vapautettu vahingoittumattomina, 

mutta nyt Suomi joutui tunnustamaan kansallisen Espanjan poliittiseksi 

toimijaksi, jonka kanssa oli oltava tekemisissä. Sopi asia valittuun ulkopoliittiseen 

linjaan tai ei, ainakin noottiyhteys oli olemassa.  

Aloite kaupan aloittamisesta tuli espanjalaisilta. Suomen kanssa aiemmin 

kauppaa tehneet Espanjan paperiteollisuuden henkilöt olivat valmiita aloittamaan 

kaupankäynnin ennen kaikkea selluloosalla vastakauppaperiaatteella. Suomen 

vientiteollisuus oli hyvin voimakkaasti mukana kaupan järjestelyissä, ja Francon 

Espanjaa ilman virallista statusta, mutta diplomaatin ominaisuudessa, edustanut 

Gomez-Acebo luonnosteli kaupalle esisopimuksen, jonka myös Suomen pankki 

hyväksyi. Suomen pankin mukanaolo oli välttämätöntä, sillä sisällissodan 
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katkaistua kauppayhteydet oli maksuliikenne Suomen ja Espanjan välillä 

pysähtynyt. Suomalaisten saatavia oli jäädytetty Espanjassa 34 milj. markkaa ja 

vastaavasti espanjalaisten saatavia Suomessa 10 milj. markkaa. Francon hallussa 

olleesta Pohjois-Espanjasta otetut yhteydenotot viittasivat myös siihen, että 

Suomi ja sen edustaja Winckelmann olivat poliittisesti mieluisat kumppanit.588 

Tämä yhteydenotto ei vielä johtanut varsinaisen kaupankäynnin aloittamiseen. 

Suomelle tilanne oli hankala. Se oli jo kesäkuussa halunnut aloittaa 

kaupankäynnin, mutta ei halunnut olla ensimmäinen kansallisia kohtaan 

suunnatun kauppasaarron rikkoja.589 Molemmille osapuolille määrätty 

kauppasaarto oli tarkoitettu estämään sotatarvikkeiden vienti Espanjaan, mutta 

kieltoa rikottiin jatkuvasti. Saksa, Italia ja Portugali aseistivat Francon Espanjaa ja 

Ranska tasavaltaa. Kieltoa estämään oli luotu Ranskan aloitteesta 

puuttumattomuuskomitea, jossa mukana olivat Ranska, Saksa, Italia ja Iso-

Britannia. Komiteassa ratkaiseva kanta oli usein Isolla-Britannialla.590  

On helppo ymmärtää suomalaisten närkästyminen, kun Iso-Britannia alkoi 

neuvotella kaupallisista eduistaan Francon hallituksen kanssa vuonna 1937. Iso-

Britannia ja kansallinen Espanja vaihtoivat kaupalliset agentit joulukuussa 1937 

Espanjan tasavallan vastaväitteistä huolimatta. Ison-Britannian vanavedessä jo 

aiemmin kaupallisen agentin järjestänyt Portugali valtuutti edustajalleen 

enemmän poliittisia tehtäviä, vaikka ei vielä tunnustanutkaan Francoa de jure. 

Alankomaat, Unkari, Itävalta ja Sveitsi vaihtoivat myös kaupallisia edustajia 

Francon kanssa. Pohjoismaista Norjalla oli poliittisesti riippumattomia liike-

elämän edustajia kansallisten hallitsemilla alueilla, mutta näille haettiin Norjan 

hallituksen hyväksyntää, ja loppuvuodesta Ruotsi kartoitti myös kaupallisen 

agentin sijoittamista Espanjaan. Kilpailu sisällissodan jälkeisistä markkinoista 

kävi kuumana.591 Suomen Lissabonin edustajan ehdotus lähettää vastaava 

kaupallinen edustaja torjuttiin. Winckelmann ehdotti, että kyseeseen voisi tulla 

Norjan tapaan riippumaton edustaja, mutta toimenpiteisiin ei ryhdytty.592 Suomen 

toimia leimasi edelleen varovaisuus. Perinteisesti Suomi oli 1920- ja 1930-

luvuilla katsonut ensin suurvaltojen toimenpiteitä ja aiemmin Espanjassa se oli 

poikkeuksetta ollut viimeisten joukossa esimerkiksi kauppaneuvotteluita 

käytäessä. Nyt Ranskan ja Ison-Britannian politiikan ollessa erilainen myös 

                                                        
588 JMA 110 Nro 454 8.9.1937; AMAE Leg R 1034 Exp 91 Nro 23 26.8.1937; 28.8.1937. 
589 AMAE Leg R 1034 Exp 91 Sähke 26.6.1937. 
590 Beevor 2006, 203–216. 
591 UMA 5 C Lissabon Nro 587/146/37 18.12.1937. 
592 JMA 7 Nro 592/147/37 18.12.1937. 
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Suomi odotti. Huomattavaa oli myös, että Ruotsi noudatti tässä vaiheessa hyvin 

tiukkaa puuttumattomuutta Espanjaan, ja sen kauppa romahti sisällissodan 

kuluessa.593 Suomi ilmeisesti halusi odottaa Ranskan päätöstä suurvaltojen osalta 

ja toisaalta katsoa, mitä muut Pohjoismaat tekivät 1930-luvun ulkopoliittisen 

ajattelunsa mukaisesti. Pääpaino tässä ulkopoliittisessa suuntauksessa Suomen 

näkökulmasta oli toimia Ruotsin kanssa samansuuntaisesti.  

Vaikka kansallinen Espanja sai valloitettua vuoden 1937 lopulla koko 

Baskimaan ja pohjoisrannikon, ei sodalle näyttänyt tulevan loppua, sillä tasavalta 

sai puhallettua joukkoihinsa vielä uutta voimaa. Lisäksi Ranska avasi pitkään 

suljettuna olleen rajansa tasavallalle. Tästä huolimatta tasavallan sotilaallinen 

menestys jäi heikoksi esimerkiksi Teruelin taistelussa.594 Suomalaiset 

keskustelivat kansallisten puolella olevan markiisi Villa Urrutian kanssa. Hän 

kertoi kansallisten olevan pettyneitä suomalaisiin, koska kaupallista edustajaa ei 

vielä ollut lähetetty. Epävirallisena pohjana kaupallisille neuvotteluille markiisi 

tarjosi vuoden 1935 kauppasopimusta.595 Suomi ei kuitenkaan halunnut vielä 

reagoida, koska virallista ehdotusta ei esitetty. Toisaalta ratkaisun avaimet olivat 

suomalaisten käsissä; he tekivät päätöksen suhteiden avaamisesta. Suomen 

positiivinen kuva Francon Espanjasta ei siis vielä vaikuttanut, vaan kaupallisia ja 

poliittisia suhteita enemmän suomalaisia kiinnosti oma asema suhteessa läntisiin 

demokratioihin ja muihin Pohjoismaihin. Asemien haku lähialueilla oli 

toistaiseksi arvokkaampaa kuin sinänsä houkuttelevien taloudellisten etujen saanti 

Espanjasta.  

Kansallisen Espanjan tunnustaneiden valtioiden määrä kasvoi toukokuussa 

1938, kun Portugali tunnusti Francon hallituksen de jure. Kaupallisen edustajan 

lähettäneet maat katsottiin de facto–tunnustaneiksi, ja näiden valtioiden joukossa 

oli myös suuriin demokratioihin laskettava Iso-Britannia.596 Joukossa ei 

kuitenkaan ollut yhtään Pohjoismaata. Espanjan edustaja Gomez-Acebo oli 

vierailulla Portugalissa ja Espanjassa keväällä, jolloin maiden diplomaatit 

pääsivät kahdenkeskiseen keskusteluun Suomen ja kansallisen Espanjan suhteista. 

Espanjan edustajalla oli viesti Francon ulkoministerinä toimivalta kreivi 

Francisco Jordanalta. Francon hallituksessa ihmeteltiin suomalaisten hitautta 

                                                        
593 Viñas 1979, 239–240.  
594 Beevor 2006, 444–457. 
595 UMA 5 C Lissabon Nro 256/74/38 7.4.1938.  
596 UMA 5 C Lissabon Nro 10 13.5.1938. De jure -tunnustaneet maat olivat Saksa, Italia, Japani, 
Unkari, Albania, Guatemala, San Salvador, Nicaragua, Vatikaani ja Mantsukuo sekä nyt myös 
Portugali. De facto -tunnustaneet olivat Iso-Britannia, Tšekkoslovakia, Kreikka, Romania, Turkki, 
Jugoslavia ja Uruguay. 
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asiassa, vaikka Suomi mielellään esiintyi kommunisminvastaisena maana. He 

eivät odottaneet de jure -tunnustusta Suomelta, mutta kaupallisen edustajan 

lähettäminen olisi hyvä signaali suhteille. Espanjalaiset myös tekivät selväksi, että 

aloitteen tuli tulla Suomelta. Kaupallisista asioista he mainitsivat, että kansallinen 

Espanja oli valmis kauppaa muiden Suomen vientituotteita myyvien maiden 

kanssa. Gomez-Acebo ilmoitti myös, että norjalaisten ja ruotsalaisten kanssa oli 

jo suunniteltu kaupan avaamista.597  

Norjalainen kunniakonsuli Harmens oli jo neuvotellut sellukaupoista 

suomalaisten ja espanjalaisten toimijoiden välillä, mutta Espanjan valtionpankki 

esti kauppojen toteutumisen. Espanjan edustajan Gomez-Acebon mukaan 

Suomelta haluttiin ennen kauppoja saada ainakin kaupallisen agentin vaihto tai 

jopa de facto-tunnustus. Suomi halusi edelleen esiintyä yhteisrintamassa 

Euroopan demokraattisten valtioiden kanssa, ja kaupallisten suhteiden avaamista 

suunniteltiin kesällä yhdessä Pohjoismaiden ja Benelux-maiden kanssa.598 Tästä 

yhteistoiminnasta ei tullut kuitenkaan mitään, vaan kunkin maan tuli solmia 

kaupalliset suhteensa itse. Loppuvuotta 1938 kohti tultaessa Suomi alkoi jäädä 

vähemmistöön, kun suurin osa Euroopan maista oli järjestänyt kaupallisen 

edustajan Francon luo.  

Lokakuussa 1938 Winckelmann matkusti Suomeen mukanaan viesti 

espanjalaisilta puu- ja paperialan liikemiehiltä, jotka halusivat aloittaa kaupan 

Suomen kanssa niin pian kuin mahdollista. He ihmettelivät, miksi Suomi 

viivytteli. Suomen edustajan saapuessa Suomeen esitelmöimään Espanjan 

tilanteesta hallituksen tärkeimpien ministerien ja vientiteollisuuden edustajien 

ollessa läsnä Francon Espanjaan kaupallista edustajaa eivät vielä olleet lähettäneet 

Ranska, Neuvostoliitto, Belgia ja Pohjoismaat. Ranska ja Neuvostoliitto voitiin 

laskea tasavallalle ystävällismielisiksi ja Belgia oli juuri avaamassa kaupallista 

edustustoa. Pohjoismaista Norja neuvotteli ensimmäisenä. Vaarana oli, että Suomi 

joutuisi taas hankkimaan Espanjan markkinansa uudelleen, kuten oli käynyt 

aiemmin.599 Ilmeisesti Suomi halusi vielä tarkkailla läntisten suurvaltojen, etenkin 

Ranskan toimia, ja toisaalta tärkeimmät kilpailijat Espanjan markkinoilla, eli 

muut Pohjoismaat eivät vielä olleet nimittäneet kaupallista edustajaa. Suomi piti 

kiinni yhteisestä pohjoismaisesta linjasta, mikä sinänsä oli helppoa, koska 

kilpailijat eivät vielä olleet tehneet ratkaisuaan.  

                                                        
597 JMA 115 209/60/38 26.3.1938;  
598 AMAE Leg R 644 Exp 11 Nro 111 6.7.1938 ; Leg R 1034 Exp 91 Nro 65 10.7.1938. 
599 JMA 8 Nro 523/124 10.10.1938; Nro 525/38 10.10.1938. 
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Pohjoismaat neuvottelivat yhdessä kaupallisten edustajien lähettämisestä 

kansalliselle puolelle jo kesällä 1938, mutta Suomen kantana oli, että kyseessä 

olisi vain kaupallisten suhteiden vaaliminen. Edustajan lähettämistä ei tulisi 

tulkita de facto-tunnustamiseksi, mikä pitäisi tehdä voimakkaasti selväksi. 

Espanjalaisten arvioissa verrattuna muiden maiden vastaavaan toimintaan 

kaupallisen edustajan lähettäminen rinnastettiin kuitenkin Francon 

tunnustamiseksi de facto. Marraskuun alussa Suomi nimitti Francon Espanjaan 

kaupalliseksi edustajaksi myöhemmän lähetystöneuvos Kaarlo Ruuskasen. Suomi 

kiirehti heti ilmoittamaan, että kyseessä ei ollut kansallisen Espanjan 

tunnustaminen de facto tai de jure.600 Suomen tiedottaminen ei kuitenkaan ollut 

kovin totuudenmukaista, sillä vastaavaan tehtävään nimitettiin Suomessa jo 

asiainhoitajana toiminut Acebo, jolla oli diplomaattistatus. Ulkoministeriön 

julkilausuman tarkoitus oli ehkä enemmän rauhoitella Espanjan tasavaltaa ja 

tukea Suomen politiikkaa puolueettomana.  

Espanjalaiset pitivät nimitystä hyvänä asiana, jota pidettiin askeleena kohti 

suhteiden normalisointia. Virallinen nimitys oli siis kaupallinen edustaja, mutta 

käytännössä kumpikin osapuoli antoi edustajalleen laajemmat valtuudet kuin 

pelkät kaupalliset kysymykset. Espanjalaisten mukaan kyseessä oli ensimmäinen 

askel kohti de jure-tunnustusta.601 Kaupallisen edustajan lähettämistä voitiin pitää 

de facto -tunnustuksena molempien diplomaattien saamien valtuuksien ja toisaalta 

muiden valtioiden esimerkkien pohjalta. Poliittinen ja sotilaallinen tilanne 

Espanjassa oli kehittynyt vuoden 1938 loppuun mennessä sellaiseksi, että vain 

harvat jaksoivat uskoa tasavallan selviävän tilanteesta voittajana. Toki tasavallalla 

oli hallussaan Espanjan tärkeimpien vientitavaroiden eli sitrushedelmien 

tuotantoalueet, mutta kaikki laivaliikenne oli kansallisten kontrollissa. Lisäksi 

kansallisten suurhyökkäys joulukuussa 1938 jakoi tasavallan hallussa olleen 

alueen kahtia, mikä eristi Katalonian muusta tasavallasta. On huomattavaa, että 

tasavallan hallitus istui juuri Katalonian Barcelonassa.  

Seuraava askel maiden välisissä suhteissa olisi de jure-tunnustaminen. Suomi 

pyysi saada lähettää sotilasasiamiehen kansallisen Espanjan alueelle tammikuun 

lopulla 1939. Samankaltainen pyyntö oli esitetty jo vuoden 1937 lopulla, mutta 

molemmilla kerroilla vastaus oli jyrkän kielteinen. Sotilasasiamiehen 

                                                        
600 AMAE Leg R 1056 Exp 13 Nro 49 11.6.1938; Nro 72 20.7.1938; Nro 89 26.8.1938; Leg R 1784 
Exp 10 sähke 46 4.11.1938; Nro 172 4.11.1938. 
601 AMAE Leg R 1050 Exp 3 Nro 188 21.12.1938. 
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lähettäminen edellytti Francon tunnustamista de jure.602 Yleistilanne Euroopassa 

oli ollut kireä edellisvuoden Münchenin kriisistä lähtien ja yleisesti oli tiedossa, 

että Espanjassa taisteli italialaisia, saksalaisia ja neuvostoliittolaisia. Espanjassa 

oli mahdollisuus tehdä havaintoja sen hetken uudenaikaisimmista 

sodankäyntivälineistä ja -menetelmistä. Myöhemmin Espanjan sisällissotaa on 

kutsuttu toisen maailmansodan esinäytökseksi. Suomen pääsy tarkkailemaan 

sisällissotaa sotilaallisesta näkökulmasta edellytti kuitenkin poliittista ratkaisua.  

Barcelonan kukistuminen ja tasavallan hallituksen vetäytyminen Ranskaan 

oli merkki sisällissodan lopusta. Pohjoismaat kokoontuivat neuvottelemaan 

helmikuussa 1939 Francon ja hänen Burgosin hallituksensa tunnustamisesta. 

Neljän Pohjoismaan kokouksessa lähtökohdaksi otettiin aluksi odottaa Ison-

Britannian ja Ranskan tunnustus ennen omaa. Espanjalaiset tiedottivat omalle 

hallitukselleen tunnustuksen olevan tulossa ja tarjosivat Suomelle samoja 

kaupallisia etuja kuin maiden välillä oli ollut ennen sotaa. Gomez-Acebo viittasi 

suomalaisille sodan lopun olevan käsillä ja samalla hän esitti pyynnön saada 

haltuun Espanjan tasavallan Helsingin edustuston arkisto.603  

Helmikuussa Pohjoismaiden neuvotellessa tunnustamisesta yhä useampi maa 

siirtyi tasavallan riveistä Francon tunnustaneiden joukkoon. Pohjoismaiden 

kannalta ongelmalliseksi tilanteen tekivät Ranskan ja Ison-Britannian asettamat 

ehdot Francolle. Maat halusivat saada takeet vieraiden valtojen joukkojen 

poistumisesta Espanjan maaperältä sekä ulkovaltojen poliittisen vaikutuksen 

vähentämisen. Toimenpiteet oli suunnattu selkeästi Saksaa ja Italiaa vastaan. 

Espanjalle erityisesti Ranskan tunnustuksen saaminen oli tärkeää, ja 

neuvotteluiden jälkeen kansallinen Espanja sekä Ranska ja Iso-Britannia pääsivät 

sopuun. Ne tunnustivat Francon de jure 27.2.1939.604 Pohjoismaille ehtojen 

asettaminen oli hankalaa, koska se saattoi niiden puolueettomuuspolitiikan 

vaaraan ennen kaikkea suhteessa Saksaan. Niinpä maat eivät aiemman 

päätöksensä mukaisesti sitoneetkaan omaa tunnustustaan johtavien läntisten 

demokratioiden vastaavaan.  

Pohjoismaat päättivät kukin katsoa itselleen sopivimman hetken ja Ruotsi, 

Norja ja Tanska päättivät tunnustaa Francon maaliskuun alussa. Suomi ehdotti 
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tunnustuksen edellytykseksi Madridin siirtymistä kansallisten haltuun ja 

Suomessa SDP:n ministerit vaativat tunnustuksen sitomista muiden 

Pohjoismaiden päätökseen. Muut Pohjoismaat sekä Viro päättivät noudattaa 

Suomen ehdotusta ja odottaa Madridin kukistumista. Madrid antautui 28.3. 

Francon joukoille ja huhtikuun ensimmäinen päivä Franco saattoi julistaa 

sisällissodan päättyneeksi. Suomen ja muiden Pohjoismaiden tunnustus tuli 

yhteisesti maaliskuun viimeinen päivä aiemmin sovitun linjan mukaisesti. 

Diplomaattisten edustajien järjestäminen ei tuottanut ongelmia, Winckelmann 

jatkoi Espanjassa ja Gomez-Acebo Suomessa.605  

Pohjoismaat olivat Euroopan demokraattisista maista viimeisiä Francon 

tunnustaneita. Kokonaisuutena voidaan todeta Suomen toimineen hyvin 

varovaisesti suhteiden järjestämisessä kansalliseen Espanjaan. Syitä voidaan 

löytää kolme. Ensinnäkin Suomi piti 1930-luvulla hyvin tiukasti kiinni 

puolueettomuudestaan. Toiseksi, tästä puolueettomuudesta joustettiin vain 

toimittaessa yhteisrintamassa muiden Pohjoismaiden kanssa, ja näiden politiikka 

oli myös puolueettomuuspolitiikkaa. Kolmanneksi, Suomen päätöksenteossa 

ulkopolitiikan suhteen otettiin huomioon myös vasemmistopuolue SDP:n 

mielipide. Vasemmisto ei välttämättä nähnyt Francon Espanjaa niin suotuisassa 

valossa kuin oikeisto. Suomi eli 1930-luvun lopulla vahvan keskusta-

vasemmistolaisen enemmistöhallituksen aikaa, kun Maalaisliitto ja SDP olivat 

muodostaneet koalition. Tätä hallitusta ei haluttu repiä rikki Espanjan 

kysymyksen vuoksi. Hallitus oli ollut yksi Suomen pitkäikäisimmistä 

itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä. Neljänneksi, kaupalliset edut eivät 

vaatineet nopeaa toimintaa, koska Norja ja Ruotsi tärkeimpinä kilpailijoina 

noudattivat samaa politiikkaa. Mielenkiintoista on myös huomata, että kansallinen 

Espanja ei painostanut Suomea missään vaiheessa tunnustukseen, mutta tarjosi 

kyllä erilaisia etuja poliittisen yhteisymmärryksen vastapainoksi. Sekä Suomen ja 

Espanjan kohdalla edustajien henkilöillä on ollut jonkin verran vaikutusta. Acebo 

sai pitää diplomaatin statuksensa ja kansalliset tekivät jo varhain selväksi, että 

Winckelmann olisi heille mieluinen Suomen edustaja. Lähtökohdat toiminnalle 

Suomen ja uuden Espanjan välille olivat suhteellisen hyvät. Espanjalle sopi 

Suomen voimakas kommunisminvastaisuus ja Suomelle Espanjan suhteen sama 

asia. Kuinka Suomi oli sitten suhtautunut sodan hävinneeseen Espanjan 

tasavaltaan? 

                                                        
605 AMAE Leg R 1050 Exp 3 Sähke Nro 8 8.3.1939; Sähke Nro 1 10.3.1939; Nro 53 8.3.1939; Sähke 
Nro 8 31.3.1939; Sähke 1.4.1939; Sähke 3.4.1939; JMA 112 Sähke 7 28.3.1939. 
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5.5 Suhteet tasavaltaan viilenivät sisällissodan edetessä 

Miten Suomen ja Espanjan tasavallan suhteet kehittyivät sisällissodan aikana? 

Suomi tunnusti Francon de jure vasta aivan sisällissodan lopulla, eli se piti 

samaan aikaan suhteita myös Espanjan tasavaltaan. Millaiset nämä suhteet sitten 

olivat ja missä vaiheessa Suomi käytännössä lopetti yhteistyön tasavallan kanssa? 

Aiemmin Suomen ja Espanjan suhteet käytännön yhteyksien osalta katkesivat 

loppuvuoden 1936 taisteluiden vuoksi. Espanjan ulkoasiainhallinto oli hajallaan 

kesäkauden alettua ja toimi hitaasti kriisin alkuvaiheissa. Suomi ei lähettänyt 

virallista asiainhoitajaansa tasavallan hallituksen alueelle missään sodan 

vaiheessa, ei ensin Valenciaan, eikä myöhemmin Barcelonaan. Lisäksi suhteet 

saivat kolhun Cachero-tapauksen myötä.  

Itse asiassa Cachero-tapaus pakotti Suomen lähettämään edustajan tasavallan 

alueelle ensimmäistä kertaa sitten sisällissodan alkamisen, kun kanslisti Nyberg 

lähti Valenciaan neuvottelemaan pakolaiskysymyksestä. Näissä neuvotteluissa 

edellä mainittu välikohtaus Suomen edustuston tiloissa katsottiin selvitetyksi. 

Samalla Suomi siirsi arkistonsa, jonka hoitajana Cachero oli virallisesti ollut, 

Valenciaan Suomen sikäläisen konsulin Juan Talaveran haltuun. Talavera oli yksi 

Suomen pitkäaikaisimpia konsuleita Espanjassa ja hän oli ollut mukana 

solmimassa kauppasuhteita suomalaisten kanssa jo 1920-luvulta alkaen. Valencia 

oli kuitenkin jatkuvasti sotatoimien kohteena ja Talavera oli suhteellisen iäkäs 

henkilö, joten arkiston sijoittaminen hänen luokseen katsottiin 

väliaikaisratkaisuksi. Hän kuitenkin huolehti sähkeitse vuoden 1937 ajan 

raportoinnista tasavallan alueilla ja toimi viestien välittäjänä Suomen viralliselle 

asiainhoitajalle Lissaboniin.606 Talavera pyysi kuitenkin eroa tehtävistään viitaten 

korkeaan ikäänsä ja sairasteluun, ja Nyberg otti yhteyttä toiseen Suomen 

konsuliin oikeustieteen tohtori Pedro Martiniin, jolle arkisto ja oikeus toimia 

Suomen juoksevien asioiden hoitajana myönnettiin.607  

Kunniakonsuleiden käyttö ei ollut aivan ongelmatonta. Vaikka Talavera oli 

pyytänyt eroa, hän jatkoi vielä Suomen asioiden kanssa joulukuulla 1937. 

Virallisesti ulkoministeriön mukaan Suomen asioita tuli hoitamaan Barcelonan 

väliaikainen kunniakonsuli José Fritsch, ja näin Martin syrjäytettiin, koska hänen 

asemansa ei ollut selvillä edes Winckelmannille. Nyberg oli palkannut Martinin, 

mutta tieto tästä ei ollut päätynyt Winckelmannille tai Suomen ulkoministeriöön, 

joten sisällissota aiheutti lisää sekaannusta Suomen asioiden hoidolle sekä 

                                                        
606 JMA 110 Nro 407/77 6.5.1937; Nro 255 10.9.1937; Sähke 24 18.9.1937. 
607 JMA 110 Nro 14103 7.12.1937. 
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arkiston säilyttämiselle Espanjan tasavallan alueella. Fritschin työntekijät 

käyttivät kuitenkin Suomen edustuston leimasinta ja postitusta omiin 

tarkoitusperiinsä, mikä tuli suomalaisille ilmi vuoden 1937 lopulla. Fritsch sai 

Winckelmannilta asiasta vakavan varoituksen ja kaikki Suomea koskevat asiat 

siirrettiin Martinin haltuun.608 Kunniakonsuleiden käyttö oli välttämätöntä 

tilanteessa, jossa omia edustajia ei lähetetty alueelle, mutta kriisitilanteessa heidän 

koulutuksensa tai tehtävät saattoivat ylittää heidän käytössään olleet resurssit. 

Oikean henkilön valinta oli myös jonkinlainen osoitus diplomaattisesta 

ammattitaidosta, ja tässä suhteessa ainakaan Fritschin suhteen ei onnistuttu. 

Suhteiden hoito konsulien kautta osoittautui hyvin haasteelliseksi ja voidaan 

todeta, että kahdenvälisten suhteiden hoito oli hyvin rajoitettua. Tietysti voidaan 

myös arvioida, olisiko suhteita sotatilanteessa muutenkaan voitu hoitaa kuten 

rauhan aikana.  

Martin toimi Suomen silminä ja korvina tasavallan alueella ja laati 

suomalaisille hyvinkin seikkaperäisiä raportteja oloista tasavallan hallitsemilla 

alueilla. Luonnollisesti yhteys poliittisiin päättäjiin oli diplomaatteja 

vähäisempää. Tasavallan hallitus siirtyi 30.11.1937 Valenciasta kauemmas 

rintamalinjoista Barcelonaan, ja tasavallassa vielä edustettuina olleet lähetystöt 

seurasivat mukana. Martin siirtyi Suomen arkiston kanssa Barcelonaan, jossa 

hänen oli ollut määrä luovuttaa materiaali Fritschille, mutta loppuvuodesta 

ilmikäyneiden väärinkäytösten vuoksi materiaali pysyi koko ajan Martinin 

hallussa. Barcelonassa Martin jatkoi raportointia ja yhteydenpitoa sisällissodan 

loppuun saakka.609  

Helsingissä tilanne oli sekava koko vuoden 1936 ajan, kun Espanjan sisäinen 

tilanne vaihtui sisällissodan mukana. Kansallisten muodostettua hallituksen 

Burgosiin Gomez-Acebo valitsi puolensa ja alkoi edustaa kansallista hallitusta. 

Tasavalta ei kyennyt reagoimaan tilanteeseen nopeasti, vaan vasta kesällä 1937 

tasavallan ulkoasiainhallinto alkoi järjestää omaa edustusta Helsinkiin 

syrjäyttääkseen Gomez-Acebon, joka edelleen piti hallussaan lähetystön tiloja, 

residenssiä sekä muuta materiaalia. Helsingin edustajaksi nimitettiin Tukholman 

edustuston päällikkö, toimittajana mainetta tehnyt Isabel Oyarzábal de 

Palencia.610 Alkuperäinen ajatus tasavallalla oli jättää edustusto tyhjilleen siten, 

että Gomez-Acebon edustus saataisiin lopetettua. Suomi oli antanut Gomez-

                                                        
608 JMA 110 Kirje 13.11.1937; Sähke 16 19.11.1937; Nro 14103 7.12.1937; Nro 404 29.12.1937. 
Pedro Martin palkattiin ulkoministeriön palvelukseen 1.11.1937 alkaen. 
609 JMA 110 Sähke 27 4.11.1937; Sähke 16 19.11.1937; Nro 580/140/37 13.12.1937. 
610 AGA 12047 Nro 21 22.8.1937. 
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Acebon säilyttää diplomaatin aseman sekä pitää hallussaan Espanjan edustuston 

tiloja ilman lippua ja edustuston kilpeä. Edellä mainitut artikkelit Acebo oli vienyt 

Italian lähetystön tiloihin. Suomi hyväksyi Palencian nimityksen, minkä Acebo 

tulkitsi vihamieliseksi ja realiteettian vastaiseksi teoksi. Toisaalta Gomez-Acebo 

arveli, ettei Palencia olisi tulossa Suomeen ja päätteli Suomen ulkoasiainhallinnon 

tulleen samaan ajatukseen.611 Tasavallan virallista edustajaa Suomeen ei kuulunut, 

ja Gomez-Acebo saattoi jatkaa keskeytyksettä raportointiansa Suomesta säilyttäen 

kontaktit Suomen ulkoministeriön korkeimpaan johtoon. Gomez-Acebo kannusti 

Suomea lähettämään teknisiä asiantuntijoita arvioimaan kaupallisia 

mahdollisuuksia niillä alueilla, jotka olivat jo kansallisten hallussa.612  

Itse ulkopoliittisissa toimissa Suomi kuitenkin Kansainliitossa äänesti 

ulkoministeri Holstin johdolla tasavaltaa suosivia päätöksiä, mikä herätti 

lehdistössä voimakkaasti kritiikkiä Holstia kohtaan. Myös Gomez-Acebo kiinnitti 

huomiota Holstin toimintaan pantuaan merkille ainakin oikeiston lehdistön 

positiivisen asenteen Francon hallitusta kohtaan. Gomez-Acebo arvioi Holstin 

sooloilleen ja toimineen Suomen virallista politiikkaa ja julkista mielipidettä 

vastaan. Holsti selitti äänestäneensä Espanjan kansan puolesta eikä niinkään 

tasavallan edun nimissä.613 Holsti ja Gomez-Acebo keskustelivat Suomen ja 

Espanjan suhteista, ja asiassa otettiin myös kantaa Palencian tunnustamiseen 

tasavallan edustajana. Holsti selvitti, että Palencian tunnustamisella yritettiin 

rauhoitella yleistä mielipidettä, millä hän tarkoitti tasavaltaa puoltavia henkilöitä 

Suomessa. Holsti ilmaisi olevansa tietoinen lehdistön erittäin kriittisestä 

suhtautumisesta tasavaltaan ja uskoi, ettei tasavalta tule lähettämään edustajaansa 

fyysisesti Suomeen.614 Suomessa olevat Espanjan konsulit olivat myös valinneet 

puolensa. Viipuria lukuun ottamatta kaikki kunniakonsulit ilmoittivat olevansa 

kansallisen Espanjan puolella. Viipurin kunniakonsuli ilmoitti olevansa 

puolueeton toteamalla, ettei hänellä ollut yhteyttä Espanjan hallitukseen. Vuonna 

1938 Viipurin kunniakonsuli vaihtui ja hän oli yhteydessä sekä kansallisiin että 

tasavaltaan.615 Virallinen Suomi oli siis vahvasti sitoutunut Francon hallitukseen, 

vaikka muodollisesti virallinen tunnustus tasavallan osalta oli voimassa. Espanjan 

oltua vahvasti esillä suomalaisessa lehdistössä ja julkisessa keskustelussa oli tämä 

Francon hallitukselle myönteinen kuva otettava huomioon tasavallan suhteita 

                                                        
611 JMA 110 Nro 305 23.10.1937; AGA 12047 Nro 21 22.8.1937. 
612 AGA 12047 Nro 24 20.9.1937. 
613 AGA 12047 Nro 45 12.11.1937. 
614 AGA 12047 Nro 46 16.11.1937. 
615 AGA 12047 27.8.1937, 21.1.1938. 
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arvioitaessa. Toisaalta Suomi joutui tasapainoilemaan kahden välillä, sillä 

kansallinen hallitus oli edelleen kapinallinen ja tasavallan hallitus virallisesti 

tunnustettu. Tasavallalla oli Suomessa omat kannattajansa, joita ei voitu olla 

ottamatta huomioon. Suomessa oli siirrytty vahvan enemmistön omaavaan 

punamultahallitukseen keväällä 1937, mikä tarkoitti SDP:n ottamista mukaan 

ulkopolitiikkaan. SDP:n riveissä oli kansanedustajia, jotka mielellään tukivat 

tasavaltaa Francon hallituksen sijaan.616  

Espanjan tasavalta päätti kuitenkin katsoa, mikä Suomen todellinen asenne 

sitä kohtaan oli ilmoittamalla Palencian tulevan Suomeen akkreditointikäynnille. 

Suomi ilmoitti yleisen ilmapiiriin olevan Suomessa sellainen, että Palencian olisi 

syytä lykätä matkaansa. Suomi ehdotti, että valtakirjan voisi antaa esimerkiksi 

alemman tason sihteerin tuotavaksi, jolloin asia ei herättäisi niin paljon 

julkisuutta.617 Näin Suomi yritti epäsuorasti tuoda esille haluttomuutensa toimia 

tasavallan kanssa. Suhteita Francon hallitukseen ei haluttu vaarantaa. Vaikka 

Kansainliitossa Suomi oli äänestänyt tasavallan puolella, kahdenvälisissä 

suhteissa valinta oli jo tehty Francon hallituksen puolelle. Tasavallan kanssa 

saatettiin olla suhteissa, mutta käytännön yhteistyötä ei haluttu tehdä, ei etenkään 

julkisesti.  

Espanjan tasavalta päätti kuitenkin tulla Suomeen kielteisestä vastauksesta 

huolimatta. Isabel Palencia saapui Suomeen yhdessä lähetystösihteeri Fernando 

Careagan kanssa joulukuussa 1937. Suomen asennetta kuvasti, että vastassa ei 

ollut yhtään ulkoministeriön korkeimman tason virkamiestä. Vastassa olivat 

protokollaosaston edustaja sekä kansanedustaja Cay Sundström. Vierailu ei saanut 

Suomessa juurikaan julkisuutta, mikä kuvasti lehdistön asennetta tasavaltaan. 

Virallisesti ulkoministeriö selitti vähäistä tiedottamista oikeiston mahdollisilla 

mielenilmauksilla. Palencia järjesti valtakirjan jättämisen yhteydessä vastaanoton, 

jonne ei saapunut yhtään ulkoministeriön edustajaa vaan pääasiassa Suomen 

kulttuurielämän vaikuttajia. Careagan oli tarkoitus jäädä hoitamaan tasavallan 

asioita Suomeen.618 Suomi oli valinnut puolensa tasavallan suhteen, ja tämä puoli 

myötäili selkeästi median rakentamaa myönteistä kuvaa Francon hallinnosta. 

Kansallisessa hallituksessa nähtiin Espanjan kahdenvälisten suhteiden 

tulevaisuus.  

                                                        
616 Hentilä 1999, 224–225. 
617 AGA 12047 Nro 58 3.12.1937. 
618 AGA 12047 Nro 72 15.12.1937. 
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Ensimmäinen toimenpide maahan jääneellä Careagalla oli espanjalaisten 

sisäinen välienselvittely lähetystötiloista ja edustuston omaisuudesta. Gomez-

Acebo oli jo kesällä 1937 tiedustellut kansallisten Berliinin edustustolta 

toimintaohjeita siltä varalta, että tasavalta tulisi vaatimaan tiloja itselleen. 

Ulkoiset tunnukset sekä arkisto siirrettiin Italian lähetystön tiloihin ja sovittiin, 

että Gomez-Acebo jää asumaan tiloihin omalla nimellä.619 Jo joulukuussa 1937 

Careaga soitti Gomez-Acebolle ja ilmoitti, että tasavalta haluaa edustuston tilat 

kalustoineen käyttöönsä, ja ellei Gomez-Acebo tähän suostu, asia viedään 

oikeuteen. Muutama päivä soiton jälkeen Careagan suomalaiset lakimiehet 

ilmoittivat saman oikeusteitse, minkä johdosta asiasta valmistauduttiin käymään 

oikeusprosessi. Francon hallituksen Berliinin lähetystö ilmoitti tukevansa 

oikeusprosessia taloudellisesti ja Gomez-Acebo sai myös huomattavaa 

taustatukea Suomesta. Gomez-Acebon Suomen ulkoministeriön kontaktit 

järjestivät hänen edustajikseen suomalaisten asianajajien kärkinimiä. Suomen 

ulkoministeriö ei esiintynyt asiassa virallisesti kummankaan puolelle, mutta 

henkinen tuki Gomez-Acebolle oli selvää.620 Sympatia asian ympärillä olevien 

toimijoiden osalta oli selvästi kansallisen Espanjan puolella, vaikka 

oikeusprosessiin sinänsä ei puututtu.  

Gomez-Acebon tavoitteena oli venyttää oikeusprosessia mahdollisimman 

pitkään, sillä Palencia oli Espanjan virallinen edustaja, johon Suomella oli de 

jure–suhteet. Toisaalta kansallinen Espanja pärjäsi sisällissodassa sen verran 

paremmin, että vuoden 1938 kuluessa näytti entistä selvemmältä, että se selviää 

sodasta voittajana. Mitä kauemmin oikeusprosessi kestäisi, sitä 

todennäköisemmin vastapuoli lakkaisi olemasta poliittisena toimijana. Oikeuden 

ratkaisu tuli 15.11.1938. Siinä tulkittiin Gomez-Acebon nauttivan diplomaattista 

koskemattomuutta, jolloin entiset edustuston tilat kalustoineen tuli jättää hänen 

haltuun hänen asuttaessaan tiloja nyt yksityishenkilönä.621 Näin tasavallan 

edustusto joutui toimimaan toisissa tiloissa Careagan kauden.  

Careaga jäi Suomeen joulukuusta, mutta heti alkuvaiheessa kävi ilmi, että 

kontaktit Suomessa rajoittuivat pääasiassa poliittiseen vasemmistoon Suomen 

hallituksen pitäessä etäisyyttä niin tasavaltaan kuin Francon hallintoon.622 

Careaga pyrki kuitenkin toimimaan Suomessa diplomaatin tavoin ja hän piti 

                                                        
619 AGA 12047 Sähke Nro 2 22.6.1937; sähke 26.6.1937. 
620 AGA 12047 22.12.1937; 29.12.1937; 30.12.1937. 
621 AGA 12047 Acebon laatima tiivistelmä sekä sähke oikeudenkäynnin lopputuloksesta 15.11.1938. 
622 AMAE Leg R 644 Exp 9 Esimerkiksi 16.4.1938 Nro 53. Suomen diplomaattiluettelo ei mainitse 
kesällä 1938 Espanjalta yhtään virallista edustajaa. Leg R Nro 52 14.7.1938. 
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hallussaan Espanjan edustuston residenssiä Gomez-Acebon asuessa edustuston 

tiloissa. Hän raportoi erityisen tarkkaan Suomen poliittisesta suuntautumisesta ja 

etenkin ulkosuhteista. Suomea pidettiin puolueettomana tasavaltana, jonka ainoa 

suuri huoli tuli itärajan toiselta puolen. Tähän huoleen pyrittiin varautumaan 

turvautumalla yhteispohjoismaiseen liittoumaan. Francon propagandalla hän ei 

näe suurta vaikutusta Suomessa, vaikka IKL:n Ajan Suunta -lehti saakin häneltä 

tuomion. Eduskunnassa käytävästä Espanjan sisällissotaan liittyvästä 

keskustelusta hän mainitsee vain kommunistien käyttämiä puheenvuoroja ja 

toteaa, että Suomen kansa on kyllä tasavallan puolella. Suomen valtion 

harjoittamaan politiikkaan se ei vain heijastu.623 Tasavallan asiainhoitaja edusti 

maansa vasemmalla ollutta hallintoa. Raporttien mukana tuli huomattavasti 

kommunistista propagandaa ja raportointi Suomesta oli hyvin yksipuolista. Hänen 

pääyhteistyökumppaninaan näyttivät olevan suomalaiset vasemmistolaiset 

kansanedustajat Cay Sundström sekä Karl Wiik,624 jotka toimivat SDP:n riveissä, 

mutta olivat myöhemmin perustamassa Suomen Kansan Demokraattista Liittoa, 

SKDL:a.  

Rajoitetut yhteydet suomalaisiin kommunisteihin eivät voineet olla 

vaikuttamatta Careagan antamaan kuvaan Suomesta. Tasavallalle annetussa 

raportissa koskien Suomen tunnustusta Italian Abessinian valloitukselle hän arvioi 

Suomen ulkoministeriön olevan jossain määrin fasistien käsissä. Edelleen 

Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden osalta hän ei ota kantaa.625 Careaga 

pyrki kuitenkin yhteyteen Suomen hallituksen kanssa saadakseen maiden välisen 

kaupan uudelleen toimimaan, etenkin kun kansallinen puoli oli aktivoitunut asian 

suhteen jatkuvasti. Espanjan tasavallan ja Suomen mahdollisuudet käydä kauppaa 

olivat kuitenkin vähäiset, sillä vuoden 1937 lopusta alkaen kaikki Pohjois-

Espanjan satamakaupungit olivat kansallisten käsissä, ja Välimerellä tasavallan 

hallussa olleet satamat olivat jatkuvien ilmahyökkäysten kohteina. Careagan 

kuvassa Suomesta näkyi tasavallan heikentynyt tilanne, ja toisaalta kansallisten 

diplomaattien aktiivisuus. Suomessa Gomez-Acebo sai toimia edelleen, nyt 

kansallisten edustajana ja samaan aikaan Espanjan tasavalta kääntyi 

Neuvostoliiton tuen toivossa enemmän vasemmalle. Näin Suomi tai ainakin jotkut 

sen ulkoministeriön toimijat olivat Careagan mielestä fasisteja toimiessaan 

kansallisten suuntaan.  

                                                        
623 AMAE Leg R 644 Exp 9 Nro 15 25.1.1938; Nro 23 10.2.1938; Nro 30 26.2.1938; Nro 50 7.4.1938. 
624 AMAE Leg R 644 Exp 9 Nro 50 7.4.1938; Nro 53 16.4.1938. 
625 AMAE Leg R 644 Exp 9 Nro 62 2.5.1938; Nro 128 26.7.1938; Nro 140 7.8.1938.  
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Careaga laati muistion suomalaisille kaupankäynnin pohjaksi heinäkuussa 

1938, ja kaupan pohjana olisi ollut vastakauppaperiaate. Suomalaiset eivät 

kuitenkaan pitäneet neuvotteluja realistisina, vaan olivat tässä vaiheessa alkaneet 

katsoa jo kansallisen Espanjan kanssa käytävän kaupan suuntaan. Suomalaiset 

katsoivat, ettei Careaga enää edustanut Espanjaa lokakuun lopulta 1938 alkaen. 626 

Careaga poistui Suomesta oikeusprosessin ollessa vielä kesken, sillä tasavalta 

alkoi vähentää ulkomaan edustautumistaan säästääkseen rahaa, mutta toisaalta 

kannanottona vähöiselle tuelle sisällissodan kuluessa. Careaga oli saanut ohjeet 

myydä kaikki hallussaan olleet Espanjan edustuston huonekalut sekä edustuston 

auton, mikä vihjasi tasavallan lopettavan edustautumisen Suomessa pysyvästi.627 

Tasavallan viimeinen espanjalainen edustaja poistui Suomesta lokakuun jälkeen.  

Careagan seuraajalle laadittiin katkeransävyinen muistio Suomesta. 

Hallituksen voimakkaimpana miehenä pidettiin Väinö Tanneria, muuten 

eduskunnasta mainittiin vain tasavallalle mieluisat SDP:n edustajat ja Careagan 

kanssa toimineet kommunistit. Armeijaa ja upseeristoa yleensä pidettiin hyvin 

”hitleriläismielisenä” ja Kokoomus-puoluetta Suomen tasavallan vastaisena. 

IKL:n katsottiin olevan demokratianvastaisin liike Suomessa. Careagan mainittiin 

olevan viimeinen Espanjan edustuston residenssissä asunut espanjalainen, mutta 

muuten Espanjan ääntä Suomessa käytti Francon edustajana toiminut Gomez-

Acebo, jolla oli diplomaattinen status sekä erinomaiset kontaktit Suomessa. 

Muistiossa mainittiin, että seuraavan tasavallan edustajan tulisi saada aikaan 

jonkinlainen kauppasopimus.628 Aiemmin on käynyt selväksi, että tasavalta ei 

välttämättä käyttänyt ulkomaanedustuksessaan karriääridiplomaatteja, vaan 

ulkopolitiikkaa päätettiin muuttaa henkilöitä vaihtamalla. Tasavallan aiemmissa 

vaiheissa tällä ei ollut Suomen suhteen vaikutusta, vaan Suomessa oli koko 1930-

luvun ajan ollut kaikesta huolimatta ammattidiplomaatti.  

Tasavalta ei lähettänyt Careagan poistumisen jälkeen enää virallista edustajaa 

Suomeen, ja tasavallan loppuajan eli vuoden 1938 viimeiset kuukaudet ja 

alkuvuoden 1939 tasavallan edustajana kanslistin statuksella Suomessa toimi 

Latviasta karkotettu kommunisti Bruno Kalnin. Hän aloitti toimintansa 

loppuvuonna 1938 ilman virallista valtakirjaa, mutta raportoiden kuitenkin 

tasavallan hallitukselle. Muutenkin välit Espanjan tasavallan ja Suomen välit 

viilenivät Suomen nimitettyä kaupallisen agentin Francon Espanjaan. Kalnin 

                                                        
626 AMAE Leg R 644 Exp 11 116 13.7.1938.  
627 AGA 12047 Nro 107 18.9.1938; AMAE Leg R 1034 Exp 96 Nro 41 14.2.1939. 
628 AMAE Leg R 1784 Exp 10 8.12.1938. Muistio oli laadittu Barcelonassa ilmeisesti Careagan ja 
ulkoministeri Alvarez del Vayon toimesta. 
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raportoi Suomen ulkoministeriön kannasta huolimatta kaupallisen agentin 

lähettämisen olevan de facto-tunnustus Francolle. Myöhemmin Kalnin esiintyi 

Espanjan tasavallan edustajana oikeudessa Gomez-Aceboa vastaan kiistoissa 

Espanjan edustuston omaisuudesta. Hänen asema oli kuitenkin heikko, sillä hän ei 

ollut akkreditoitu diplomaatti, vaan epämääräisessä asemassa ollut tasavallalle 

työskennellyt pakolainen. Samaan aikaan Suomi oli lähentynyt jo siinä määrin 

Francon hallitusta, että Gomez-Acebo oli saavuttanut edellä mainitun diplomaatin 

statuksen. Virallisesti Suomi ilmoitti kuitenkin tasavallalle, että kaikki 

edellytykset kauppasopimuksen tekemiseen olivat edelleen olemassa.629 Tässä 

vaiheessa Suomi pelasi kuitenkin jo kaksilla korteilla, sillä yhteydenpito Francon 

Espanjan kanssa oli paljon tiiviimpää kuin tasavallan kanssa.630 Kalninin 

raportointi Suomesta päättyy vuoden 1939 tammikuussa, jolloin hän jättää 

viimeisen raporttinsa Suomen hallituksesta, jossa hän ilmoittaa olevan myös 

tasavallalle myönteisiä henkilöitä. Francon Espanja ja Gomez-Acebo hänen 

edustajanaan näyttivät kuitenkin olleen suomalaisten Espanjan-politiikan 

pääsuunta.631 Kalnin piti kuitenkin oikeudenkäynnin jälkeenkin hallussaan 

Espanjan edustuston residenssiä ja hävitti Palencian käskyn mukaan kaikki 

arkaluontoiset asiakirjat hieman tasavallan lopullista kukistumista.632 Suomi oli 

tasavallan silmissä vaihtanut puolta jo ennen virallista tunnustusta. Suomen ja 

Espanjan tasavallan loppuvaiheet olivatkin tasapainoilua Suomen etujen ja 

käytännön järjestelyiden välillä. Martinin hallussa ollut suomalainen omaisuus 

tuli saada turvaan ennen tasavallan lopullista romahdusta.  

Suomi oli lähettänyt Pariisin-lähetystöstään Susimon toimimaan väliaikaisena 

asiainhoitajana marraskuusta 1938 lähtien. Suhtautuminen tasavallan puolelta oli 

ollut hyvin viileää, koska varsinainen asiainhoitaja Winckelmann oli jatkuvasti 

joko lomilla tai ei muuten ollut saapunut tasavallan puolelle. Suomalaiset 

rikkoivat myös Espanjan lakeja vaihtamalla valuuttaa Espanjan rajojen 

ulkopuolella edullisempaan kurssiin. Tilanteen ollessa kriittinen tämä tieto olisi 

voinut olla diplomaattisen koskemattomuuden ulkopuolisille henkilöille 

kohtalokas. Susimo pyysi Martinille suojelusta Suomen etujen suojelijana, jotta 

arkisto ei joutuisi Barcelonan luhistumisen myötä vääriin käsiin. Ulkoministeriö 

                                                        
629 AMAE Leg R 1784 Exp 10 Nro 171 3.11.1938; Nro 172 4.11.1938; Nro 175 22.11.1938. 
630 UMA 5 C Lissabon Nro 597/147 8.12.1938. 
631 AMAE Leg R 1071 Exp 14 Nro 7 10.1.1939. 
632 AGA 12047 Nro 64 31.3.1939. Acebo sai residenssin tilat haltuunsa muutama tunti tasavallan 
antautumisen jälkeen. Itse tilat olivat suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta tasavallan hallussa ollut 
Suomeen jätetty arkisto oli hävitetty lähes kokonaisuudessaan. 
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myönsikin Martinille virkapassin. 633 Barcelona antautui Francon joukoille 

tammikuussa 1939. Samalla tasavallan hallitus siirtyi Ranskan rajan yli 

pakolaishallitukseksi, ja jäljelle jääneen tasavallan tuli toimia ilman poliittista 

johtoa.634 Näytti kuin koko tasavalta olisi luhistunut kerralla. Winckelmann pyysi 

vapautusta Espanjan tasavallan asiainhoitajan asemasta ja siirtoa kansallisen 

Espanjan asiainhoitajaksi heti kun Ruuskasen toimikausi päättyisi.635 Susimo lähti 

Barcelonasta yhdessä muutamien kotiutettavien suomalaisten kansainvälisten 

prikaatien sotilaiden kanssa Martinin jäätyä paikalleen. Voittanut Francon armeija 

tai vetäytynyt tasavallan armeija ei tehnyt Martinille mitään. Suomi sai 

sisällissodan päätyttyä huhtikuussa paljon nähneen edustuston arkistonsa 

Martinilta takaisin. Martin palkittiin toimistaan Suomen hyväksi vuonna 1941 

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ritarimerkillä.636  

Suomen suhteet Espanjan tasavallan ja Francon kansallisen Espanjan välillä 

saivat alkunsa jo koko sisällissodan lähtötilanteesta. Suomen edustaja oli pois 

maasta, ja Espanjan tasavallan ulkoasiainhallinto oli hajallaan. Nämä lähtökohdat 

lisättynä poistumisella Madridista saivat aikaan sen, että kunnon yhteyttä 

tasavallan hallitukseen ei sisällissodan aikana syntynyt käytännössä lainkaan. 

Toisaalta Helsingissä valmiiksi diplomaatin statuksella ja Espanjan 

asiainhoitajana toiminut Gomez-Acebo ilmoittautui useiden muiden 

espanjalaisten diplomaattien tavoin Francon kannattajiksi. Kun Gomez-Acebolla 

oli valmiiksi hyvät yhteydet Suomessa sekä Espanjan edustusto käytännössä 

hallussa, oli tasavallalla hyvin vaikea tehtävä luoda omaa kilpailevaa edustusta 

Suomeen. Kaupallisten suhteiden tultua voimaan Suomen ja kansallisen Espanjan 

välillä katkesivat käytännössä muodollisetkin yhteydet Suomen ja Espanjan 

tasavallan välillä, ja tasavallan Suomessa olleiden edustajien toiminta rajoittui 

raportointiin ja suomalaisen yhteiskunnan rajalliseen seurantaan sosialistien 

näkökulmasta. Sisällissodan sotilaallinen ja sitä seurannut poliittinen kehitys 

käänsi Suomen Espanjan-politiikan virallisesta puolueettomuudesta 

todellisuudessa jo varhain pohtimaan yhteyttä Francon hallitsemaan Espanjaan. 

Kaupalliset realiteetit painoivat suhteiden luonnissa kansallisten saatua jo 

vuodesta 1937 tärkeimmät kauppasatamat Francon valvontaan.  

Mielikuvat Suomesta vaihtelivat huomattavasti verrattaessa kansallisten ja 

tasavaltalaisten näkemyksiä. Kansalliset saivat tuekseen suuren osan Suomen 

                                                        
633 JMA 112 Kirje 28.11.1938; Nro P-194 30.12.1938. 
634 Beevor 2006, 514–530. 
635 JMA 8 Nro 64 10.2.1939. 
636 JMA 8 Nro 256/39 24.4.1939; Nro 257/39 27.4.1939;JMA 9 Nro 149/41 27.2.1941. 
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mediasta ja uutisointi Francon joukkojen toiminnasta koko Espanjan kannalta oli 

pääasiassa positiivista. Lisäksi ulkoministeriön johtavat virkamiehet antoivat 

huomattavan määrän sympatiaa Francon puolelle, mitä voidaan selittää ennen 

kaikkea kaupallisilla eduilla. Tulee muistaa, että vasemmistomyönteinen hallitus 

tasavallassa oli uhannut Suomen asemaa Espanjan puumarkkinoilla 

suunnitellessaan yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa. Toisaalta tasavallan kontaktit 

rajoittuivat suomalaiseen vasemmistoon, joka toimi SDP:n kautta. Tasavalta sai 

tukea vasemmiston lehdistössä ja lisäksi muutamat kansanedustajat olivat 

ryhmittäytyneet vahvasti sen taakse. Tasavallan edustajien silmissä Suomi oli 

vahvasti oikeistolainen demokratia, joka näytti jo varhaisessa vaiheessa olevan 

Francon puolella. Kummallekin mielikuvalle löytyy perusteita, mutta vuoden 

1939 kevään tilanteessa Espanjan tasavalta katosi kartalta ja Francolle ei 

toistaiseksi ollut vaihtoehtoa. Vasemmiston mielikuvat ja ajatukset uudesta 

Espanjasta eivät siten päässeet vaikuttamaan Suomen ja Espanjan välisiin 

suhteisiin.  

Sisällissodan päätyttyä Francon johtamien kansallisten voittoon, yksi 

aikakausi Suomen ja Espanjan välisissä suhteissa päättyi. Tasavallan aika oli 

merkinnyt vakaiden suhteiden aikaa, vaikka se ei sellaisena etenkään Espanjassa 

aina näyttäytynyt. Espanjan sisällissota oli yksi vuosisadan verisimpiä 

sisällissotia, ja samalla se antoi esimakua tulevasta vuosikymmenestä. 

Kahdenväliset suhteet saatiin kuitenkin alkuun heti sisällissodan päätyttyä, mutta 

millaiseksi ne tulisivat muodostumaan, koska kyseessä oli erityyppinen 

hallitusmuoto kuin se, jonka kanssa suomalaiset olivat toimineet? Toisaalta 

saisiko uusi Francon hallinto aikaan muutoksen Espanjan ulkomaankaupassa, 

joka etenkin Suomen kanssa oli suomalaisille huomattavan edullinen? Vaikuttiko 

Espanjan uusi poliittinen järjestelmä kahdenvälisiin suhteisiin? 
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6 Samalla puolella – ystävyyttä suursodan 
varjossa 

Aiemmin espanjalainen oikeisto oli tasavallan aikana ryhmittäytynyt vaaleissa 

suureksi vaaliorganisaatioksi, jolla se oli saavuttanut vaalivoiton vuoden 1933 

vaaleissa. Samaa taktiikkaa oli käyttänyt kansanrintama vuonna 1936 

vasemmiston voittaessa vaalit. Espanjan sisällissodassa oli ollut vastakkain kaksi 

erilaista maailmankatsomusta. Vaalit voittanut kansanrintama oli tasavaltalainen, 

mutta sisällissodan kestäessä kommunistit saivat entistä enemmän valtaa 

tasavallan sisällä. Kapinan aloittanut joukko ei myöskään ollut yhtenäinen. 

Alkujaan ammattisotilaista ja Marokon armeijasta koostunut joukko tarvitsi 

nopean vallankaappauksen epäonnistuttua laajempia joukkoja tuekseen, ja hyvin 

pian Espanjan konservatiivit etenkin maaseudulla liittyivät kansallisiin. Lisätukea 

tuli myös fasistiselta Falangilta, jonka vangittu johtaja José Antonio kehotti 

kannattajiaan liittymään kapinallisiin. Kuningasvaltaa kannattavat karlistit 

muodostivat toisen suuren massaliikkeen kansallisten tueksi. Sisällissodan jälkeen 

tuli ratkaista Espanjan tulevaisuus: minkälaisen hallituksen ja kenen ehdoilla 

voittajat hallitsivat?  

Alun perin sotilaskapinalle oli suunniteltu kolmea johtajaa. Jo aiemmin 

kapinaa yrittänyt kenraali José Sanjurjo valittiin keulakuvaksi, mutta häntä 

kuljettanut lentokone syöksyi maahan sisällissodan alkupäivinä. Jäljelle jäivät 

Emilio Mola ja Francisco Franco. Franco valittiin keulakuvaksi, ja Mola kuoli 

niin ikään lentokoneen syöksyttyä maahan kesällä 1937. Espanjan johtoon tuli 

Galiciasta alun perin kotoisin oleva Francisco Franco, joka oli pitkään empinyt 

kapinaan ryhtymistä, mutta katsonut sitten omankin uran kannalta parhaaksi 

lähteä upseeriston mukaan.637 Franco ei kuitenkaan alkuvaiheessa ollut sellainen 

karismaattinen johtaja, jonka taakse kaikki ryhmittyisivät. Esimerkiksi Falangin 

johdossa oli useita taitavampia esiintyjiä ja ideologeja, jotka mielellään olisivat 

nähneet omaa poliittista ohjelmaansa uudessa hallinnossa. Suurin osa falangin 

                                                        
637 Franco oli sotilaana hyvin lahjakas ja hänen uransa oli hyvin nousujohteinen. Hänet ylennettiin 
nuorimpana Euroopan historiassa kenraaliksi hänen ollessaan 33-vuotias. Tasavaltaa hallitseva 
kansanrintama arvioi hänet mahdollisen sotilasvallankaappauksen suhteen hyvin vaaralliseksi 
henkilöksi, ja hänet sijoitettiin suhteellisen vähäarvoiseen tehtävään Kanarian saarille, josta käsin 
hänellä ei ollut suuria joukko-osastoja komennettavanaan. Suárez 2005, 18–38. Franco oli Espanjan 
johdossa kuolemaansa saakka vuoteen 1975. Francosta on kirjoitettu useita elämänkertoja ja muita 
historiallisia teoksia. Englannin kielellä julkaistuista teoksista kansainväliselle yleisölle lienee 
tunnetuin brittiläisen historioitsijan Paul Prestonin elämänkerta (1994). Tässä työssä käytetään 
kuitenkin espanjalaisen Luis Suárez Fernándezin Prestonin teosta tuoreempaa elämänkertaa (2005). 
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johtajista oli kuitenkin pidätetty ja heidän joukossaan myös José Antonio. Niin 

tasavallan kuin kansallisten puolella tiedettiin José Antonion merkitys Falangille 

ja sen massaliikkeelle. Franco tiesi falangistijohtajan olevan kilpailija vallasta, 

eikä tehnyt suuria yrityksiä tämän vapauttamiseksi. Largo Caballeron tultua 

valtaan tasavallan puolella José Antonion kohtalo sinetöityi, ja hänet tuomittiin 

oikeudessa kuolemaan kapinan valmistelusta, ja hänet teloitettiin marraskuussa 

1936. Espanjan äärioikeisto sai marttyyrinsä ja kulttihahmon. Toisaalta Francon ei 

tarvinnut kilpailla falangistien kanssa poliittisesta vallasta.638  

Espanjasta alettiin käyttää nimitystä Espanjan valtio (Estado de España), ja 

sen johdossa oli Franco nimikkeellä el Caudillo, johtaja. Hallitusjärjestelmäksi 

tuli Francon nimittämä hallitus, jossa oli mukana huomattava määrä 

sotilasedustajia, mutta myös perinteistä oikeistoa. Kuningasmieliset karlistit ja 

falangistit saivat myös edustajansa hallitukseen. Langat olivat kuitenkin tiukasti 

Francon käsissä, ja hän ohjaili usein poliittista päätöksentekoa kulissien takaa 

esimerkiksi virkanimitysten kautta. Järjestelmä sisälsi fasismille tyypillisiä 

piirteitä, kuten oman kansan ja sen historian korostamista voimakkaan 

nationalismin kautta tai vahvan johtajakeskeisyyden, jossa oli mukana runsaasti 

Francon henkilökulttia.  

Espanjan hallinnon taustalla vaikuttava ideologia ei kuitenkaan ollut fasismi, 

vaan uutta järjestelmää kutsuttiin frankismiksi.639 Yleensä eurooppalaisista 

fasismia tutkivista aatehistorian suuntauksista frankismia on tarkasteltu 

suhteellisen vähän, kun pääpaino on ollut Italian fasismissa, Saksan 

kansallissosialismissa tai muissa läntisen Euroopan fasistisissa liikkeissä. 

Espanjan frankismissa näkyi sisällissodan perintö. Siihen yhdisteltiin Primo de 

Riveran ajan perinteistä johtajakeskeistä autoritäärisyyttä, ja järjestelmässä on 

yhteiskunnallisten ulottuvuuksien puolesta hyvin paljon samankaltaisuuksia kuin 

itäisen Euroopan nuorissa kansallisvaltioissa.640 Aatepuolella korostuneita arvoja 

olivat uskonnollisuus, absolutismi, nationalismi sekä monarkia.641 Viimeksi 

                                                        
638 Payne 1999, 206–208, 218–219, 230–236. Korostaakseen José Antonion merkitystä uuden 
kansallisen Espanjan marttyyrinä hänet haudattiin lähelle Espanjan kuninkaiden perinteistä 
hautapaikkaa El Escorialia juhlallisissa seremonioissa. Myöhemmin hänen jäämistöt siirrettiin 
Francon rakennuttamalle sisällissodan muistomerkille Valle de los Caidosiin, jonne hänet on haudattu 
Francon viereen. 
639 Espanjaksi el franquismo, ei vakiintunutta suomalaista käännöstä, joten käännös tekijän. Espanjan 
fasismia on tutkinut huomattavasti yhdysvaltalainen professori Stanley G. Payne jo 1960-luvulta 
alkaen. Kts. esimerkiksi Payne 1962 tai tässä työssä Payne 1999. 
640 Payne 1999, 38–39; Romsics 1999, 181–191. 
641 Vilar 1977, 80–82. 



221 

mainittu ajatus on hyvin mielenkiintoinen, sillä Francon elinaikana Espanjaan ei 

tullut kuningasta. Ilmeisesti tarkoituksena oli korostaa monarkistia arvoja, jotta 

karlistit olisivat olleet tyytyväisiä.  

Itse frankismi ei sellaisenaan luonut poliittista toimintaa. Falangi oli tavallaan 

yleispuolue, joka toimi politiikan näyteikkunana. Valtiolliset suhteet järjestettiin 

Caudillon hahmon kautta. Todellisuudessa Franco ei niinkään vallassa ollessaan 

luottanut puolueajatteluun, vaan hänen tukijalkojaan olivat kirkko ja armeija. 

Vaikka Falangilla oli jatkuvasti paikkoja hallituksessa, oli armeijalla niitä aina 

enemmän. Espanjalaisella frankismilla oli ulkoisesti yhteisiä piirteitä Italian ja 

Saksan vastaavien liikkeiden kanssa, mutta historiallinen merkitys frankismilla 

jää vähäisemmäksi.642 Valtiollista järjestelmää voidaan pitää 1930- ja 1940-

luvuille päivitettynä versiona aiemmasta Primo de Riveran hallinnosta, jonka 

huipulla oli Franco. Sisällissota ja sen jälkipyykki teki tästä hallintojärjestelmästä 

kuitenkin oman aikakautensa esimerkin poliittisiin vastustajiin kuuluvine 

terroreineen ja vankiloineen.  

Tämän luvun keskeisin kysymys on suhteiden kehittyminen Francon 

Espanjan ja Suomen välillä toisen maailmansodan muodostaessa viitekehyksen. 

Kuinka Suomi ja uusi Espanja järjestivät suhteensa, ja mitkä tekijät vaikuttivat 

suhteiden muuttumiseen? Oliko Suomen demokratia Espanjan autoritääriselle 

hallinnolle ongelma, tai muuttivatko suomalaiset suhtautumistaan Espanjaan, nyt 

kun poliittinen järjestelmä muuttui aiempaan verrattuna hyvin radikaalisti? 

Saivatko maat kauppasuhteet uudelleen toimimaan, vai siirtyikö painopiste 

suhteissa jollekin muulle osa-alueelle? 

6.1 Poliittinen yhteistyö alkaa talvisodan kautta 

Heti välittömästi sisällissodan päätyttyä Suomi kuten muutkin pitkään Madridista 

poissa olleet ulkovallat halusivat saada edustustonsa kuntoon aloittaakseen 

konkreettisen yhteistyön uuden hallinnon kanssa. Virallisesti Franco piti 

hallitustaan edelleen Burgosissa, mutta siirtyminen Madridiin olisi vain ajan 

kysymys, joka ratkaistaisiin, kunhan pääkaupunki katsottiin riittävän turvalliseksi. 

Suomen edustaja Winckelmann jätti virallisen akkreditointikirjeensä ulkoministeri 

Jordanalle, joka ilmaisi hallituksensa tyytyväisyyden siihen, että Suomi ei ollut 

sisällissodan kuluessa pitänyt edustajaa tasavallan alueella. Suomalaiset 

ehdottivat heti virallista tapaamista Helsingissä Suomen ja Espanjan edustajien 

                                                        
642 Vilar 1977, 38–40, 72–79, 96. 
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välillä, jotta kaupalliset neuvottelut saataisiin käyntiin. Tämä ei kuitenkaan vielä 

toteutunut, mutta suomalaisille järjestyi harvinainen tilaisuus päästä vierailemaan 

vielä levottomassa Madridissa. Normaalisti Madridiin pääsy oli vaikeaa, ja 

virallista lupaa piti odottaa epämääräisen ja pitkän aikaa.643  

Espanjalaisten ilmoittama syy kauppaneuvotteluiden lykkäämiseen 

toistaiseksi oli Espanjan edustajan vaihtuminen Helsingissä. Pitkään palvellut 

Gomez-Acebo siirtyi Espanjan pääkonsuliksi Valparaisoon Chileen, ja tilalle tuli 

Espanjan aiempi Tukholman epävirallinen edustaja Fernando Valdés e 

Ibargues.644 Madridissa ensimmäiset arviot eivät luvanneet ainakaan kaupan 

eivätkä myöskään Espanjan turvallisuuden kannalta kovin hyvää. Kansallisten 

riveissä taistelleilla karlisteilla ja Falangilla oli ristiriitoja, mutta Franco näytti 

saavan nämä ryhmät pysymään rauhallisina. Pääkaupunkia oli sodan aikana 

kohdannut huomattava hävitys, mikä heijastui myös Suomen lähetystöön. 

Kalustoluettelo vuodelta 1939 on täynnä merkintöjä kadonneista tai tuhoutuneista 

tavaroista. Suomi sai kuitenkin Martinilta sekä Ruuskaselta lähetystön arkistot 

takaisin, mikä oli merkki alkavasta normalisoinnista asioiden hoidossa. Asioiden 

hoidossa oli kuitenkin huomattavia käytännön hankaluuksia Espanjan osalta. 

Ulkoministeriö jäi Burgosiin muun hallituksen hiljalleen siirtyessä Madridiin, 

jonne ei kuitenkaan toistaiseksi järjestetty säännöllistä junayhteyttä.645 Suomen 

edustusto taas pidettiin ensin San Sebastianissa väliaikaisesti ja tarkoituksena oli 

siirtyä turvallisuustilanteen niin salliessa Madridiin. Kokonaisuutena tämä 

hajaannus merkitsi kahdenvälisten kontaktien jäämistä suhteellisen vähäisiksi.  

Kun yhteydet Espanjan ulkoministeriöön jäivät alkuvaiheessa heikoiksi, ei 

kauppaa päästy käynnistämään. Samoin oli Helsingissä, jossa edustajan 

vaihduttua Valdés luonnollisesti ensin tutustui uuteen asemamaahansa ennen 

käytännön yhteistyön käynnistämistä. Italian edustaja kertoi Winckelmannille, 

että huolimatta aseveljeydestä sisällissodan aikana myös heillä oli vaikeuksia 

käynnistää kauppaa Espanjan kanssa. Franco oli kauppapolitiikassaan 

huomattavan protektionistinen ja lisäksi Espanjalle tärkeiden sitrushedelmien 

tuotanto oli vaikeuksissa, koska suuri osa tuotantoalueista oli laiminlyöty tai ollut 

taistelutantereena sisällissodan aikana.646 Winckelmann ilmoitti, että 

kauppaneuvotteluita ei ehkä voitaisi käynnistää vuoden 1939 kuluessa. 

Winckelmannin tiedusteltua asiaa Espanjan ulkoministeriöstä mitään selviä 

                                                        
643 JMA 8 Nro 259/39 25.4.1939. 
644 JMA 115 316/54/39 8.5.1939. 
645 UMA 5 C Nro 276/48/39 1.5.1939; Nro 324/56/39 15.5.1939; JMA 80 Kalustoluettelo 31.12.1939. 
646 UMA 5 C Nro 384/73/39 5.6.1939.  
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ohjeita kaupankäynnille ei annettu. Joka tapauksessa puhuttiin kompensaatio- eli 

vastakauppaperiaatteesta. Muut Pohjoismaat olivat periaatteessa suostuneet 

vastakauppoihin, ja jos Suomi ei tekisi samoin, pääsy Espanjan markkinoille olisi 

todella vaikeaa. Niinpä kauppasopimuksen solmiminen laitettiin toistaiseksi 

sivuun.647 Kaupankäynnin tielle oli kuitenkin tulossa vielä suurempia ongelmia, 

joista sopiminen ei välttämättä olisi enää Suomesta tai Espanjasta kiinni. 

Toinen maailmansota puhkeaa – Suomi ja Espanja julistautuvat 
puolueettomiksi 

Merkkejä yleiseurooppalaisesta kriisistä oli ollut ilmassa jo alkuvuodesta 1939. 

Saksa oli miehittänyt lupaustensa vastaisesti loputkin Tšekkoslovakiasta. 

Slovakiasta tehtiin itsenäinen valtio, jonka Espanja tunnusti. Maan aiempi 

edustusto Espanjassa muutettiin nyt Slovakian edustustoksi ja aiempi lähettiläs sai 

jäädä paikoilleen. Espanjalaiset ilmoittivat toimenpiteen takana olleen yhteisen 

katolilaisuuden, koska Slovakia oli katolilainen maa, mutta myös yleisen 

kommunisminvastaisuuden.648 Toimenpide näytti liittävän Espanjan hyvin 

voimakkaasti akselivaltojen leiriin, sillä Slovakiaa pidettiin yleisesti Saksan 

marionettivaltiona. Espanja oli kyllä Italian kanssa hyvin läheisissä väleissä, 

mutta Saksan suuntaan ei oltu samaa mieltä. Saksan solmima 

hyökkäämättömyyssopimus Neuvostoliiton kanssa oli vahva kolaus Espanjan ja 

Saksan välisille suhteille, koska Neuvostoliitto oli ollut tasavallan merkittävin 

tukija äsken päättyneessä sisällissodassa. Lisäksi Saksan suuntaama hyökkäys 

katolilaiseen Puolaan herätti Espanjassa tyrmistystä. Virallisesti Espanja ei 

ilmaissut mitään vastalausetta Saksalle, vaan asia yritettiin ilmaista niin, että 

Saksa oli pelastamassa Puolaa kommunismilta.649 Espanja julistautui toisen 

maailmansodan alkaessa puolueettomaksi. Toisaalta juuri sisällissodan 

läpikäyneenä maana sillä ei juuri muuta mahdollisuutta ollutkaan.  

Espanja vaihtoi kuitenkin hallitusta, ja eräs merkittävimmistä muutoksista oli 

ulkoministerin vaihtaminen, millä oli selkeä ulkopoliittinen ulottuvuus. Kokenut 

ja maltillisena pidetty Jordana laitettiin syrjään ja tilalle tuli eversti Juan 

Beigbeder, jonka erityisosaamisena pidettiin Afrikan ja etenkin Marokon asioiden 

tuntemista. Jordana siirrettiin osin siksi syrjään, että Falangin jäsenet pitivät häntä 

liian maltillisena. Samalla kuitenkin pelattiin sivuun fasismin äänitorvena ja 

                                                        
647 JMA 8 Nro 420/88/39 19.6.1939; JMA 14 Sähke 7 15.9.1939. 
648 Eiroa 2001, 34–37. Suomi tunnusti Slovakian 21.6.1940. 
649 Burgos 1988, 87–89; Tusell 1995, 50. 
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falangistien edustajana pidetty Serrano Suñer.650 Espanjan kaksi ulkoministeriä, 

eroava Jordana ja myöhemmin virkaan astuva Serrano Suñer näkivät muutoksen 

hyvin eri tavoin. Jordana iloitsi, että hänen mielestään vaarallinen Serrano Suñer 

ei saanut virkaa, ja toisaalta Serrano Suñer arvioi Espanjan siirtyneen lähemmäksi 

Saksaa, kun maltillinen ja kyvykäs, mutta brittiläismielinen Jordana vaihdettiin 

Beigbederiin.651 Franco toteutti ulkopolitiikkaansa nimenomaan juuri henkilöiden 

kautta sitomatta omia käsiään. Kun kansainvälinen tilanne näytti tarvitsevan 

Espanjalta tietyn tyyppistä muutosta, tällainen vaihdos toteutettiin jonkin 

henkilön kautta. Usein valittiin vielä henkilö, joka voitiin arvioida johonkin 

tiettyyn intressiryhmään kuuluvaksi. Esimerkiksi Jordana ei ollut suhtautunut 

kovin myönteisesti falangisteihin, mutta jossain määrin saksalaismielisenä 

pidetyn Beigbederin nimityksen ajateltiin tyydyttävän falangisteja.652 Vaihdos 

osoitti kuitenkin, että Espanja alkoi hakea oikeaa tasapainoa suurvaltojen välillä 

puhjennutta konfliktia silmällä pitäen.  

Suomi sen sijaan piti entisen hallituksensa paikoillaan osoittaakseen oman 

politiikkansa vakautta ja riippumattomuutta. Puolueettomuuden suhteen Suomi 

valitsi ehdottoman ja yhtenäisen linjan muiden Pohjoismaiden kanssa. 

Winckelmann toi hallituksensa kannan hyvin selvästi esille myös Espanjassa, 

jossa Suomen edustaja sai uuden kosketuksen Espanjan uuteen ulkoministeriin 

heti vihollisuuksien puhjettua syyskuussa 1939. Suomi antoi nootin oman maansa 

poliittisesta kannasta Beigbederille, joka ilmaisi suullisesti maansa olevan myös 

puolueeton. Samalla hän sanoi kuitenkin suoraan, että Espanjan 

puolueettomuuden kehitys tulee muuttumaan mahdollisesti sotilaallisen tilanteen 

muuttuessa. Beigbeder oli hyvin valmistautunut tapaamiseen suomalaisten kanssa 

ja hän lupasi vapauttaa viimeiset tasavallan puolella taistelleet suomalaiset 

nopeutetussa aikataulussa edellyttäen, että nämä eivät olleet syyllistyneet 

Espanjassa rikoksiin. Muita kahdenvälisiä asioita maidensa edustajat eivät 

käyneet läpi. Winckelmann arvioi Espanjan puolueettomuuden joutuvan 

todelliseen testiin siinä vaiheessa, kun sotatoimet mahdollisesti alkavat 

Välimerellä. Franco julkisti oman rauhanaloitteensa syyskuussa 1939, mutta 

siihen ei suhtauduttu kovin vakavasti, koska Francon Espanjaa ei pidetty niin 

merkittävänä kansainvälisenä tekijänä. Espanja pyrki pitämään omaa 

                                                        
650 Halstead 1980, 61–62. 
651 Jordana 2002, 128–130; Serrano Suñer 1977, 228, 255. Hallituksen muutos tehtiin jo ennen toisen 
maailmansodan vihollisuuksien puhkeamista elokuun alussa 1939. 
652 Viñas 1989, 115–116; Sanz 1995, 84–88, 132–133. 



225 

jälleenrakennusta silmällä pitäen kauppareitit auki, mikä luonnollisesti sopi myös 

sodan ulkopuolella olevalle Suomelle.653  

Espanjan uutta hallitusta Winckelmann arvioi sisällissodan voittaneen puolen 

koalitiohallitukseksi, jossa armeijalla oli vahva vaikutus. Demokraattisena hän ei 

kuitenkaan hallitusta pitänyt, ja merkittävimmän sisäisen vastavoiman 

muodostivat hallituksen sisällä falangistien ääntä käyttävä sisäministeri Serrano 

Suñer sekä ulkoministerinä toimiva ja armeijaa edustava Beigbeder. Francon 

harjoittamaa nimityspolitiikkaa Winckelmann piti onnistuneena, vaikka Espanjan 

todellinen johtaja näyttää itse pysyttelevän vahvasti kulissien takana.654  

Espanjan ja Suomen välisiin suhteisiin hallituksen vaihdos ei välittömästi 

vaikuttanut. Kummallekin maalle alkanut suursota merkitsi kuitenkin kaupan 

vaikeutumista, etenkin Espanjalle, joka olisi tarvinnut kauppasuhteita 

jälleenrakentamisensa vuoksi. Espanjan osalta ulkomaankauppa oli toisen 

maailmansodan alussa vielä mahdollista Atlantin sekä Välimeren satamien kautta, 

mutta Saksan ja Ison-Britannian joutuminen vastakkain sotaan haittasi 

huomattavasti Suomen kauppamerenkulkua Itämeren ja Pohjanmeren ollessa 

sotaakäyvien maiden lähialueita. Lokakuun alussa Suomi sai kutsun 

Neuvostoliittoon tulla neuvottelemaan rajansiirrosta itärajalla. Taustalla oli 

Espanjassakin voimakkaasti uutisoitu Saksan ja Neuvostoliiton 

hyökkäämättömyyssopimus, jonka salaisessa lisäpöytäkirjassa Suomi oli liitetty 

osaksi Neuvostoliiton etupiiriä.  

Espanjan Helsingin asiainhoitaja Valdés varoitti välittömästi Puolan 

kukistumisen jälkeen, että Suomi oli nyt vaaravyöhykkeessä. Hän arvioi, että 

aiemmin Saksan ja Neuvostoliiton vastakkainasettelu oli toiminut Suomen 

hyväksi. Nyt kun estettä ei ollut, saattoi Suomi hyvinkin olla aggression kohde. 

Valdés tosin arvioi Viron olevan Neuvostoliiton ensimmäinen kohde. 

Neuvottelujen alettua espanjalaiset saivat melko tarkkaa tietoa Suomen 

tapahtumista. Valdés oli tietoinen Suomen liikekannallepanosta sekä suomalaisten 

kasvavasta neuvostovastaisuudesta. Hänen mielestä Neuvostoliiton perustelut 

Suomen aiheuttamasta turvallisuusuhasta ovat vailla tietopohjaa.655 Espanja oli 

varsin hyvin perillä Suomen käymien neuvotteluiden tilanteesta ja toisaalta 

Suomen asenteista. Tämä oli merkki Espanjan Suomen suhteen valitun linjan 

onnistumisesta. Jo aiemman Espanjan, monarkian ja tasavallan aikana, 

päätoimintalinja Suomen osalta oli ollut alueen poliittinen seuranta 

                                                        
653 UMA 5 C Nro 616/118/39 19.9.1939; Nro 617/119/39 19.9.1939. 
654 UMA 5 C Nro 619/121/39 20.9.1939. 
655 AMAE Leg R-983 53–57 29.9.1939; 16.10.1939; 26.10.1939; 1.11.1939; 2.11.1939. 
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kahdenvälisten suhteiden asemesta. Kun tähän oli vähistä voimista resursoitu 

voimavaroja, voidaan Espanjan sanoa varsin hyvin onnistuneen linjavalinnassaan. 

Vaikka Valdés oli ollut tehtävässään hyvin vähän aikaa, voidaan hänen katsoa 

olleen varsin hyvin informoitu Suomen tilanteesta. Verrattuna esimerkiksi 

Italiaan, joka oli keskittynyt sotilasteollisuuden kauppaan ja suurvalta-aseman 

pönkittämiseen Pohjolassa Espanjan politiikkaa voidaan asetetun tehtävän 

kannalta pitää onnistuneena. Italia ei ollut onnistunut luomaan kauppayhteyksiä 

halutussa mittakaavassa, esimerkiksi sukellusvenekaupat olivat menneet 

saksalaisille.656 Espanjan päätehtävä näyttää olleen tiedonhankkiminen ja 

tarkkailu ja tässä tehtävässä sen edustajat onnistuivat esimerkiksi talvisodan 

haastavissa olosuhteissa mainiosti. Helsingin lähetystö kykeni suoriutumaan 

Espanjan asettamista tavoitteista.  

Suomen osalta tilanne oli perinteisesti ollut erilainen. Maa painotti kauppaa ja 

kahdenvälisiä suhteita, mutta suuret kansainväliset kehityslinjat saattoivat sitten 

tulla yllätyksenä. Toisen maailmansodan alku korosti näitä Espanjan ja Suomen 

linjaeroja. Kuinka sitten virallinen Espanja reagoi Suomen jouduttua painostuksen 

kohteeksi?  

Espanja oli ollut sisällissodan tapahtumien vuoksi hyvin neuvostovastainen, 

mutta ensimmäisten Suomelle esitettyjen vaatimusten tultua julkisuuteen se 

pysytteli hyvin hiljaa. Suomi oli ottanut neuvotteluiden alusta lähtien linjan, jonka 

mukaan vaatimukset pyrittiin esittämään oikeudettomiksi, ja tämä mielipide 

julkaistiin mediassa. Espanjan hiljaisuuden syitä voidaan tarkastella useasta eri 

näkökulmasta. Vaikka se vastusti kommunismia ja Neuvostoliittoa, ei Espanjan 

ulkopolitiikan pääsuunta ollut pohjoisessa, joten sen merkittävimmät intressit 

eivät todellakaan olleet Suomen tukemisessa. Jossakin määrin Saksan solmima 

sopimus oli ollut shokki Espanjalle, mikä saattoi johtaa oman ulkopoliittisen 

linjan tarkistamiseen. Toisaalta Espanja oli julistautunut puolueettomaksi, mikä 

ainakin suomalaisten vastaavassa tilanteessa edeltävinä kuukausina oli 

tarkoittanut ehdotonta puolueettomuuslinjaa.  

Suomalaisten arvioissa Espanjan hiljaisuudessa painoi alkuvaiheessa 

nimenomaan ajatus Espanjan halusta säilyttää puolueettomuus. Toisaalta 

suomalaisten arvioiden lähteenä Espanjan valtiojohtoinen media, jonka 

ulkomaantiedotteet olivat vahvasti sensuroituja. Ylipäätään Suomi sai hyvin 

vähän palstatilaa Espanjassa. Winckelmannin raportissa korostui muutenkin 

                                                        
656 Kanervo 2007, 30–33. 
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suhteiden hiljainen vaihe, etenkin kun kesän kauppavaihdon tuotteista suurin osa 

oli saapunut jo määräasemiinsa.657  

Espanjalaiset lähteet kertovat Espanjan vaikenemisesta kuitenkin toisenlaisen 

version. Serrano Suñerin mielestä Espanja veti hyvin saksalaismielistä 

ulkopolitiikkaa heti Beigbederin nimityksestä lähtien, ja juuri ulkoministeriön 

rooli olisi ollut hiljaisuudessa hyvin merkittävä.658 Serrano Suñer ei tunnu 

muistavan, että hän itse oli sisäministeri ja siten vastuussa propagandasta sekä 

lehdistöstä. Juuri hänen alainen ministeriö tarkasti kaiken, mitä Espanjan lehdissä 

kirjoitettiin. Suomalaisten arvioissa Serrano Suñer itse arvioitiin hyvin 

saksalaismieliseksi, ja kaikki Pohjois-Eurooppaa koskeva uutisointi tuli 

Espanjaan saksalaisen uutispalvelun kautta. Tämän materiaalin sisäministeriö 

sitten julkaisi haluamallaan tavalla.659 Espanjalaisten keskinäisellä nokittelulla 

kunkin ulkopoliittisen toimijan saksalaismielisyyden määrällä ja laadulla ei ole 

suurta merkitystä. Espanjan todellinen ulkopoliittinen kanta käy joka tapauksessa 

hyvin selväksi. Saksa noudatti aiemmin solmimansa 

hyökkäämättömyyssopimuksen kautta hyvin tiukkaa puolueettomuutta Suomen ja 

Neuvostoliiton välisten suhteiden osalta, ja Suomea kohtaan se oli jopa hyvin 

kylmä.660 Todellisuudessa Espanjan ulkopolitiikka oli siis saksalaismyönteistä, 

mikä sitten heijastui Suomeen. Marraskuussa Espanjan asenne muuttui Suomea 

kohtaan hieman myönteisemmäksi, mutta edelleen Suomi jäi kaukaiseksi maaksi, 

joka ei noussut Espanjan ulkopolitiikan keskiöön. Espanja keskittyi edelleen 

käyttämään Suomea tarkkailupaikkana, josta käsin voitiin raportoida Pohjois-

Euroopan ja Baltian asioita, mutta varsinaisen ulkopolitiikan kohteeksi sitä ei 

espanjalaisesta näkökulmasta kannattanut nostaa. 

Espanjan Suomi-kuva muuttuu voimakkaasti 

Ennen toista maailmansotaa Espanjan Suomi-kuva säilyi pääosin 

muuttumattomana. Itsenäisyyden alkuvuosikymmeniltä Suomi oli tullut 

Espanjalle tutuksi kommunisminvastaisena maana, jolla oli ollut rajariitoja 

Neuvostoliiton kanssa. Karjalan kysymys oli vajaassa kymmenessä vuodessa 

siirtynyt Espanjan asiainhoitajien raporteista tietosanakirjatiedoksi.661 Muuten 

                                                        
657 UMA 5 C Nro Nro 14 20.10.1939. 
658 Serrano Suñer 1977, 266. 
659 UMA 5 C Nro 998/138/39 25.11.1939; Nro 999/139/39 25.11.1939. Winckelmann nimittää 
Serrano Suñeria natsiksi. 
660 Kallenautio 1985, 195.  
661 Enciclopedia 1931, 261–268. 
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Suomi ei uutiskynnyksiä Espanjassa ylittänyt, vaan 1920- ja 1930-luku olivat 

Suomi-uutisoinnin kannalta olematonta.  

Toisen maailmansodan alettua Saksan, ja Neuvostoliiton miehitettyä Puolan 

Suomi alkaa esiintyä Espanjan lehdistössä. Tässä käsitellään kahta espanjalaista 

lehteä. ABC oli madridilaistaustainen keskusta-oikeistolainen lehti, jota voitiin 

verrata Suomen Helsingin Sanomiin. Arriba! oli selkeästi Espanjan oikeiston 

lehti, jonka kannattajista suurin osa oli Falangin jäseniä. Arriba! heijasteli 

sisäministeriön alaisuudessa Espanjan hallituksen kantoja. Molempiin lehtiin 

kohdistui Espanjassa voimakas sensuuri. Suomen osalta talvisota sotaa edeltävine 

neuvotteluineen ja jälkihoitoineen kesti noin puoli vuotta, mikä on liian lyhyt aika 

tietokirjallisuudelle. Espanjan valtionjohtoinen media sen sijaan saattoi tuoda 

esille mielipiteen muutoksia hyvinkin lyhyessä ajassa. Tästä johtuen tässä 

nojataan kuvatutkimuksen osalta lehdistöön.  

Neuvostoliitto aloitti neuvottelutunnustelut Suomen suuntaan lokakuun 

alussa, minkä espanjalaiset panivat heti merkille. Uutisointi kulki käsi kädessä 

Suomen hallituksen vastausten kanssa. Suomen tuotua esille vastustavan asenteen 

Neuvostoliiton vaatimuksia kohtaan alkoi espanjalainen lehdistö esitellä Suomea. 

Lokakuun puolivälissä uutisointi keskittyi kritisoimaan Neuvostoliittoa ja 

marxilaisen valtion luonnetta, mutta pian itse Suomi nousi keskiöön.662 ABC nosti 

Suomen pääkirjoitukseensa, jossa esiteltiin pääkaupunki Helsinki puhtaana, 

kylmänä ja jotenkin harmaana kaupunkina. Harmautta ei kuitenkaan esitelty 

negatiivisessa valossa, vaan sen katsottiin yhdessä lähellä olevan luonnon kanssa 

edistävän melankolisen kaunista runoutta. Suomea kuvattiin harvaanasutuksi 

maaksi, joka on hyvin isänmaallinen ja demokraattinen, ja jossa vastustetaan 

kommunismia ja punaista bolsevismia. Suomalaiset sijoittuivat jonnekin Baltian 

ja Skandinavian raja-alueille kuulumatta oikein kumpaankaan. Etniseltä 

taustaltaan suomalaiset eivät kuuluneet indoeurooppalaisiin, vaan sukulaisia 

olivat lähinnä virolaiset ja unkarilaiset. Viime aikojen merkkiteko suomalaisten 

osalta oli velkojen maksaminen Yhdysvalloille.663  

Arriba! oli samoilla linjoilla esitellen Suomen suurena maana, joka eli 

maataloudesta sekä puu- ja paperituotteiden viennistä, ja edellisten osalta 

kauppasuhteet Suomeen tuotiin myös esille. Suomalaiset kuvailtiin keltaiseen 

rotuun kuuluviksi uralilais-altailaisten kielten puhujiksi, joilla oli korkea sivistys 

                                                        
662 ABC 3.10.1939, 8.10.1939, 10.10.1939, 13.10.1939  ja 14.10.1939; Arriba! 12.10.1939 ja 
14.10.1939. 
663 ABC (pääkirjoitus) 18.10.1939. 
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sekä isänmaallisuudesta ja kehittyneisyydestä johtuen Baltian maita korkeampi 

puolustusvalmius. Arriba! esittelee artikkelissaan suomalaisia kulttuurihahmoja 

kuten Lönnrotin ja kehottaa espanjalaista lukijaa huomaamaan kansallistunteen 

merkityksen.664 Muutaman päivän kuluttua Arriba! esittelee Suomen osana 

Skandinavian maita ja päivä päivältä Suomi alkaa muuttua Baltian maasta omaksi 

erikoistapaukseksi, joka ei halua tulla osaksi Neuvostoliittoa. Suomen tilannetta 

koskien julkaistaan muutama kartta sekä erikoisartikkeli.665 Neuvotteluiden 

keskeydyttyä Suomen ja Neuvostoliiton välillä marraskuun alun jälkeen Arriba! 

vaikenee Suomen osalta.  

ABC sen sijaan ei, vaan Suomi-uutisointi on voimakasta läpi loka- ja 

marraskuun. Suomen keskeisiä poliittisia ja kulttuurisia hahmoja esitellään lehden 

etusivuilla useaan kertaan. Presidentti Kyösti Kallio oli kaksi kertaa etusivun 

kuvassa ja sisäsivuilla esiteltiin Juho Paasikivi sekä Frans Sillanpää.666 

Huomattavaa on, että ulkomaalaisia henkilöitä esiteltiin saksalaisia lukuun 

ottamatta hyvin harvoin ABC:n etusivulla, ja tällöinkin kyseeseen tulivat 

suurvaltojen kuten Saksan tai Ison-Britannian edustajat. Suomen saama julkisuus 

ylitti jo ennen talvisotaa kaiken aiemman kahden vuosikymmenen julkisuuden. 

Neuvotteluiden ollessa keskeytyneinä julkaistiin kuvia Helsingistä sekä Suomen 

alueesta kartalla.667 Marraskuun lopulla Suomi nousee kansainvälisen tilanteen 

kiristyessä ulkomaan uutisten pääuutiseksi. Näissä uutisissa Suomea kuvaillaan 

rauhan mallimaaksi, jota Neuvostoliiton aggressio uhkaa. Suomalaiset 

näyttäytyvät taipumattomilta.668 Samaan aikaan Arriba! kysyy kansainvälisen 

yhteisön toimia Suomen auttamiseksi. Suomalaiset tarvitsevat apua, jota ehkä 

vain Saksa voisi antaa. Arriba! oli erityisen tyytyväinen Suomen vastustaessa 

Neuvostoliiton kommunismia, joka oli lehden mielestä leviämässä ympäri 

Euroopan vastenmielisesti. Itse Suomen pelastumiseen mahdollisessa sodassa 

lehti ei usko, koska Suomi oli sen mielestä aivan liian pieni suurta naapuriaan 

vastaan.669  

Suomella ei ollut neuvotteluissa varaa antaa myöten Neuvostoliitolle. Suomi 

oli rakentanut mielikuvaa lännen etuvartiona idän kommunismia vastaan koko 

itsenäisyytensä ajan.670 Toisaalta suomalaiset vetosivat vahvasti 

                                                        
664 Arriba! (erikoisartikkeli) 15.10.1939. 
665 Arriba! 19.10.1939, 2.11.1939,  (erikoisartikkeli) 3.11.1939, (etusivu) 5.11.1939 
666 ABC 20.10.1939, 26.10.1939, 1.11.1939 ja 10.11.1939. 
667 ABC 3.11.1939 ja 15.11.1939. 
668 ABC 24.11.1939, 28.11.1939 ja 29.11.1939. 
669 Arriba! (erikoisartikkeli) 29.11.1939. 
670 Harle-Moisio 2000, 139–145. 
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oikeudenmukaisuuskysymyksiin rajansiirrosta. Espanjan suuntaan Suomen 

esiintyminen kommunisminvastaisena kantoi nyt talvisotaa edeltäneissä 

neuvotteluissa hedelmää ainakin espanjalaisessa Suomi-kuvassa. Suomi erottui 

Baltian maista taipumattomuudellaan ja Suomea esiteltiin voimakkaammin kuin 

koskaan. Jo ennen talvisodan puhkeamista Suomi tunnettiin Espanjassa hyvin. 

Kuinka tämä tuntemus ja kuva muuttuivat itse sodan kuluessa? Espanjassa ei 

yleisesti uskottu Suomen selviävän sodasta itsenäisenä.  

Sodan ensimmäisinä päivinä espanjalaisten arvio Suomesta oli hyvin 

pessimistinen. Arriba! julisti Suomen olevan jo valloitettu ja seuraavaksi Baltian 

maiden ja Suomen kohtalon saavat kokea Skandinavian maat. Lehti painottaa, että 

Neuvostoliitolla ei ollut mitään oikeutta koskea Suomeen, joka vain halusi elää 

rauhassa. Arriba! painotti olevansa Suomen kaltainen koettuaan sisällissodassa 

kommunismin kauhut. Suomi oli nyt historiansa vaikeimman paikan edessä. 

Suomi oli pääuutinen seuraavien päivien ajan.671 ABC:n uutisointi oli samoilla 

linjoilla, mikä voi tarkoittaa sisällön tulleen samasta lähteestä eli 

sisäministeriöstä, jolle propaganda-asiat kuuluivat. Lehti ennakoi sodasta lyhyttä 

jättiläisen ja lilliputin taistelua, jossa vastakkain olivat sivilisaatio ja 

kommunismi. Suomea ja Helsinkiä esiteltiin runsaasti kuvin sekä mainittiin 

Suomen vientituotteita ja kyky maksaa velkansa. Suomi jäi kuitenkin yksin, 

vaikka Espanja julkisti olevansa Suomen puolella. ABC hyökkäsi voimakkaasti 

Neuvostoliittoa vastaan. Seuraavina päivinä lehdessä esiteltiin suomalaisista 

poliitikoista puolustusvoimien johtoon nostettu Carl Gustav Emil  Mannerheim, 

presidentti Kallio ja puolustusministeri Juho Niukkanen. Edelleen Suomesta 

mainittiin sen kieliryhmä ja pitkä historia osana länsieurooppalaista 

kulttuuripiiriä.672 Espanjan oli helppo maantieteellisen etäisyytensä sekä 

sisällissodan historiansa vuoksi ottaa Neuvostoliittoa kohtaan voimakkaan 

kielteinen asenne. Toisaalta Suomen saamaa julkisuutta ajatellen korostuneen 

positiivinen julkisuus oli laajempaa kuin koskaan aiemmin. Talvisodan 

ensimmäisten päivien osalta Espanjassa kuitenkin Suomen uskottiin kuitenkin 

romahtavan muutaman päivän kuluessa.  

Kun Suomen romahtaminen ei tullutkaan välittömästi, muuttui Espanjan 

asenne voimakkaasti ja tämä muutos voidaan ajoittaa joulukuun 5. ja 7. päivän 

tienoille. Suomen sotaa kuvataan sankarilliseksi taisteluksi barbaareja vastaan. 

                                                        
671 Arriba! (kolumni ja pääuutinen) 1.12.1939; 2.12.1939; 3.12.1939; 4.12.1939. 
672 ABC (Ulkomaan uutiset, 3 sivua) 1.12.1939; (pääkirjoitus) 2.12.1939; (kuvasivu ja ulkomaan 
uutiset) 3.12.1939; (pääkirjoitus) 5.12.1939. 
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Suomi kykeni viettämään itsenäisyyspäiväänsä ja rintamilta tulleet uutiset olivat 

rohkaisevia. Suomen Madridin lähetystön vastaanotto uutisoitiin laajasti ja 

esimerkiksi asiainhoitaja Winckelmannin puhe julkaistiin sanasta sanaan. Samalla 

Espanjan hallitus antoi julkilausuman, jossa se tuki ”kristillisen kulttuurin 

taistelua maailman ykkösvihollista vastaan.”673 Suomi saavutti ensimmäisiä 

torjuntavoittoja juuri itsenäisyyspäivän alla esimerkiksi Tolvajärvellä, mikä 

vahvisti suomalaisten taistelutahtoa. Espanja katsoi tässä tilanteessa mahdolliseksi 

lisäsympatian antamisen Suomelle ja samalla kirjoittelusta katosi linkitys koko 

Skandinavian miehityksestä. Suomi alkoi nousta erityisasemaan espanjalaisten 

silmissä.  

Espanjalaiset lehdet alkoivat valistaa kansalaisiaan, ei pelkästään sotaan 

liittyvillä asioilla, vaan tuomalla esiin Suomea ylipäätään. Suomesta esiteltiin 

Helsingin ohella Turkua, Savonlinnaa ja ABC:n pääkirjoituksessa nostettiin esille 

aiempi ohut tietämys Suomeen liittyen. Espanjalaiset pitivät Ganivet’ia ainoana 

auktoriteettina, joka saattoi aiemmin sanoa tuntevansa Suomea. ABC kuvasi 

Suomea seuraavasti: ”Kuka on käynyt Suomessa, paitsi meidän Angel Ganivet? 

Mitä tiedämme tästä kaukaisesta maasta, jonka maantiedon tunnilla opettajamme 

ovat pakottaneet muistamaan? Mielikuvituksella saamme mielikuvan etäisestä 

kansasta, joka asuu metsän ja jään keskellä, ja ihmisistä, jotka ovat passiivisia 

sekä hämäriä. Ja lopputuloksena saamme sankareita. - - Suomalaiset osaavat 

taistella ylivoimaa vastaan ja tietävät kaiken sivistyksestä. - - Suomi on jotain 

muuta yksi sodan luku. - - Pieni maa, joka kamppailee kolossia vastaan. - - 

Vaikuttaa kuin Homeros teki Iliaansa, niin Suomi tekee kauniin Kalevalansa, joka 

laskeutui ihmisten alitajuntaan kansalliseksi persoonallisuudeksi. Näin 

muotoutuu Suomen kansa, runouden pohjalta.” Kirjoitusta täydennettiin vielä 

kuvilla Ahvenanmaasta, sotilaista, edellisestä pääministeristä Aimo Cajanderista 

sekä harvinaisesti vasemmistolaisesta poliitikosta, SDP:n Väinö Tannerista.674 

                                                        
673 Arriba! (pääkirjoitus) 6.12.1939; (pääkirjoitus) 7.12.1939; ABC 6.12.1939; 7.12.1939; 8.12.1939. 
674 ABC 10.12.1939; (pääkirjoitus) 13.12.1939. Käännös tekijän. Alkuperäinen: Quien habia estado en 
Finlandía, aparte nuestro Angel Ganivet? Quien sabia algo de ese pais remoto y arrinconado, fuera 
de las someras nociones geográficas que los profesores obligan a aprender? Si la imaginación se 
posaba por acaso en ese pueblo distante, se le suponia cubierto de los bosques y hielos y poblado por 
unas gentes borrosas y pasivas. Y después ha resultado un pueblo de heroes. - - Pero unos hombres 
que saben combatir uno contra diez y conternerlos y rechazarlos. Unos hombres que conocen todas 
las artes de la civilicación. - - Finlandía es algo más que un episodio de guerra. - - El pequeño país 
que forcejea con un coloso. - - Algo parecido a lo que hizo Homero para componer la Ilíada. Así 
puedo formarse un bello poema del Kalevala que despertó en las gentes la conciencia de su 
personalidad nacional. Y así se formó la nación de Finlandía, a base de poesía. 
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Espanjan lehdistö ei aiemmin julkaissut vasemmistopoliitikoiden kuvia, joten 

Tanner muodostaa merkittävän poikkeuksen.  

Mainittakoon, että Espanja alkoi mediassaan kuroa nyt kiinni sitä kuvallista 

etumatkaa, joka esimerkiksi Italialla oli ollut jo aiemmin. Mussolinin johtama 

Italia oli lähettänyt Suomeen jo 1930-luvun alussa paljon lehtimiehiä 

raportoimaan Lapuanliikkeestä ja sen mahdollisesta noususta. Samalla yleinen 

Suomi-tietämys oli laajentunut Italiassa.675 Italia joutui kuitenkin kansainvälisen 

asemansa sekä Neuvostoliiton suhteidensa vuoksi toistuvasti ohjeistamaan lehtien 

kirjoittelua.676 Toisaalta on hyvä muistaa, että Espanjan sisäinen tilanne pitkin 

1930-lukua ja ennen kaikkea sisällissodan aikana oli sellainen, että uutisoitavaa 

riitti kotimaassa aivan riittämiin. Joka tapauksessa Espanja otti nyt kiinni nopeasti 

muun maailman tietämystä Suomesta. Espanja saattoi kirjoittaa lehdissä 

Neuvostoliitosta hyvin vapaasti, koska se oli maantieteellisesti kaukana ja tietysti 

sisällissodan aikaiset muistot neuvostoavusta tasavallalle olivat Francon 

hallinnolla tuoreessa muistissa. Espanja ei ollut tunnustanut Neuvostoliittoa toisin 

kuin Italia, joten suhteiden huononemisesta ei tarvinnut huolehtia.677  

Lisäksi on hyvä tuoda esiin espanjalaisten lehtien rakennetta. ABC:llä oli 

lehdissään kaksi kuvasivua, kansi ja yksi erillinen kuvasivu. Arriba!:ssa kuvia oli 

vähemmän, muutamia satunnaisia lehteä kohti. Vuoden loppuun mennessä 

Suomen kaupungit ja etenkin suomalaiset poliitikot olivat esiintyneet kummankin 

lehden sivuilla, etenkin ABC:n kuvasivuilla enemmän kuin minkään muun maan 

edustajat vastaavana aikana, jopa Saksasta oli vähemmän materiaalia. Toki on 

hyvä huomata, että maailmansodassa oli tänä aikana hiljaisempi kausi, jolloin 

uutisoitavaa oli vähemmän muilta rintamilta. Kuvaavaa on, että Baltian maista ei 

vastaavalta ajalta ollut yhtään kuvasivua tai pääkirjoitusta.  

Suomen erityisasema tuotiin esiin kummassakin lehdessä vuoden 1939 

päättäneessä analyysissä. ABC ilmaisi, että Suomi kykeni hengen voimalla 

lyömään suuren aggressiivisen koneiston, kun taas paljon suurempi Puola luhistui 

hetkessä. Suomen kansa oli tuottanut suurimman yllätyksen ja oli siksi ansainnut 

suurimmat sympatiat. Arriba! erotteli Suomen Baltiasta kuluneen vuoden 

                                                        
675 Kanervo 2007, 66–69. 
676 Kanervo 2007, 182 ja 231–233. 
677 Mussolinin Italia oli tunnustanut Neuvostoliiton vuonna 1924 (Kanervo 2007, 350), Francon 
Espanja alkoi normalisoida suhteita Neuvostoliittoon vasta vuonna 1972 kauppasopimuksen kautta 
(Burgos 1988, 250). 



233 

tapahtumien johdosta. Ensin Suomi teki vastarintaa neuvotteluissa ja myöhemmin 

sodassa, jonka loppu ei ollut havaittavissa.678  

Kun rintama talvisodassa vakiintui, ei Suomi kadonnut otsikoista, vaan niiden 

sisältö muuttui. Suomesta esiteltiin kulttuurin osalta säveltäjä Jean Sibelius, 

kuvanveistäjä Väinö Aaltonen sekä kaikki tunnetuimmat tiede- ja taidemaailman 

henkilöt. Suomen asiainhoitajan vastaanotto tammikuussa 1940 uutisoitiin kuvin 

ja kommentein. Suomesta ja Espanjasta haluttiin löytää yhtäläisyyksiä 

kommunisminvastaisen taistelun kautta. Molemmat maat kuvailtiin ensimmäisinä 

barbaareita vastaan sotineina kansoina, joista Suomi oli nyt hankkinut paikkansa 

maailmassa. Ennen helmikuun Neuvostoliiton suurhyökkäystä Suomi-

uutisoinnissa päästiin jo Suomen talouden analyysiin.679 Espanjalaiset olivat 

sodan alussa maininneet Suomen demokratiana, mutta ehkä omaa yksinvaltaista 

järjestelmää tukeakseen he nostivat Mannerheimin esiin Suomen taistelun 

henkilöitymänä. Mannerheimia verrattiin Francoon, ja molemmat johtajat 

julistettiin kuolemattomiksi. Espanjalaiset pohtivat myös miksi Mannerheim oli 

aikoinaan hävinnyt presidentinvaalit, eikä yrittänyt toista kertaa.680 Ehkäpä 

espanjalaiset olisivat halunneet nähdä Mannerheimin johtamassa Suomea yksin 

myös siviiliasioiden osalta, sillä demokratia ei ollut Espanjassa hyvässä valossa 

sisällissodan jälkeen, vaan Francon hallinto piti langat tiukasti käsissään. 

Aiemmin ennen talvisotaa esillä ollut vastakkainasettelu demokratioiden ja 

diktatuurien välillä nousi ajoittain esille myös Suomen osalta. Tosin tässä 

kritiikissä voidaan nähdä kriittinen asenne enemmän muita demokratioita kuin 

Suomea kohtaan. Espanja oli usein tuonut esiin, että demokratiat olivat jättäneet 

Suomen yksin. Toisaalta se oli edelleen jossain määrin hämmentynyt, kun Saksa 

oli solminut hyökkäämättömyyssopimuksen Neuvostoliiton kanssa. 

Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alettua uutisointi palasi Suomi-analyysistä 

enemmän rintamatilannetta kuvaavaan. Helmikuussa 1940 Neuvostoliitto oli 

koonnut Suomea vastaan joukot, joilla haluttiin saada aikaan joko sotilaallinen 

ratkaisu tai ainakin arvovaltavoitto, jotta neuvottelupöytään voitaisiin palata. 

Suomen kulunut armeija ei kestänyt tätä uutta iskua, vaan rintamalinja murtui. 

Huolimatta sota-ajan sensuurista tilanteen vakavuus välittyi aihetta seuraavalle 

medialle ja sitä kautta maailmalle. Uutisoinnissa palattiin alkutilanteeseen, jossa 

suuri ja pieni olivat vastakkain epäsuhtaisessa taistelussa. Arriba! esitteli Suomen 

                                                        
678 ABC (pääkirjoitus) 4.1.1940; Arriba! 31.12.1939. 
679 ABC 5.1.1940; 6.1.1940; 7.1.1940; 9.1.1940; 12.1.1940; Arriba! 5.1.1940; 14.1.1940; 6.2.1940. 
680 ABC (pääkirjoitus) 7.1.1940, (pääkirjoitus) 2.2.1940. 
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erikoiseksi demokratiaksi, joka kykeni puolustautumaan ilman apua, mitä muut 

demokratiat eivät kaltaiselleen tarjonneet. Suomen pelättiin liukuvan 

aasialaiseksi, jos se joutuisi miehitetyksi.681 Demokratia-sana Arriban! käytössä 

ansaitsee mielenkiintoisen huomion. Pääasiassa Arriba! käytti sanaa hyvin 

negatiivisessa merkityksessä ikään kuin kuvaamaan saamattomuutta, 

sankarittomuutta ja kyvyttömyyttä uhrivalmiuteen. Suomen demokratiaa taas 

kehuttiin, koska sen avulla kyettiin laittamaan vastaan kommunismille. Muiden 

demokratioiden, kuten Yhdysvaltojen, Ison-Britannian tai Ruotsin toiminta näytti 

selkärangattomalta, koska ne eivät tukeneet Suomea riittävästi. Toisaalta Arriba! 

jättää mainitsematta, ettei Suomi saanut Espanjaltakaan konkreettista sotilaallista 

apua. Joka tapauksessa Arriba! nostaa pääasiassa negatiivisessa demokratia-

arvioinnissa Suomen erityisasemaan.  

ABC jatkoi taisteluista huolimatta Suomi-kuvan esittelyä. Suomalaiset 

kuvattiin hiljaisiksi, millä tarkoitettiin rauhallisuutta. Lisäksi naisten uhrivalmius 

koko maan hyväksi tuotiin esittelemällä lottien työtä. Samaan aikaan kerrottiin 

rintamantilanteen vakavuus ulkomaanuutisten osalta. Vielä ennen talvisodan 

loppua esiteltiin Suomen maakunnista Lappi nostamalla esiin pohjoisesta kotoisin 

olevaan sotilaan tarina haaveineen ja tulevaisuuden suunnitelmineen. 

Espanjalaiset luonnehtivat suomalaisia seuraavasti: ”Ulkomaalaisten kanssa 

puhuessaan suomalaiset ovat hyvin varautuneita, mutta saavuttaessaan 

luottamuksen pääsee luonteeseen käsiksi. Kaikki suomalaiset tuntuvat puhaltavan 

yhteen hiileen ja taustalla on voimakas halu säilyttää itsenäisyys. Suomalaisten 

historiallinen ja kulttuurinen kehitys lähellä luontoa on luonut pohjoisen hengen, 

johon kuuluu rehellisyys, selkeys, itsenäisyys ja vapaus yhdistettynä vahvaan 

vastuuntuntoon.”682 ABC jatkoi tällä linjalla talvisodan loppuun saakka ja Suomi 

esiintyi etenkin kuvissa koko helmi-maaliskuun vaihteen ajan. Huomattavaa on, 

että kuvissa oli paljon muutakin materiaalia kuin sotakuvia, vaikka niitä oli 

eniten.  

Tieto rauhanneuvotteluista tuli julki espanjalaislehdistössä 9. maaliskuuta ja 

espanjalaiset arvioivat Saksan välittäneen neuvotteluiden alun.683 Näin ei 

kuitenkaan ollut, vaan keskusteluja oli enemmänkin länsivaltojen avusta ja sen 

saapumisajankohdasta Suomeen. Kun apua ei ollut ajoissa saatavilla, päädyttiin 

neuvottelemaan Neuvostoliiton kanssa rauhasta. Pian tieto Suomen 

                                                        
681 Arriba! 15.2.1940. 
682 ABC 14.2.1940; (pääkirjoitus) 15.2.1940; 17.2.1940; 24.2.1940; (pääkirjoitus) 2.3.1940. 
683 ABC 9.3.1940. 
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länsiyhteyksistä vuoti maailman lehdistöön, minkä espanjalaiset myös panivat 

merkille. Koko Pohjois-Euroopan arveltiin muuttuvan sotatoimialueeksi.684 Sodan 

päätyttyä espanjalaiset summasivat sodan kulun. Suomi oli demokratioiden 

marttyyri, joka kärsi muiden toimimattomuudesta. Se oli selvinnyt sodasta 

toistaiseksi itsenäisenä, mutta edeltäneen sodan ja raskaan rauhan runtelemana. 

Samalla Neuvostoliiton voittamattomuuden myytti oli murrettu.685 Suomi-

uutisointi jatkui noin viikon verran rauhansopimuksesta.  

Talvisota muutti Espanjan Suomi-kuvaa voimakkaasti. Ennen sotaa Suomi oli 

kaukainen ja metsäinen maa, jonka asukkaisiin liitettiin ajalle tyypillisiä rodullisia 

stereotypioita eikä kielestäkään osattu lausua juuri muuta kuin, ettei se ollut sukua 

indo-eurooppalaisille kielille. Suomen asukkaita kuvattiin aiemman Espanjan 

Suomi-kuvan mukaisesti lähes aasialaisena kansana. Talvisotaa edeltäneiden 

neuvotteluiden aikana loka- ja marraskuussa espanjalainen media alkoi tuoda 

esille Suomen maantiedettä, keskeisiä nähtävyyksiä sekä kulttuurillisia 

saavutuksia. Samalla Suomi siirtyi läntisten sivistysvaltioiden joukkoon. 

Tämäntyyppinen uutisointi kiihtyi, kun talvisodan alkushokin jälkeen Suomi ei 

heti romahtanutkaan. Espanjalaiset loivat Suomesta myyttisen luonnonläheisen 

maan, joka kävi sitkeää taisteluaan pienen kansan voimalla jättiläismäistä 

vihollista vastaan. Tämä vihollinen oli Espanjan sen hetkiseen poliittiseen 

tilanteeseen sopiva kommunistinen ja uskonnoton Neuvostoliitto, joka vielä oli 

sisällissodassa tukenut tasavaltaa. Voidaan pohtia, olisiko uutisointi ollut 

samankaltaista, jos vastakkain olisivat olleet Suomi ja kansallissosialistinen 

Saksa? Joka tapauksessa Suomi erottui muista Itämeren uusista valtioista jäämällä 

itsenäiseksi sotatoimien päätyttyä valtavan mediahuomion saattelemana. Suomi 

oli sotinut itsensä Espanjan tietoisuuteen vielä jälkimmäisen kannalta sopivaa 

vihollista vastaan ja riittävän kaukana maantieteellisesti. Espanjan halveksiman 

demokratian osalta Suomen suhteen voitiin tehdä poikkeus.  

Seuraavat luvut kuvaavat Suomen saamaa julkisuutta Espanjassa talvisodan 

aikana. ABC:ssä pääkirjoituksia oli lehteä kohti 2–3, joista ulkomaan uutisia 

muutaman kerran viikossa. Lokakuun 1939 ja maaliskuun 1940 välissä Suomi 

esiintyi pääkirjoituksissa 14 kertaa. Kansikuvaan Suomi pääsi 7 kertaa, mikä oli 

enemmän kuin mistään muusta ulkomaasta suurvallat mukaan lukien Saksa 

vastaavana aikana. Lisäksi lehdessä oli keskimäärin kaksi kuvasivua/lehti, ja 

                                                        
684 ABC 9.3.1940; 10.3.1940. Talvisodan rauhanneuvotteluista esimerkiksi Talvisodan pikkujättiläinen 
(2009) tai Suomen hallituksen keskusteluista Murhenäytelmän vuorosanat, Talvisodan hallituksen 
keskustelut (2003) 
685 Arriba! (pääkirjoitus) 13.3.1940; (pääkirjoitus) 14.3.1940; ABC 13.3.1940; 14.3.1940; 17.3.1940. 
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muuten kuvamateriaalia ei ollut. Suomelle oli omistettu kokonaan 10 kuvasivua ja 

lisäksi yksittäisiä kuvia muilla kuvasivuilla. Suomen kartta esiteltiin kolme 

kertaa. Arriba! uutisoi ulkomaista vielä harvemmin, mutta Suomea koskevaa 

uutisointia oli samassa mittakaavassa kuin ABC:ssa. Huomattavaa oli, että Arriba! 

esitteli Suomea erikseen useaan kertaan kaksisivuisilla erikoisuutisilla. Talvisota 

teki Suomea enemmän tunnetuksi, kuin koko aiempi itsenäisyyden aika. 

Talvisota – yhteistyö maiden välillä syventyy 

Talvisotaa edeltävän syksyn aikana Espanja oli tarkoin pitänyt kiinni 

muodollisesta puolueettomuudestaan ja käytännössä myötäillyt Saksan linjaa 

Suomen ja Neuvostoliiton välisissä neuvotteluissa. Sodan puhjettua Espanja oli 

nopeasti muuttanut periaatteellista sympatiaa voimakkaaksi, mutta aineettomaksi 

tueksi Suomelle. Virallisesti kansainvälisellä tasolla Espanja oli Portugalin ohella 

yksi ensimmäisistä valtioista, jotka tuomitsivat Neuvostoliiton hyökkäyksen.686 

Espanjalla oli luonnollisesti hyvä mahdollisuus tuomita Neuvostoliitto, koska 

maantieteellisesti sen ei tarvinnut olla huolissaan mahdollisista vastatoimista. 

Ylipäätään talvisodan ajan äänenpainot Neuvostoliittoa vastaan voimistuivat 

maantieteellisen etäisyyden kasvaessa. Tässä suhteessa Espanjan ulkopoliittinen 

linja muuttui aiempaan verrattuna ja oli hyvin lähellä Italian vastaavaa. Sekä Italia 

että Espanja ilmoittivat selkeästi olevansa Suomen puolella Saksan pysytellessä 

puolueettomana. Italia olisi ollut valmis antamaan konkreettisempaakin apua, 

Espanja tässä vaiheessa ei.687 Espanjan pienimuotoinen irtiotto Saksan riveistä 

antoi kuitenkin mahdollisuuden hakea uusia yhteistyön muotoja, eikä sitä tule 

maiden välisten suhteiden kannalta väheksyä. Espanja piti Suomi-kuvaansa esillä, 

koska se kykeni korostamaan nyt eroaan Saksaan aidosti kommunisminvastaisena 

maana. Saksa taas oli kommunisminvastaisessa maailmassa nyt huonossa valossa 

solmittuaan juuri Neuvostoliiton kanssa sopimuksen.  

Espanjan ja Italian politiikassa on mielenkiintoisia eroja. Italia tuki Suomea 

voimakkaasti mediassa aivan kuten Espanjakin, mutta se tarjosi runsaammin 

sotilaallista apua. Italia möi Suomeen runsaasti sotamateriaalia, joista 

merkittävimpänä kauppana mainittakoon sotatoimiin ehtineet Fiat-hävittäjät. 

Italian apua on tulkittu suurvaltapolitiikan keinoksi, sillä se oli vieraantunut 

syksyn 1939 aikana pääliittolaisestaan Saksasta ja halusi nyt osoittaa erillistä 

                                                        
686 UMA 5 C Nro 1048/144/39 12.12.1939. 
687 Tusell 1995, 55. 
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politiikkaansa.688 Kanervon mukaan Espanjan vähäinen apu johtui läheisistä 

suhteista Saksaan ja haluun noudattaa sen linjaa suhteessa Neuvostoliittoon 

talvisodan aikana.689 Tällä asialla saattoi hyvinkin olla merkitystä esimerkiksi 

vapaaehtoisten kohdalla, mutta asekauppoihin tai -lahjoituksiin Espanjan linjalla 

ei liene suurta merkitystä. Maa oli juuri lopettanut sisällissodan, ja maassa ollut 

ajanmukainen sotamateriaali haluttiin säilyttää kaiken varalta omissa käsissä 

toisen maailmansodan ollessa tilanteessa, jossa lopputulosta ei voinut ennustaa. 

Toiseksi, Espanjan aseteollisuus ei kyennyt samankaltaiseen ajanmukaiseen 

tuotantoon kuten Italian, joten se ei olisi kyennytkään kovin suureen apuun.  

Hyökkäyksen kohteeksi joutunut Suomi sai runsaasti sympatiaa ja huomiota 

etenkin mediassa, mutta myös tavallisten kansalaisten osalta. Suomen hyväksi 

järjestettiin useita avustuskeräyksiä, joissa kunnostautuivat erityisesti Suomen 

perinteiset kauppakumppanit eli espanjalaiset puutavarayhtiöt. Aiemmat 

kauppakiistat sekä tulliriidat unohtuivat, ja suurimpia lahjoittajia olivat samat 

puutavaraliikkeet, jotka olivat käytännössä pysäyttäneet kauppaa vuosikymmenen 

alussa. Lähetystö Madridissa otti vastaan myös tavaralahjoituksia niin, että sen 

muutenkin ahtaat tilat tulivat hyvin täyteen erilaisista tuotteista. Espanjan 

hedelmänviljelijät lahjoittivat Suomelle hyvin suuren appelsiinierän, joka 

kuitenkin joiltakin osin myytiin pilaantumisen pelossa kuljetuksen aikana 

Ruotsiin ja pääosilta jaettiin espanjalaisille vähäosaisille.690  

Lähetystöön suorastaan tulvi viiniä ja erilaisia alkoholituotteita niin, että 

muutaman huoneen kokoinen lähetystökiinteistö oli kirjaimellisesti hukkua 

alkoholiin. Suomea varten perustettiin oma viinimerkkikin, Vinos Españoles para 

Finlandia. Tavaralahjoituksista nimenomaan alkoholi- ja villatuotteet haluttiin 

Suomeen. Osa lahjoitetuista tuotteista saatiin Suomeen jo joulukuussa 1940, 

mutta kuljetuskapasiteetin rajallisuuden vuoksi esimerkiksi viinit saapuivat 

Petsamon kautta Suomeen vasta huhtikuussa 1941. Tuotteet siirrettiin myyntiin 

Alkon valikoimiin.691  

Lisäksi tavalliset espanjalaiset lahjoittivat rahaa, mikä helpotti lähetystön 

arjen pyörittämistä, koska näin säästyi muutoin tarvittavaa ulkomaanvaluuttaa eli 

dollareita toisaalle. Suomen käytössä ollut valuuttatili sai huomattavan lisäyksen 

espanjalaisilta puutavarayhtiöiltä. Suomen valtion kannalta rahalahjoitukset eivät 

                                                        
688 Kanervo 2007, 146–147, 183–190 ja 214–218. 
689 Kanervo 2007, 262–263. 
690 JMA 100. Lahjoitukset. 
691 JMA 100. Lahjoitukset; Nro 115/41 8.2.1941, Nro 5388 21.4.1941. 
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kuitenkaan erityisen merkittäviä.692 Suomi asetti kuitenkin suurempaa toivoa 

Espanjan valtioon, jolla olisi suomalaisarvioiden mukaan oman sisällissotansa 

jäljiltä ylimääräistä asemateriaalia. Winckelmannille oli vihjattu mahdollisuudesta 

hankkia aseita, panssarivaunuja ja lentokoneita.693 Espanja ei kuitenkaan antanut 

valtiona Suomelle luottoa vedoten omaan heikkoon taloudelliseen tilaansa. Sen 

sijaan se lupasi Suomen aseostoihin käytettäväksi varoja, jotka oli jäädytetty 

sisällissodan vuoksi.694 Espanjan osoitettua olevansa valmis asekauppoihin Suomi 

lähetti Espanjaan delegaation, jota johti eversti Aleksanteri Hedlund.  

Kauppaneuvottelut käytiin aiempaan tapaan Espanjassa. Toisaalta kaupan 

oleva materiaali oli siellä, mutta toisaalta Suomi oli joutunut sotatoimien 

kohteeksi ja ei siksikään olisi ollut luontevin paikka kauppaneuvotteluille. 

Esimerkiksi Espanjan Valdés oli joutunut muun diplomaattikunnan kanssa 

jättämään Helsingin ja siirtymään Kauniaisiin, jonka Bad Grankulla-hotelliin 

suurin osa diplomaateista majoittui. Hän ei kuitenkaan jättänyt asemamaataan, 

eikä häntä siihen Madridista kehotettukaan. Kulkuyhteydet Kauniaisista 

sotatilanteessa Helsinkiin ja muualle Suomeen olivat huonot, joten Valdésin 

mahdollisuudet seurata asemamaan poliittista tilannetta heikkenivät 

huomattavasti.695  

Neuvottelut saatiin käyntiin heti vuodenvaihteen jälkeen, mutta niistä tuli 

kokonaistilanne huomioon ottaen yllättävän vaikeat. Espanja ei kyennyt 

tarjoamaan kaikkea sitä materiaalia, jota Suomi oli halunnut. Aluksi Espanja 

tarjosi puhelinkaapelia ja kenttäpuhelimia, joiden kaupoista päästiin hyvin 

nopeasti yhteisymmärrykseen.696 Varsinaisen asemateriaalin osalta tilanne oli 

vaikeampi. Eurooppa oli samaan aikaan sotatilassa, vaikka suurten sotaa käyvien 

maiden välillä vallitsi niin sanottu valesodan aika. Useat maat olivat Suomen 

tavoin laiminlyöneet oman varustautumisensa sotaan, ja kaikelle sotamateriaalille 

olisi ostajia, mistä Espanja oli varsin hyvin tietoinen. Vaikka se tuki Suomea sen 

ponnisteluissa, ei se kuitenkaan jättänyt hyviä kauppamahdollisuuksia 

käyttämättä. Suomen merkitys ei ollut niin suuri, että se ohittaisi mahdollisesti 

paremman tarjouksen tehneen maan. Espanjan myötämielisyys Suomea kohtaan 

ei siis talvisodan ja laajemmin maailmansodan kontekstissa ulottunut vielä 

kauppaneuvotteluiden tasolle. Voitot muualla voisivat olla vielä suurempia ja 

                                                        
692 UMA 5 C Nro 32/6/40 9.1.1940. 
693 JMA 100 salasähke 78 12.12.1940. 
694 UMA 5 Madrid saapuneet sähkeet Nro 98 29.12.1939.  
695 AMAE Leg R-983 53–57 Nro 258 7.12.1939; Nro 259 7.12.1939. 
696 UMA 5 Madrid saapuneet sähkeet Nro 3 4.1.1940; Nro 6 4.1.1940. 
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Espanjalla oli vielä itsellä ratkaisematta oma rooli länsirintaman mahdollisten 

taisteluiden alkaessa.  

Espanjan ulkoministeri oli vihjannut suomalaisille kykenevänsä tarjoamaan 

suomalaisten käyttöön 50000 miestä ja 500 lentäjää. Ulkoministeri Beigbederin 

oli helppo ilmoittaa nämä luvut, koska se tiesi, että päätöksenteko ei ollut hänestä 

itsestään kiinni. Taustalla vaikuttava Franco esti näin massiivisen avun 

lähettämisen ja vuodenvaihteeseen mennessä oli tullut selvästi ilmi Saksan estävä 

vaikutus kaiken avun perille viemiseksi. Espanja itsekin myötäili Saksaa todeten, 

ettei mitään kauppoja voitaisi solmia, jos materiaali kuljetettaisiin Ranskan 

kautta.697 Suomi ilmoitti olevansa kiinnostunut ennen kaikkea tykistöstä, 

panssarintorjunta-aseista, lentokoneista sekä tavallisista käsiaseista. 

Neuvottelujen alkuvaiheessa henkilöstön osalta vain koulutetut lentäjät tulivat 

kyseeseen.698 Espanja oli itse ollut vastaavassa tilanteessa sisällissodan aikana, 

joten sillä oli runsaasti kokemusta tämänkaltaisista asekaupoista. Espanjalaiset 

pystyivät edellisen maailmansodan tavoin hyötymään omasta 

puolueettomuudestaan. Toisaalta kun Espanjan tasavalta tai Francon joukot olivat 

tehneet asekauppoja sisällissodan aikana, maalta oli vaadittu sotamateriaalista 

hyvin korkea hinta. Nyt Espanjalla oli mahdollisuus jälleenmyydä samaa kalustoa 

maailmansodan lisäämällä hinnalla.  

Espanja tarjosi tavaraa paketteina. Hyvälaatuisen materiaalin ohella tuli ostaa 

joukko heikompikuntoista tavaraa. Hedlundin mukaan osaa tarjotusta oli 

säilytetty niin huonosti, että se käytännössä oli käyttökelvotonta. Samalla 

tuotteista kuitenkin pyydettiin hyvin korkea hinta.699 Helmikuussa 1940 paljastui, 

että Espanja oli nostanut tarjoamiensa kiväärien hintaa tarjoamalla niitä myös 

Turkkiin. Tarkoituksena oli kiirehtiä suomalaisten päätöksentekoa. Suomi ei 

kuitenkaan ollut halukas ostamaan kunnoltaan arveluttavia kivääreitä tarjottuun 

hintaan.700 Kiväärikauppa oli hyvä esimerkki sympatian ja kaupanteon 

kuulumisesta eri kategoriaan. Espanja, samoin kuin Suomi, halusi pitää kauppoja 

auki, mutta hyväntekeväisyyteen ei kuitenkaan haluttu asekaupan suhteen alkaa. 

Eli vaikka uusi avaus maiden välisissä suhteissa oli myönteisen kuvan myötä 

tehty, jälleen kerran kaupan alueella, ei perustendenssi maiden välisestä 

kauppahistoriasta ollut kadonnut minnekään. Sotatilanteen, sekä myös talven, 

                                                        
697 UMA 5 C Nro 21/101/40 5.2.1940.  
698 JMA 102 Eversti Hedlundin kauppaneuvottelut; UMA 5 C Nro 21/101/40 5.2.1940. 
699 JMA 102 Salasähke 90 6.12.1939; Salasähke 1053 21.2.1940. 
700 JMA 102 Eversti Hedlundin kauppaneuvottelut. 
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vuoksi kaupankäynti rajoittui lähes kokonaisuudessaan valtiolliselle tasolle, sillä 

yksityisillä toimijoilla ei tässä suhteessa ollut tärkeitä intressejä valvottavanaan.  

Lentokonekaupat epäonnistuivat kokonaan. Lupauksista huolimatta Espanja 

ei aluksi tarjonnut myyntiin lainkaan lentokoneita, mutta suomalaisten uhattua 

riitauttaa asian julkisesti Espanja teki pakettitarjouksen. Espanja oli tarjonnut 

talvisodan aikaan vielä ajanmukaisia italialaisia Fiat- ja Breda-hävittäjiä, mutta 

niiden rinnalle olisi tullut hankkia selvästi vanhentuneita Curtis- ja Martin-

pommikoneita. Koulutetuista lentäjistään Espanja ei ollut valmis luopumaan, 

vaikka nämä olisivat lähteneet vapaaehtoisina.701  

Muiden tuotteiden osalta sopimukseen päästiin. Suomi osti 28 haupitsia, 50 

kappaletta panssarintorjuntatykin putkea ammuksineen sekä kaksi huonokuntoista 

haupitsia purettavaksi varaosiksi. Näiden tuotteiden osalta sopimukset syntyivät 

hyvin nopeaan tahtiin maaliskuun alussa.702 Talvisotaan ne eivät kuitenkaan 

ehtineet. Kiväärikaupat jäivät molemminpuolisen venyttämisen jälkeen 

syntymättä, kun Suomi Moskovan rauhan jälkeen ei ollut niin kiireinen 

hankkimaan aseita millä ehdoilla tahansa kuin se oli ollut sodan vaikeimpina 

hetkinä. Lähteissä ei mainita, saiko Espanja myytyä kyseisen kiväärierän 

kolmannelle osapuolelle. Ilmaisesti ei, koska se varasi edelleen suomalaisia 

varten kiväärierän myöhempiä kauppaneuvotteluja varten.703  

Vaikka kauppaneuvottelut kriisitilanteessa venyivätkin melko pitkiksi kestäen 

yli kuusi viikkoa, voidaan niitä pitää kokonaisuuden kannalta onnistuneena 

prosessina. Suomen ja Espanjan kauppa ei kesän 1939 lyhyen rauhan kauden 

aikana ollut noussut samalla tasolle kuin sisällissotaa edeltäneen huippukauden 

aikana. Francon hallinnon aloitettua kauppa oli ollut vaikeaa, ja ongelmia oli ollut 

niin sotaa edeltävien saatavien osalla kuin itse kauppatavassakin. Nyt kuitenkin 

maat olivat löytäneet jälleen kaupan kautta uutta vauhtia kahdenvälisiin 

suhteisiinsa. Samalla talvisodan yleistä merkitystä Suomi-kuvalle ei tule unohtaa. 

Saksa oli onnistunut rajoittamaan yleiseurooppalaisesti Suomelle annettavaa apua 

omien tarkoitusperiensä vuoksi.704 Espanja oli taistellut samaa vihollista vastaan 

omassa sisällissodassaan, ja vaikka Espanjan hallitus oli myötäillyt Saksan linjaa, 

olivat sen kansalaiset olleet voimakkaasti Suomen puolella. Merkille pantavaa on, 

että nimenomaan Falangin jäsenet olivat mukana monissa lähetystöön jätetyissä 

                                                        
701 UMA 5 Saapuneet sähkeet Nro 67 17.2.1940; UMA 5 C Nro 21/101/40 5.2.1940. 
702 JMA 102 Kauppasopimukset 1.3.1940; 2.3.1940; 13.3.1940. 
703 JMA 102 Eversti Hedlundin kauppaneuvottelut. 
704 Saksan roolista talvisodan aikana tarkemmin Peltovuori 1975, Italian toiminta talvisodan aikana 
tarkemmin Kanerva 2001. 
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kirjeissä, postikorteissa ja adresseissa. Niissä toistuivat samat teemat, jotka olivat 

olleet Francon armeijan iskulauseissa sisällissodan aikana, kuten sankarillinen 

taistelu ja kristinuskon turvaaminen.705  

Espanjan median selkeä positiivinen kuva Suomesta oli alkanut vaikuttaa 

espanjalaisiin. Tietämys Suomesta ja sen kansasta oli nyt talvisodan myötä aivan 

eri tasolla kuin ennen sotaa. Valtiollisiin kauppaneuvotteluihin myönteinen kuva 

tuli viiveellä, mutta kokonaisuutena on huomattava neuvotteluiden huomattava 

nopeus edeltäneisiin sopimuksiin verrattuna. Toisaalta nopeus, jolla sopimus 

saatiin, voidaan selittää myös ostajan ja myyjän tavoitteiden selkeydellä. Suomi 

tiesi mitä halusi ja toisaalta Espanja tiesi mitä oli valmis myymään ja millä 

hinnalla.  

Espanjan kansalaisyhteiskunta, joka oli sisällissodan jäljiltä 

oikeistojohtoinen, oli ottanut Suomen asian omakseen. Samaan aikaan Suomi ei 

taipunut, kuten kävi Puolalle ja Baltian maille sekä myöhemmin Tanskalle ja 

Norjalle, joten se oli osoittautunut erilaiseksi valtioksi toisen maailmansodan 

alkuvaiheissa. Tässä uudessa tilanteessa Suomi ja Espanja saattoivat oikeastaan 

ensimmäistä kertaa kaupan ja vaikkapa ideologistenkin syiden vuoksi hakea 

entistä läheisempää yhteistyötä. Antaisiko Espanja kansalleen, mitä sen 

oikeistovoimat kannattivat: läheisempää yhteistyötä Suomen kanssa? Suomi oli 

edelleen kaukana, se oli edelleen protestanttinen demokratia, mutta se oli taistellut 

ja jäänyt kartalle. Euroopan kartan muuttuessa huomattavasti seuraavan vuoden 

kuluessa oli Espanjalle ja Suomelle avautumassa uudenlainen mahdollisuus 

keskittyä kahdenvälisiin suhteisiin ja aivan uusista lähtökohdista. 

6.2 Suhteiden syventäminen ja uusi kauppasopimus 

Kauppaneuvotteluiden alettua asekauppojen muodossa törmättiin tuttuun 

ongelmaan, josta Suomen edustajat olivat valitelleet jo aiempina 

vuosikymmeninä. Kontaktien saaminen Espanjan ulkoasiainhallinnon ylemmille 

portaille oli hankalaa Suomen edustajan asiainhoitajan statuksen vuoksi. 

Winckelmann pyysi nimitystä täysivaltaiseksi ministeriksi, mikä tarkoitti 

lähettilään statusta, korkeinta Suomessa sillä hetkellä käytössä ollutta arvonimeä. 

Perusteluina hän käytti samaa kuin aiemmat asiainhoitajat, eli asioiden ja 

asioinnin helpottaminen. Toisaalta Winckelmann oli virkauralla jo niin pitkällä, 

                                                        
705 JMA 100. Sympatia 1939–1940. 
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ettei hänen korottamisensa tulisi liian kalliiksi ainakaan lyhyellä aikavälillä.706 

Madridin lähetystö oli Suomen lähetystöverkostosta viimeinen, joka vielä toimi 

asiainhoitajastatuksella707, mutta myös Winckelmannin omilla motiiveilla on 

voinut olla vaikutusta. Hän oli toiminut samalla statuksella jo 1930-luvulta lähtien 

ja vielä samassa asemamaassa muun edustustoverkon kasvaessa ja kehittyessä. 

Winckelmann lähetti pitkin kevättä 1940 sähkeitä Helsinkiin pyytäen Espanjan 

merkityksen kasvuun viitaten asemansa tarkistamista. Helsingissä asian suhteen ei 

pidetty kiirettä, mikä käy ilmi vähäisten vastausten määrästä.708 Suomi ei tässä 

vaiheessa kokenut Espanjan edelleenkään olevan kovin merkittävä, jotta sen 

statusta olisi tullut nostaa. Ilmeisesti Suomessa ajateltiin, että kaupallinen intressi 

voitiin hoitaa kuten aiemminkin asiainhoitajatasolla. Suomessa ei kuitenkaan 

varauduttu Euroopan kartan voimakkaaseen muuttumiseen vuoden 1940 kuluessa.  

Vielä vuoden 1940 alussa suomalaiset olivat pitäneet Ranskaa hyvin 

merkittävänä suurvaltana, jota käytettiin hyvin merkittävänä 

yhteistyökumppanina varsinkin Espanjan asioiden hoidossa. Suomi oli 

hankkiutunut hyviin väleihin Ranskan suurlähettilään Philippe Pétainin kanssa.709 

Ranskan ajateltiin kestävän Saksan hyökkäyksen. Aseiden vaiettua Suomen 

rintamilla maaliskuussa 1940 Saksa hyökkäsi Tanskaan ja Norjaan ja valloitti ne 

lyhyessä ajassa. Samalla espanjalaisten asenne sodassa huonosti menestyviin 

Pohjois-Euroopan valtioihin kävi hyvin selville. Espanjalaiset sallivat aiheeseen 

liittyen vain saksalaismyönteisen tiedotuksen, eikä mitään pahoittelua 

hyökkäyksen kohteeksi joutumisesta esitetty puhumattakaan sen tuomitsemisesta. 

Espanjalaiset totesivat maiden itse laiminlyöneen puolustuksensa ja tässä oli 

tulos. Norjalaisten mukaan espanjalaiset jopa estivät Norjan ulkoministeriön ja 

sen Madridin-lähetystön salasähkeiden kulkua.710  

Sama linja jatkui suhteessa Saksan hyökkäykseen Benelux-maihin. Virallinen 

Espanja vakuutti puolueettomuuttaan, mutta kaduilla sallittiin hyvin voimakkaat 

mielenilmaukset Saksan puolesta liittoutuneita vastaan.711 Kun vielä 

Neuvostoliitto miehitti Baltian maat kesäkuussa 1940 ja Saksa Ranskan, oli 

Euroopan itsenäisten valtioiden määrä supistunut huomattavasti vuoden 1940 

ensimmäisellä puoliskolla. Tämä asetti haasteita luonnollisesti Suomen 

                                                        
706 JMA 77 IIIa Signeeraamaton sähke 1.8.1940. 
707 Paasivirta 1968, 246. 
708 JMA 78 IIIb Winckelmannin sähkeet vuodelta 1940. 
709 Esimerkiksi UMA 5 C 443/94/39 30.6.1939; 475/98/39 20.7.1939. 
710 UMA 5 C Nro 388/53/40 15.4.1940.  
711 UMA 5 C Nro Nro 493/75/40 20.5.1940; 516/79/40 4.6.1940. 
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ulkomaankaupalle, jota Saksa Itämeren valtiaana kykeni nyt täysin 

kontrolloimaan.  

Espanjan Valdés oli kiinnittänyt talvisodan päättäneen Moskovan rauhan 

arvioinnissaan Suomen hankaloituneeseen kansainväliseen asemaan. Suomi oli 

menettänyt taloudellisesti hyvin merkittäviä alueita Karjalassa, ja jälleenrakennus 

tulisi olemaan hyvin vaikeaa. Suomen uuden hallituksen hän arvioi olevan 

kaikkiin suuntiin rauhantahtoisen, mutta ei arvioi Suomen suunnalta löytyvän 

Espanjalle mitään merkittäviä intressejä.712 Kesäkuun lopulla uusi arvio näytti 

Suomen osalta vielä synkemmältä. Suomi solmi kauppasuhteita käytännössä vain 

Saksan ja Neuvostoliiton kanssa, mutta kokonaisuutena Valdés arvioi Suomen 

tilanteen olevan lähes mahdoton.713 Suomen tulisi saada ulkomaankauppaa käytyä 

keinolla millä hyvänsä, koska muuten vaarana oli huoltovarmuuden täydellinen 

romahtaminen. Espanjalaisten kanssa käytävä kauppa nousi uudelleen esille 

onnistuneiden asekauppojen myötä ja nyt siihen oli aiempaa paremmat henkiset 

valmiudet, kun taas sodan aiheuttama haitta kaupalliselle liikenteelle asetti 

haasteita.  

Toisen maailmansodan aika vuodesta 1940 eteenpäin heikensi selvästi 

Suomen kaupallista asemaa. Suurvallat sulkivat meret ja Suomen tarjoamat 

kauppatavarat eivät olleet halutuimpien joukossa. Kauppaa voitiin käydä aluksi 

vain Ruotsiin, Yhdysvaltoihin ja Saksan alueille, myöhemmin käytännössä vain 

Saksaan. Saksan osuus ulkomaankaupasta oli suurimmillaan yli 70 prosenttia.714 

Espanjalaiset olivat ehdottaneet kaupan jatkamista asekauppojen jälkeen, mutta 

kiväärikauppojen jäätyä solmimatta asialle ei vähään aikaan tehty mitään. 

Kiväärikauppojen yhteydessä alettiin ensimmäistä kertaa kuitenkin puhua 

vastakauppaperiaatteesta, mikä kiinnosti espanjalaisia. Ikään kuin 

kädenojennuksena Espanjasta oli löytynyt ensiluokkaisia kiväärejä myytäväksi, 

kun suomalaiset mainitsivat vastakauppa-ajatuksen.715 Vastakauppa-ajatus sopisi 

espanjalaisille erityisen hyvin, sillä Suomen ja Espanjan välinen kauppahistoria 

oli ollut Suomelle hyvin kannattavaa espanjalaisten ollessa jatkuvasti 

alakynnessä. Francon ulkomaankauppapolitiikka oli vastakauppaan perustuvaa eli 

kauppakumppanin tuli tuoda saman verran kun vei. Kun tässä ei Pohjoismaiden 

kanssa onnistuttu, oli kauppavaihto heikkoa Francon hallinnon ensivuosina.716 

                                                        
712 AMAE Leg R-983 53–57 Num 57 16.3.1940; Exp-48 Num 58 18.3.1940; Num 68 29.3.1940. 
713 AMAE Leg R-983 Exp-46 Num 122 22.6.1940; Num 124 28.6.1940; Num 133 1.7.1940. 
714 Pihkala 1982, 322 – 323. 
715 UMA 5 C Nro 354/45/40 5.4.1940.  
716 Viñas 1979, 160–161. 
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Suomen ja Espanjan kannalta vastakauppaperiaate oli kuitenkin ainoa vaihtoehto. 

Ylipäätään jos Suomi halusi käydä kauppaa tässä maailmansodan tilanteessa, sen 

tuli välttää samanlaiset ongelmat, joita sillä oli ollut 1920-luvulla kieltolakinsa 

vuoksi. Loppujen lopuksi vastakaupoissa oli kysymys samankaltaisista kaupan 

järjestelyistä kuin mitä oli solmittu maiden välillä niiden kaupan 

tasapainottamiseksi, kun alkoholikauppa oli ollut mahdotonta.  

Vastakauppaperiaate oli eräänlaista hienostuneempaa protektionismia, jossa 

markkinoita ei suljeta virallisesti, vaan hallitaan samalla tavoin kuin kiintiöillä.717 

Nyt espanjalaiset saattoivat uuden hallinnon toimesta vedota uudenlaiseen 

kauppatapaan, jolla voitiin yrittää vaikuttaa esimerkiksi Suomen kaupan 

epätasapainoon. Oli selvää, että suomalaisten tuotteiden arvo ylittäisi 

espanjalaisten vastaavat, kuten maiden välisessä kaupassa oli aiemminkin ollut. 

Suomalaisten kannalta ulkomaankauppaa oli kuitenkin elintärkeää käydä.  

Espanja teki virallisen ehdotuksen kaupan aloittamisesta maiden välillä jo 

huhtikuussa 1940, ja Suomi ilmoitti olevansa periaatteessa kiinnostunut asiasta. 

Kaupan kohteiksi esitettiin maiden välillä olleita perinteisiä vientituotteita ja 

kauppatapa olisi vastakaupat. Suomen edustajaksi neuvotteluihin nimettiin 

alustavasti johtaja Erroll, mutta hän sekä asekauppoja hoitanut Hedlund palasivat 

Suomeen toukokuussa 1940.718 Neuvotteluihin oli tehty avaus, ja ilmeisesti 

molemmat osapuolet halusivat selvittää kaupan mahdollisuuksia tarkemmin 

ennen varsinaisiin kauppaneuvotteluihin ryhtymistä. Espanjan Valdés ei pyrkinyt 

Helsingissä avaamaan kauppaa eikä kommentoinut muutenkaan kahdenvälisiä 

suhteita kesän 1940 aikana, vaan pitäytyi raportoinneissa kommentoimaan 

lyhyesti yleistä tilannetta Suomen lähialueilla ja toisaalta lyhyesti asemamaansa 

osalta. Kuvaavaa on, että hän ei tee minkäänlaisia avauksia Suomen suhteen. 

Ilmeisesti tämä oli Espanjan linja. Helsingin lähetystön tehtävä oli raportoida 

asemamaan ja Itämeren piirin tapahtumista, ja kaupalliset kysymykset hoidettiin 

kotimaassa. Kauppaa oli ehdotettu, mutta aiempaan tapaan neuvottelut tultaisiin 

käymään Espanjassa, mikä vaatisi suomalaisten saapumista paikan päälle tai 

sitten lähetystövetoista toimintaa.  

Kaupan mahdollisuuksia paransi kauan odotettu muutos Suomen Espanjan 

edustajan statuksessa. Madridin edustusto nostettiin lähettilästasolle ensimmäistä 

kertaa 1.8.1940.719 Nyt Suomen edustajalle avautui huomattavasti parempi 

                                                        
717 Lamberg 1999, 38. 
718 UMA 5 Saapuneet sähkeet Nro 109 7.4.1940; Nro 119 17.5.1940. 
719 JMA 78 IIIa Signeeraamaton sähke 1.8.1940.  
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mahdollisuus toimia Espanjassa, kun statusongelma oli poistunut ja Suomen 

edustaja oli useiden muiden valtioiden edustajien tavoin täysivaltainen 

ministeri.720 Kesän jälkeen keskustelu kaupasta alkoi toden teolla. Suomen 

Espanjan kauppakumppanit kiirehtivät suomalaisia aloittamaan neuvottelut 

pikaisesti, koska Espanja oli aloittamassa neuvotteluita muidenkin kanssa. 

Suomalaiset lähettivätkin kiintiöihin pohjautuvan raakaluonnoksen syyskuussa. 

Siinä kaupan arvoksi merkittiin kummallekin osapuolelle 67,5 miljoonaa 

markkaa.721 Espanjalaiset olivat tyytyväisiä avaukseen ja neuvottelut päätettiin 

aloittaa aluksi kummankin osapuolen mahdollisuuksien tarkastelulla. Kaupan 

pohjaksi otettiin vastakaupat, joita hoidettiin clearing-tilien kautta. Näin kaupasta 

muodostui vastakauppaa, eli se meni kiintiöiden kautta.722 Samaan aikaan 

kuitenkin Espanjan ulkopolitiikassa tapahtui muutos, jossa pyrittiin mukautumaan 

uuteen kansainväliseen tilanteeseen paremmin. Ulkoministerinä ollut Beigbeder 

siirrettiin syrjään ja tilalle tuli aiemmin sisäministerinä ollut Falangin johtaja 

Serrano Suñer, joka oli tullut tunnetuksi saksalaissympatioista. Kuinka hänen 

roolinsa vaikuttaisi juuri alkamaisillaan oleviin kauppaneuvotteluihin?  

Serrano Suñer esitti heti virkaan tultuaan Suomen lähettilään perinteisellä 

uuden ulkoministerin vierailulla virallisen neuvottelukutsun. Espanja ilmoitti 

neuvottelevansa muidenkin maiden kanssa, mutta suomalaisille ilmoitettiin 

selkeästi heidän olevan tällä kertaa aivan eturivissä ja espanjalaisten olevan 

Suomen kanssa erittäin halukkaita solmimaan sopimuksen. Suomalaisilla oli 

kuitenkin tieto, että virallista neuvottelukutsua ei ollut esitetty millekään muulle 

maalle, joten tilanne oli Suomen kannalta poikkeuksellinen.723 Suomi oli nyt 

noussut uudella tavalla esille Espanjan silmissä ja huomattavaa on, että Francon 

Espanjalla oli kauppasopimukset vain Saksan ja Italian kanssa, joten kyseessä oli 

selkeä arvonnousu. Serrano Suñer oli aiemmin vastannut propagandan 

tuottamisesta ja sisäministeriössä lehdistön valvonnasta, joten voidaan arvioida, 

että hänellä oli Suomen suhteen ollut ainakin Falangin pää-äänenkannattaja 

Arriban kautta yhteyksiä. Myös geopoliittisesti Suomi oli noussut vuoden 1940 

loppupuoliskolle tultaessa uudenlaiseen rooliin kartan muututtua Pohjois-

Euroopassa merkittävästi. Espanjan silmissä talvisodan ajan sankarillinen kansa 

oli lunastanut paikkansa poliittisesti Espanjan uuden hallituksen silmissä. 

Myönteinen Suomi-kuva nousi nyt selkeästi merkittävään osaan kaupan kannalta. 

                                                        
720 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 58, ei päiväystä. 
721 JMA 63 Sähke 156 12.9.1940.  
722 JMA 63 Sähke 165 28.9.1940. 
723 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 176 21.10.1940; Nro 179 27.10.1940. 
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Kauppapoliittisesti Suomi sai haluamansa avauksen Espanjan suunnalta ja 

jouduttuaan melko lailla eristyksiin Itämerelle, oli Espanjan avaus sille hyvin 

haluttu.  

Winckelmann ilmoitti heti, että tilanne kannatti käyttää hyödyksi ja että 

neuvotteluita varten tarvittiin kauppavaltuuskunta, koska hänen oma 

kompetenssinsa ei siihen riittänyt. Valtuuskunnan johtoon hän esitti 

ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston johtajaa Tauno Jalantia.724 

Neuvotteluiden tuli alkaa joulukuussa, mutta espanjalaiset ehdottivat 

neuvotteluita käytävän ensin virkamiestasolla ilman suurta neuvottelukoneistoa, 

kuten oli tehty aseostojen yhteydessä.725 Tämä tarkoitti, että espanjalaiset 

kuitenkin halusivat hieman jarruttaa nopean sopimuksen syntyä. Miksi 

espanjalaiset sitten halusivat hidastaa vauhtia? Perinteisesti maiden välisissä 

neuvotteluissa oli tehty aiemminkin nopeita avauksia, joka oli 

molemminpuolisesti jäänyt sitten puheen tasolle. Jos asialla oli ollut kiire, oli 

asiaa vienyt eteenpäin useimmiten diplomaatti, kuten Gripenberg oli tehnyt. 

Toisaalta Espanja saattoi neuvotella jonkin toisen maan kanssa samaan aikaan, 

mikä vei heidän huomiotaan toisaalle. Jos kyseessä olisi esimerkiksi Saksa, jäisi 

Suomi väistämättä tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa toiselle sijalle.  

Espanjalaiset arvioivat syksyllä 1940, että suomalaiset solmivat 

kauppasopimukset joidenkin muiden kanssa, jos espanjalaisten kanssa ei päästäisi 

ratkaisuun. Suomalaiset olivat solmineet kauppasopimuksen jo italialaisten kanssa 

ja neuvotteluita käytiin esimerkiksi Romanian, Jugoslavian, Turkin ja Kreikan 

kanssa.726 On huomattavaa, että edellä mainitut maat kävivät kauppaa 

samankaltaisilla maataloustuotteilla kuin Espanja, joten viimeksi mainitulle oli 

tärkeää saada sopimus ennen muita maita Italian ehdittyä jo edelle.  

Suomalaiset eivät kuitenkaan antaneet nyt asian levätä, vaan ilmoittivat 

joulukuussa virallisen valtuuskunnan saapumisesta seuraavan vuoden puolella. 

Tämä tarkoitti neuvottelujen virallista aloittamista.727 Suomalaisten 

pääneuvottelijaksi tuli Jalanti. Suomalaiset kiirehtivät neuvotteluiden alkamista 

tammikuulla 1941, kun kävi ilmi Espanjan tehneen suuren paperikaupan Saksan 

kanssa. Saksa ei perinteisesti ollut paperin viejä, joten suomalaisilla oli epäilys 

                                                        
724 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 179 27.10.1940. Jalantia oli ollut 1930-luvulta alkaen keskeisimpiä 
ulkomaankaupan asiantuntijoita, joita käytettiin kauppaneuvotteluissa. Hän oli työskennellyt 
ulkoministeriössä 1930-luvun alussa, siirtynyt sitten Teollisuusliittoon ja palannut sotien aikana 
ulkoministeriön käyttöön kauppaneuvotteluita varten. Lamberg 1999, 133, 211. 
725 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 197 18.11.1940. 
726 AMAE Leg R 2071 Exp 1 – 3. Sähke 13.10.1940; Sähke 15.10.1940. 
727 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 207 1.12.1940. 
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saksalaisten käyneen kauppaa pohjoismaisella tavaralla. Näin ollen markkinoille 

oli tulossa muitakin tekijöitä.728 Tässä voisi olla yksi selitys espanjalaisten 

viivyttelylle marras-joulukuussa 1940. Samalla se myös kertoo, että Espanjan 

kauppapolitiikassa oli useita eri toimijoita. Osa halusi toimia suomalaisten kanssa, 

osa perinteisten kauppakumppaniensa kuten Norjan ja Ruotsin. Paperi saattoi olla 

peräisin saksalaisten miehittämästä Norjasta, joka oli ollut yksi Suomen 

kilpailijoista edeltävillä vuosikymmenillä.  

Jalanti toimi Suomen johtavana kauppaneuvottelijana toisen maailmansodan 

aikana, ja kuvaavaa oli, että saapuessaan Madridiin oli hän ensin neuvotellut 

Berliinissä ja vielä Pariisissa. Madrid oli listalla kolmantena, ja edellä mainittujen 

neuvotteluiden ohella pelkkä matkustaminen Euroopassa vei niin paljon aikaa, 

että hän saapui Madridiin helmikuussa 1941.729 Heti neuvotteluiden alkuun 

sovittiin maiden välille clearing-tili, jolla kauppa hoidettiin. Alkuvaiheessa 

hiertävä asia oli Suomen saatavat sisällissodan ajalta. Asiasta neuvoteltiin useiden 

viikkojen ajan, ja lopulta espanjalaiset suostuivat maksamaan velkansa pois siten, 

että vastuu ulotettiin niihin saataviin, jotka olivat muodostuneet Francon 

joukkojen hallussa olleilla alueilla 31.12.1936 mennessä. Espanja oli pidättänyt 

suomalaisten saatavia noin 30 miljoonaa markkaa ja suomalaiset vastavuoroisesti 

Espanjan saatavia 12 miljoonaa markkaa.730 Suomalaisten vientituotteet olivat 

pääasiassa puu- ja paperiteollisuuden vientituotteita, mutta ongelmana oli pitkään 

kestänyt kaupan epätasapaino suomalaisten hyväksi. Mistä löytyisi arvoltaan 

vastaavat tuotteet, joita Espanja voisi viedä? Kaikkia suomalaisten haluamia 

tuotteita ei ollut edes saatavilla. Esimerkiksi suomalaisten haluaman oliiviöljyn 

tuotanto oli laskenut sisällissodan aikaisen tuotantoalueiden tuhoutumisen vuoksi 

niin, että sitä ei tahtonut riittää vientiin. Virallisesti elintarvikkeita säännöstelevä 

Espanja ei vienyt lainkaan oliiviöljyä, mutta suomalaisille sitä luvattiin järjestää, 

jos sopimus muuten astuisi voimaan.731  

Sopimusneuvotteluiden vaikeus kuvasti sitä ongelmaa, joka maiden välisessä 

kaupassa oli vallinnut. Suomalaisten kapea tarjonta oli erityisen haluttua 

Espanjassa ja suurin piirtein kaikki puu- ja paperitavara meni kaupaksi ja vielä 

hyvällä hinnalla. Samaan aikaan Espanjan laaja, mutta maatalouteen ja 

kaivannaisiin rajoittuva tuotanto ei käynyt samalla volyymillä Suomeen kaupaksi. 

Aikaisemmin espanjalaiset olivat jollain tasolla sietäneet kauppa- ja tulliriitojen 

                                                        
728 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 5 17.1.1941. 
729 UMA 5 Saapuneet sähkeet Nro 6 18.1.1941; Nro 10 30.1.1941. 
730 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 24 4.3.1941; JMA 63 Sähke 17.3.1941; Nro 367/79/41 3.6.1941. 
731 UMA 5 C Nro 168/33 2.3.1941. 
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sävyttämää vaihdantaa, mutta nyt Espanjan hallinnon ollessa 

vastakauppaperiaatteeseen sitoutunut, tuli kauppaneuvotteluista hyvästä tahdosta 

huolimatta vaikeat. Perusongelma maiden välisestä kaupasta ei ollut kadonnut 

mihinkään, vaikka hallitukset vaihtuivat.  

Nyt vielä uutena ongelmana oli tuotteiden kuljettaminen. Kauppatavaran 

reitittäminen Irlannin länsipuolitse Petsamon Liinahamariin osoittautui niin aikaa 

vieväksi, että kauppasopimuksen ulkopuolelle jouduttiin jättämään lähes kaikki 

elintarvikkeet. Tämä jätti ulkopuolelle Espanjan perinteisen kauppatavaran, 

appelsiinit, mikä aiheutti ongelmia. Neuvotteluissa jouduttiin ottamaan muutamia 

harkintahetkiä, mutta molempien ministeriöiden tehtyä tarkistuksia omiin 

listoihinsa alkoi sopimus olla valmiina huhtikuun 1941 kuluessa.732  

Neuvottelut saatiin kuitenkin päätökseen huhtikuussa 1941 kestettyään suurin 

piirtein talvisodan lopusta noin vuoden verran. Jalanti lähti kotiin heti 

neuvotteluiden päätyttyä eikä jäänyt odottamaan ratifiointia.733 Ratifiointi 

osoittautui aikaa vieväksi operaatioksi. Espanjalaiset eivät tehneet asialle mitään 

huhtikuussa, ja toukokuun lopulla Winckelmann alkoi kiirehtiä aiempien 

neuvotteluiden tapaan asiaa. Espanjalaiset vetosivat maassaan olleeseen 

hallituskriisiin, mutta tosiasiassa he halusivat vielä puuttua sopimuksen 

muutamiin yksityiskohtiin. Suomalaiset ilmoittivat olevansa valmiita joustoihin 

etenkin sellaisissa tuotteissa, jotka espanjalaisia eniten hiersivät. Espanjan 

virkamiehet viivyttelivät kuitenkin edelleen, jolloin Suomen lähettiläs vieraili 

ulkoministerin luona. Tämän vierailun seurauksena ratifioinnille määrättiin päivä, 

josta pidettiin kiinni. Suomen ja Espanjan välinen uusi kauppasopimus solmittiin 

31.5.1941.734  

Jos neuvotteluiden kesto kertoi perinteisistä kaupan ongelmista, ratifiointi oli 

esimerkki kulttuurisista eroista Suomen ja Espanjan välillä. Aiemminkin kun 

sopimus oli saatu neuvoteltua valmiiksi, alkoivat ennen ratifiointia viivytykset, 

jolla haluttiin vielä muuttaa sopimusta. Jos sopimuksen halusi ylipäätään saada 

solmituksi, tuli olla valmistautunut vielä muutamiin joustoihin. Maiden välisissä 

neuvottelustrategioissa oli siis huomattava ero. Suomalaiset lähtivät hyvin 

tiukkana ja tekivät joustonsa tavaroiden osalta. Espanjalaiset käyttivät aikaa ja 

sopimuksen tultua valmiiksi, he tavallaan avasivat sen vaikeimpia kohti vielä 

haluamalla muutoksia ennen ratifiointia. Molemmat osapuolet olivat kuitenkin 

                                                        
732 AMAE Leg R 2071 Exp 1 – 3. 12.3.1941 C2 mo/iv.  
733 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 31 15.4.1941. 
734 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 54 20.5.1941; Nro 55 26.5.1941; Nro 61 31.5.1941. 
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oppineet toistensa taktiikkaa sen verran, että kokonaisuutena neuvottelut menivät 

ilman suurempia ongelmia läpi kiivaimman neuvotteluvaiheen kestettyä vain 

muutaman kuukauden.  

Verrattuna aikaisempiin 1920- ja 1930-lukujen neuvotteluihin kummankin 

osapuolen osaaminen neuvotteluiden suhteen oli parantunut huomattavasti, vaikka 

taktiikat vaihtelivat. Näitä pitkäkestoisia taktisia eroja voidaan selitää paitsi 

kulttuurillisilla eroilla, myös neuvotteluihin liittyvällä tahtotilalla. Nyt 

neuvotteluissa ei ollut mukana LAMBERGIN 1920-luvun neuvotteluihin 

liittämää konfliktia, vaan asiassa voitiin edetä hyvin nopeasti yhteistyövaiheeseen, 

joka lopulta johti sopimukseen.735 Taustalla vaikutti myös aiemmista 

neuvotteluista puuttunut tekijä, Suomi-kuvan muuttuminen positiiviseksi ja sitä 

kautta tapahtunut aito poliittinen lähentyminen.  

Uusi osatekijä oli luonnollisesti myös poliittisen tilanteen muutos. 

Winckelmannin otettua yhteyttä Serrano Suñeriin allekirjoitus järjestyi muutaman 

päivän kuluessa. Suomalaiset olivat oppineet löytämään oikeat ja vaikuttavat 

henkilöt. Puolueeton, mutta akselivaltoihin kallellaan oleva Espanja otti vuoden 

1941 kansainvälispoliittisessa tilanteessa kaiken propagandahyödyn sopimuksesta 

irti. Virallisessa tiedotteessaan se ilmoitti solmineensa Suomen kanssa 

sopimuksen helpottamaan Suomen jälleenrakennusta. Samalla se halusi ilmaista 

lämpimät tunteensa kommunismia vastaan taistellutta Suomea kohtaan.736 Kun 

irrotetaan sopimus kaupallisesta yhteydestä ja tarkastellaan sitä poliittiselta 

kannalta, voidaan huomata Suomen siirtyneen Espanjan kanssa selkeästi 

ystävällismielisiin maihin, eikä Suomi nähnyt tilannetta eri tavalla. Suomi pääsi 

irti kaupallisesta eristäytyneisyydestä ainakin sopimustasolla, ja samalla 

ensimmäistä kertaa Suomella oli halua tasapainottaa maiden välisen kaupan 

epäsuhtaa. Toisaalta Espanjan silmissä Suomi oli oikealla puolella ja poliittis-

kulttuuriset eroavaisuudet olivat hyväksyttävissä, kun aiemmin ne olivat 

saattaneet katkaista kaikki neuvottelut. Sopimusneuvottelut ja niihin liittyvät 

helpot kontaktit ulkoministeriön johtoon kertoivat Espanjan ja Suomen 

lähentymisestä.  

Sopimuksen toimivuus riippui molempien mielestä kuljetusten 

toimivuudesta. Meriyhteydet olivat etenkin Atlantilla hankalia, eikä 

rautatieverkon käytettävyyskään ollut taattua. Kaupan etappireitiksi ajateltiin 

erityisesti Italiaa, jonka kanssa ei ollut hankaluuksia. Paras yhteys olisi ollut suora 

                                                        
735 Lamberg 2000, 40–44. 
736 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 64 3.6.1941.  
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laivayhteys maiden välillä, mutta sellaista ei ollut sota-aikana edes suunnitteilla. 

Espanjalaiset olivat sisäisissä raporteissa valitelleet omien laivaajien 

haluttomuutta viedä tuotteita Suomeen, jolloin liikenne oli suomalaisten 

käsissä.737 Sopimus oli alkuun voimassa syyskuun 1941 loppuun saakka ja siitä 

eteenpäin kuusi kuukautta kerrallaan.738 Saksa oli ollut ongelmallinen, koska se 

piti kiinni Neuvostoliiton kanssa solmimastaan hyökkäämättömyyssopimuksesta. 

Toisaalta se oli muuttanut suhtautumistaan Suomeen omien Neuvostoliitto-

suunnitelmiensa vuoksi. Saksa oli luvannut myydä esimerkiksi aseita Suomelle 

omista sotasaalisvarastoistaan. Suomi ja Espanja olivat kuitenkin solmineet nyt 

keskenään sopimuksen ilman Saksan vaikutusta739, mikä on merkittävää 

suhteutettuna vuoden 1941 yleiseurooppalaiseen tilanteeseen. Toisaalta kumpikin 

oli jossain määrin Saksan rinnalla poliittisesti tai ainakin siirtymässä sinne, joten 

se sopi molempien maiden intresseihin.  

Itse sopimuksen taloudellinen hyöty jäi melko vähäiseksi, mihin on syynä 

Euroopassa jatkunut sotatila, johon Suomi liittyi uudelleen jatkosodan myötä. 

Vuonna 1941 kauppavaihto ei päässyt kovin hyvään vauhtiin, koska se solmittiin 

suhteellisen myöhään. Suomen kannalta oleellista oli saada tavara liikkeelle 

ennen kesää tai viimeistään kesän kuluessa ja nyt sopimus astui voimaan vasta 

toukokuun viimeisenä päivänä. Kauppa vilkastui vasta seuraavana vuonna, ja 

pitkästä aikaa se oli Espanjalle vientivoittoinen. Espanja vei joitakin 

ruokatavaroita, korkkia ja lyijyä.740 Heti sodan puhjettua Suomen ja 

Neuvostoliiton välille Espanjan ulkoministeri oli järjestänyt sodan kannalta 

strategisten raaka-aineiden kuten lyijyn viennin kuntoon. Esimerkiksi jodin vienti 

Espanjasta Suomeen järjestyi suullisen nootin kautta muutaman päivän 

varoitusajalla.741 Ulkomaankauppapolitiikassa oli siis kaikuja Espanjan omasta 

ulkopolitiikasta ja ehkä jopa sisäpolitiikasta.  

Ulkomaankauppa tuotti sodassa olevalle Suomelle huomattavasti vaikeuksia. 

Aluksi ongelmia oli vaadittavien lisenssien kanssa, mutta kun tämä ongelma 

saatiin ratkaistua, osoittautui suomalaisten kuljetuskapasiteetti aivan liian 

rajalliseksi.742 Suomalaiset itse eivät kyenneet saattamaan kaupan velvoitteita 

                                                        
737 AMAE Leg R 2071 Exp 1 – 3. 12.3.1941 C2 mo/iv. 
738 JMA 63 Nro 367/79/41 3.6.1941. 
739 Saksan roolista Suomen ulkomaankaupassa vuosina 1939–1944. Kts. Seppinen 1983. 
740 JMA 94 Ulkomaankaupparaportti 778/131/44 10.10.1944. 
741 UMA 5 C Nro 496/94/41 12.7.1941; AMAE Leg R 2071 Exp 1 – 3 13.9.1941 Suomen suullinen 
nootti 621/41, vastaus 16.9.1941 Fin 2/5; 22.11.1941 Fin –2, 12.12.1941 Fin – 2. 
742 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 233 29.10.1941. 
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kuntoon. Tämä johti noottien vaihtoon vuonna 1942.743 Espanjalaiset valittivat jo 

alkuvuodesta 1942, että Suomi jää jatkuvasti velkaa clearing-tilille, eikä Espanja 

saa niitä puu- ja paperiteollisuuden tuotteita, joita se haluaa. Winckelmann ehdotti 

selluloosan ja puuhiokkeen lisäämistä, mutta vastausta Suomesta ei tullut. 

Espanjalaisten arvioiden mukaan suomalaiset itse vitkastelivat tuotteiden 

toimittamisessa, vaikka kaikille tuotteille oli saatu tuontiluvat.744 Suomalaisten 

ongelmien taustalla oli rajallinen tuotantokapasiteetti. Jo välirauhan aikana 

suomalaisille oli ollut vaikeuksia toimittaa pyydettyjä tuotteita 

kauppakumppaneille, mikä oli osittain johtunut raaka-aineiden puuttumisesta.745  

Suomalaiset eivät täysin hyväksyneet ulkomaankaupan painopisteen 

muuttumista espanjalaisten hyväksi, vaan väittivät espanjalaisten tekevän toista ja 

sanovan toista. Winckelmannin selvitettyä Helsinkiin kauppavaihtoa suomalaisten 

kritiikki osoittautui osin aiheettomaksi. Toisaalta suhteiden hyvää tilaa kuvaa jo 

suomalaisten valitus, joka ennakoi asioiden järjestyvän ilman suurempaa 

ongelmaa.746 Espanjalaisten halu ratkaista kaupan ongelmat nähtiin keinona 

parantaa oman ulkopolitiikan näkyvyyttä. Espanja ymmärsi Suomen ongelmat 

tuotannon suhteen sekä kuljetusten vaikeuden. Suomalaisten rahoitusvaje oli 

hankala kohta, mutta se jäi taka-alalle ulkopoliittisten syiden painaessa enemmän, 

sillä espanjalaiset puhuivat nyt mielellään ideologisista yhtäläisyyksistä Suomen 

taistellessa kommunismia vastaan.747 Nyt Espanja saattoi näyttää, että se tuki 

kaupan kautta pientä Suomea taistelussa Neuvostoliittoa vastaan, eikä sen 

tarvinnut sitoa itseä varsinaisiin sotatoimiin. Etenkin jos Suomen kävisi huonosti, 

Espanja kykenisi irtautumaan tilanteesta poliittisesti vähin tappioin. Kaupalliset 

suhteet olivat diplomatian takaportti, jolloin sotilaallinen toiminta voitiin jättää 

toisiin tilanteisiin. Suomi oli noudattanut samaa ajatusta Espanjan sisällissodassa 

eli osoittanut kaupan avulla kenen kanssa se mieluiten oli tekemisissä. Toisaalta 

se saattoi osoittaa Saksan suuntaan, että se oli hyvä akselin liittolainen käyttäen 

samaa retoriikkaa ja tukien taistelua tätä kautta. Kolmanneksi Espanja saattoi 

länsiliittoutuneiden suuntaan osoittaa olevansa myös pienten demokratioiden 

ystävä.  

Espanjan haluamien tuotteiden osalta raaka-aineista tuskin oli pulaa, joten 

Suomen vaikeuksien syitä voidaan hakea muualta. Teollisuuden kapasiteetti oli 

                                                        
743 JMA 81 Sähke 4559 k 8.6.1942; Sähke 12.11.1942. 
744 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 36 16.2.1942; Nro 98 13.6.1942. 
745 Seppinen 1983, 78–81. 
746 JMA 81 Sähke 26.1.1943; Winckelmannin vastine 122/43 6.2.1943. 
747 AMAE Leg R 2071 1 – 3 1.11.1941 Nro 364. 
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toki rajallinen, koska osa henkilöstöstä oli rintamalla, mihin espanjalaiset olivat 

omassa taloudellisessa arviossaan Suomessa kiinnittäneet huomiota. 

Ulkomaankauppa muutenkin Suomella oli sodan vuoksi rajoitettua pääkumppanin 

ollessa espanjalaisten mielestä Saksa.748 Suurin syy lienevät kuitenkin 

kuljetusvaikeudet. Jo rauhan aikana aiempina vuosikymmeninä maiden 

kauppavaihtoa harjoittaneet olivat tuskailleet suoran laivayhteyden puutetta. 

Liikenne Itämerellä oli mahdollista ainakin vuoteen 1944 saakka Saksan ollessa 

mahtitekijä, mutta sen ulkopuolella tilanne muuttui. Pohjanmeri Saksan ja Ison-

Britannian rannikoiden läheisyydessä ei tullut liikennöinnin kannalta lainkaan 

kysymykseen sukellusvenesodan ja ilmavaaran vuoksi. Kaukaisempi reitti 

Atlantilta Jäämeren kautta Petsamon Liinahamariin oli riippuvainen Ison-

Britannian myöntämistä liikennöintiluvista aina joulukuulle 1941.749 Lupien 

pyynti Suomen osalta päättyi Ison-Britannian sodan julistukseen 6.12.1941, mutta 

Espanja joutui pyytämään niitä toisen maailmansodan loppuun saakka. 

Kompensaatiokauppa yrityksenä tasoittaa kauppavaihtoa 

Arvioidessaan maiden välistä kauppavaihtoa kauppasopimuksen solmimisen 

jälkeen sekä Espanja että Suomi olivat joutuneet pettymään. Espanjalaisten 

mielestä kauppavaihto ei ollut niin suurta kuin se olisi sodasta huolimatta voinut 

olla. Syinä tietysti olivat edellä mainitut rajoitukset Suomen 

tuotantokapasiteetissä sekä molemminpuoliset kuljetusvaikeudet. Kaupan 

läpikulkumaana Italiakaan ei osoittautunut parhaaksi vaihtoehdoksi. Huolimatta 

hyvästä tahdosta puolin ja toisin kaupassa ei saavutettu haluttua tulosta.750 

Espanja oli sietänyt tilannetta vuosien 1941 ja 1942 ajan propagandasyihin 

vedoten, mutta kuinka kauan se ylläpitäisi sopimusta, joka oli jäämässä kuolleeksi 

kirjaimeksi? Riittäisikö hyvä mielikuva, tahto ja sympatia, kun tiellä oli 

konkreettisia taloudellisia ongelmia? Aiemmin mielikuvat 1920- ja 1930-luvulla 

Suomen taloudellisista oloista olivat estäneet kaupan kehittymistä ja jopa 

kauppasopimuksen.  

Kun vuosien 1941 ja 1942 kauppavaihto oli ollut suhteellisen vähäistä, 

yritettiin kauppaa vauhdittaa siirtymällä tuotekohtaiseen kompensaatiokauppaan. 

Tämä tarkoitti, että siirryttiin käymään kauppaa tuote kerrallaan. Suomi tarjosi 

                                                        
748 AMAE Leg-R Exp-50 Num 14 8.1.1942. 
749 UMA 5 C Nro 762/123/1940 1.11.1940; Nro 176/32 1.3.1941. 
750 AMAE Leg R 2071 Exp 1 – 3 1.11.1941 Nro 364; Nro 392 9.6.1942; Fin – 2/6. 
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yhtä tuotetta, toimitti sen Espanjaan ja vastaavasti Espanja toimi samalla tavalla. 

Näin kumpikin saisi varmasti sen, mitä halusi. Asiaa ehdottivat espanjalaiset. 

Ensimmäiseksi päätettiin kokeilla hieman vähäarvoisemmilla tuotteilla. Suomi 

veisi nikkeliä ja Espanja oliiviöljyä.751 Ilmeisesti tämänkaltainen vaihto näytti 

toimivan, koska espanjalaiset halusivat laajentaa sitä edelleen. Toiveena oli yhä 

nikkelin saanti, mutta nyt kompensaationa tarjottiin lyijyä, sinkkiä ja 

elintarvikkeita.752 Kauppa lähti kasvuun ja saavutti volyymiltään sota-ajan 

huippunsa.753 On huomattava, että vuosi 1943 oli Itämerellä sodasta huolimatta 

rauhallinen, joten kauppavaihtoa Suomen osalta voitiin helposti käydä. Samalla 

tilanne läntisessä Euroopassa maa-alueilla oli vakiintunut niin, että Espanja 

saattoi saksalaisten avustuksella käydä kauppaa lähes kaikkialle Eurooppaan. 

Espanjan toisen maailmansodan aikainen vienti saavuttikin huippunsa 

kokonaisuudessaan juuri 1943.754  

Kompensaatiokaupasta muodostui eräänlainen kauppasopimus voimassa 

olevan kauppasopimuksen sisälle. Maat sopivat keskenään jatkuvasti eri 

tuoteryhmien kesken erityiskompensaatioita, jolloin kauppa laajeni tuoteryhmästä 

toiseen. Sota-aika ja Espanjan ulkopolitiikan muutokset heijastuivat 

kompensaatioissa, joissa Suomelta vaadittiin ilmeisesti länsiliittoutuneiden 

painostuksesta, ettei Suomeen vietäviä tuotteita vietäisi edelleen Saksaan.755 

Vaatimus oli sinänsä ymmärrettävä sotaa käyvässä Euroopassa, mutta sen 

toteutuksen valvominen oli hankalampaa. Jos välikätenä toimiva Saksa haluaisi 

verottaa jotain kauppatavaroista matkan varrella, se kykenisi näin helposti 

tekemään.  

Viralliseksi kauppasopimukseksi kompensaatiokauppa alkoi jalostua kesän 

1943 lopulla. Taustalla oli Italian joutuminen vaikeuksiin omassa sodassaan. Kun 

Italia oli joutunut sotatoimialueeksi ensin saariensa osalta ja myöhemmin 

mannermaalla, olivat suomalaiset vaarassa menettää kaikki mahdollisuudet käydä 

kauppaa italialaisten kanssa. Tässä tilanteessa espanjalaiset näkivät ensi kerran 

mahdollisuuden nousta Italian ohi Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi 

Välimeren piirissä.  

                                                        
751 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 12 3.2.1943. 
752 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 51 6.4.1943. 
753 JMA Ulkomaankaupparaportti 778/131/44 10.10.1944. 
754 Biescas 1980, 27. Saksa oli miehittänyt eteläisen ns. Vichyn Ranskan loppuvuodesta 1942, joten 
Espanja saattoi käyttää koko eteläisen Ranskan rautatieverkkoa saksalaisten suostumuksella. 
755 UMA 5 Menneet sähkeet Nro 119 20.7.1943; Nro 129 29.7.1943. 
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Kun kompensaatiokauppa oli toiminut vuoden 1943 alusta hyvin, lähdettiin 

neuvotteluihin rakentavassa hengessä. Espanjalaiset myönsivät heti alkuun 

suomalaisten ongelmat sotatilan johdosta. Ideologinen aspekti tuotiin kuitenkin 

mukaan neuvotteluihin. Suomea on tuettava sen taistelussa kommunismia 

vastaan.756 Aluksi kartoitettiin halutuimmat tuotteet, jotka molempien osalta olivat 

kaivannaisia. Espanja tahtoi nikkeliä ja Suomi lyijyä, jolle oli Euroopassa kova 

kysyntä sodan vuoksi. Hinta oli kuitenkin vain osa ongelmaa, sillä Espanjan 

lyijykauppaa hidasti vientilupien byrokratia, kun taas suomalaisilla alkoi olla 

finanssivaikeuksia clearing-tilien kanssa. Suomelle oli tärkeää saada tuotteet 

liikkeelle ennen merien jäätymistä.757  

Sopimuksen synnyn ratkaisi nopeasti Italian antautuminen. Molemmat tekivät 

ehdotuksensa lokakuun 1943 aikana. Espanjalaiset korostivat haluaan korvata 

Italian tappion aiheuttamaa vajetta Suomen ulkomaankaupassa. Mukana oli 

edelleen hyvää tahtoa ratkaista kaikki byrokratian aiheuttamat ongelmat, mutta 

sopimukselle olisi ollut tilausta ilman Italian romahdustakin. Vuoden 1941 

sopimukseen liitetty maksupolitiikka oli ollut kauppaa hidastava tekijä, sillä maat 

olivat joutuneet jarruttelemaan ulkomaankauppaansa, koska maksut olivat olleet 

aina jommallekummalle osapuolelle epätasapainossa.758 Ei kuitenkaan pidä 

väheksyä Espanjan mahdollisuutta saavuttaa uudenlaista tilannetta Suomen 

markkinoilla. Aikaisemmin se oli joutunut kilpailemaan Ranskaa ja Italiaa vastaan 

Suomen markkinoilla, mutta nyt Ranskan kauppa oli ollut saksalaisten käsissä ja 

viimeinen kilpailija Italia oli poissa pelistä. Espanjan ei tarvinnut ajatella sodan 

lopputulosta, jos Suomi vain pysyisi itsenäisenä. Sillä olisi valmis kauppasopimus 

Suomen kanssa rauhan tultua Eurooppaan, ja se pääsisi vielä sodan kestäessä 

hyötymään puolueettomuudestaan aivan kuten ensimmäisessä maailmansodassa. 

Eikä sitä edelleenkään haitannut Suomen käymä sota Neuvostoliittoa vastaan, 

sehän palveli Espanjan oman ulkopolitiikan ydintä ainakin retorisella tasolla.  

Espanjan halulle solmia nopea sopimus on kuvaavaa sopimuksen 

solmimisvauhti ja -paikka. Ensimmäistä kertaa neuvottelut käytiin Helsingissä 

marraskuun alkupäivinä ja sopimus saatiin valmiiksi ja allekirjoitetuksi jo 

8.11.1943.759 Aloite neuvotteluihin oli tehty lokakuulla, joten kokonaisuutena se 

saatiin valmiiksi hyvin nopeasti, eikä perinteisiä allekirjoituksen lykkääntymisiä 

nähty. Sopimuksen tarkoituksena oli korvata ja täydentää vuoden 1941 sopimusta, 

                                                        
756 AMAE Leg R 2071 1 – 3 132s 20.8.1943. 
757 AMAE Leg R 2071 1 – 3 Nro 175 4.9.1943; 20.10.1943 Fin 3/43. 
758 AMAE Leg R 2071 1 – 3 17.10.1943 173 Fin – 3/43. 
759 AMAE Leg R 2071 1 – 3 Nro 257 ja Nro 260 9.11.1943. 



255 

joka oli osoittautunut hankalaksi. Espanjalaisten arvioiden mukaan kyseessä oli 

paras siihenastisista Suomen ja Espanjan välisistä kauppasopimuksista. 

Perusteluina espanjalaiset pitivät sopimuksessa mainittujen tuotteiden määrää ja 

laatua.760 Sopimukselle määriteltiin vuoden määräaika, jonka jälkeen se voitiin 

uusia tai se katkeaisi. Ensimmäinen vaihe olisi voimassa 1.10.1944 saakka.761  

Oliko sopimus paras aiempiin verrattuna, kuten Espanjan Helsingin edustaja 

sanoi? Kysymykseen on vaikea puolueettomasti vastata. Tietysti Espanjan 

edustaja pääsi nyt ensimmäistä kertaa solmimaan sopimusta Suomen päässä ja 

kaikki meni kivuttomammin kuin suomalaisilla oli mennyt Madridissa. Toisaalta 

sopimusta on hyvä katsoa laajemmasta näkökulmasta. Vuoden 1941 

kauppasopimus oli ollut ensimmäinen todellinen yritys saada Suomen ja Espanjan 

kauppa tasapainoon, mitä se ei ollut aiemmin ollut. Suomalaiset olivat oppineet 

neuvottelemaan espanjalaisten kanssa, ja toisaalta talvisodan aikana käydyt 

asekaupat olivat pakottaneet suomalaiset tekemään joustoja oman 

ulkomaankauppansa suhteen. Espanjalla taas oli nyt huomattavasti enemmän 

pelivaraa saada Suomen-kauppa tasapainoon. Liikkumavaraa ei kuitenkaan ollut 

niin paljon, että Suomelle olisi voitu sanella ehtoja. Sota-ajan lähtökohtatilanne 

muutti myös haluttuja tuoteryhmiä, joten keskustelu ei liikkunut enää pelkästään 

puu- ja paperituotteiden ja niitä kompensoivien hedelmien ja viinin ympärillä. 

Tilalle tuli lyijy ja nikkeli, jotka olivat helpommin verrattavissa toisiinsa.  

Maiden välisen kaupankäynnin ideologista puolta ei tule korostaa liikaa, 

mutta ei myöskään jättää huomiotta. Kun kaupankäynnistä puhuttiin, laittoivat 

molemmat osapuolet sopivimmat henkilöt asialle. Madridissa neuvoteltaessa 

Suomi käytti Jalantia ja Espanja koko kauppaministeriön virkamiesarsenaalia. 

Neuvotteluiden alkaessa hidastua tai Suomen liityttyä uudelleen sotaan oli 

politiikalla merkitystä. Espanjan ulkoministerinä varsinkin Serrano Suñer, mutta 

myös hänen seuraajansa Jordana tekivät Suomen suhteen edeltäjiinsä verrattuna 

nopeita Suomen kannalta myönteisiä päätöksiä. Espanjan ulkopolitiikan kannalta 

Suomi oli ihanteellinen kohde. Se sijaitsi riittävän kaukana, jotta sen kohtaloon ei 

tarvinnut sitoutua liikaa. Toisaalta se kävi sotaa Espanjan kannalta oikeinta 

vihollista eli Neuvostoliittoa vastaan, ja vieläpä Saksan rinnalla. Kommunismin 

vastustaminen oli Espanjan ulkopolitiikan tunnuslauseita, ja toiminta Suomen 

kanssa sopi siihen erittäin hyvin. Ja jos siinä ohessa hieman rikastuisi ja saisi 

oman jälleenrakennuksen kuntoon, olisi tilanne vielä parempi.  

                                                        
760 Ibid. 
761 AMAE Leg R 2071 1 – 3 Sähke 9.11.1943. 
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Suomen kannalta sota-aika oli hyvin raskasta. Talvisodan aikana apua otettiin 

sieltä mistä saatiin. Huomattavaa on, että aseiden hankkiminen suursodan 

kuluessa ja varsinkin Saksan vastustuksen vuoksi oli hyvin hankalaa. Espanja oli 

valmis välittämään apuaan Suomelle, minkä jälkeen onnistuneiden kauppojen 

kautta avautui mahdollisuus muuhunkin kauppavaihtoon, kun kauppa Francon 

noustua valtaan oli ollut muuten vaikeaa. Talvisodan ja kesän 1940 seurauksena 

Suomi joutui ulkomaankaupassaan hyvin eristyneeseen tilaan. Tässä suhteessa 

aiempi suhteellisen protektionistinen kauppapolitiikka oli jo kansanhuollollisesti 

vaikea ylläpitää. Kauppakumppaneita tuli hankkia, jos se oli mahdollista. Espanja 

oli myös Suomen kannalta koko jatkosodan ajan poliittisesti oikealla puolella. 

Maat saavuttivat kauppapolitiikassaan näillä edellytyksillä suurimman tasa-arvon 

kuin aiemmin. Sota-ajan vuoksi tätä tilannetta kaupan suhteen ei kuitenkaan 

kyetty hyödyntämään, mikä ei palvellut kummankaan etua. Kokonaisuutena 

voidaan kuitenkin todeta ulkomaankaupan osalta, että maat neuvottelivat hyvin 

ystävällisessä hengessä kaksi tuloksellista kauppasopimusta. Kuinka tämä 

ystävällisyys heijastui muuhun ulkopolitiikkaan Espanjan ja Suomen välillä? 

6.3 Maailmansota siivittää suhteet huippukohtaansa  

Toinen maailmansota oli alkanut Suomen ja Espanjan osalta täysin eri tavoin. 

Molemmat olivat toki julistautuneet puolueettomiksi, ja Suomen tarkoitus oli 

selvästi pysytellä suurvaltojen välisen sodan ulkopuolella. Saksan ja 

Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus, Suomen maantieteellinen 

sijainti ja Neuvostoliiton halu turvata Leningrad olivat kuitenkin johtaneet siihen, 

että Suomi oli mukana toisessa maailmansodassa jo ennen kuin suurvallat olivat 

ottaneet yhteen. Espanjan tilanne oli toinen. Se oli sitoutunut akselivaltoihin 

vahvasti oman sisällissotansa myötä, mikä vaikutti osaltaan myös suhtautumiseen 

Suomeen, kuten talvisodan ajalta saattoi huomata. Puolueettomuus ei Espanjalle 

ollut muutenkaan itsestäänselvyys, sillä se julistautui ei-sotaakäyväksi eli samaan 

asemaan kuin Italia ennen liittymistään sotaan kesällä 1940. Varsinkin 

länsiliittoutuneiden piirissä voitiin aiheellisesti epäillä Espanjan suunnitelmia 

etenkin Pohjois-Afrikassa, läntisellä Välimerellä ja etenkin Gibraltarilla.762 

Espanja otti joitakin askelia, jotka näyttivät viittaavan aktiiviseen sotaan 

siirtymiseen. Se miehitti Tangerin alueen, jonka eurooppalaisperäisen väestön 

enemmistö oli espanjalaisia, heti Ranskan tappion näyttäessä selvältä. 

                                                        
762 Tusell 1995, 76–79.  
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Espanjalaisilla sotilaspiireillä oli paljon toiveita Afrikan valloitusten suhteen, ja 

näitä alueita katsottiin saavan Ranskan siirtomaista. Afrikan suunnan katsottiin 

olevan luonnollinen laajenemissuunta eteläisen Amerikan imperiumin 

menettämisen jälkeen, vaikka kulttuuriset yhteydet hyvinä olivat säilyneetkin.763 

Virallisesti Espanja ei koskaan liittynyt toiseen maailmansotaan. Se kävi 

neuvotteluita Saksan kanssa sotaan liittymisestä syksyllä 1940, mutta Saksan 

haluttomuus käydä kauppaa Ranskan siirtomailla sekä Espanjan sodankäyntikyky 

asettivat sotaan liittymiselle sellaiset haasteet, että sotaakäyväksi Espanja ei 

ryhtynyt.764 Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon Espanja kuitenkin lähetti 

vapaaehtoisista koostuvan divisioonan, Sinisen divisioonan, itärintamalle, jolloin 

sen joukkoja oli mukana sodassa ilman sodanjulistusta.765  

Suomi liittyi uudelleen sotaan myös Saksan operaatio Barbarossan myötä eli 

Neuvostoliiton-sotaretken alettua.766 Suomalaisittain jatkosodan ja 

kansainvälisesti Saksan ja Neuvostoliiton välisen sodan alettua Suomi ja Espanja 

olivat siis samalla puolella sotilaallisesti. Kuinka tämä uusi tilanne tuli 

vaikuttamaan maiden välisiin poliittisiin suhteisiin?  

Kauppaneuvotteluiden yhteydessä jo vuoden 1940 alussa Winckelmann oli 

pyytänyt statuksensa nostamista asiainhoitajasta ministeritasolle, mikä tarkoitti 

1940-luvun diplomaattisessa kielessä lähettilään asemaa. Kuten on aiemmin 

todettu, Winckelmann kohotettiin täysivaltaiseksi ministeriksi eli lähettilääksi 

elokuussa 1940. Nyt vuosikymmeniä kestänyt vääntö Suomen Madridin edustajan 

ja Suomen ulkoministeriön välillä Suomen edustajan statuksesta oli saatu 

päätökseen. Protokollasta tiukasti kiinni pitävässä Espanjassa asiainhoitajatasolla 

ei virallisessa yhteydessä Primo de Riveraa lukuun ottamatta päästy tapaamaan 

valtionpäämiestä, mikä oli haitannut suhteiden virallisen puolen hoitamista.767  

Muutos ei vielä näkynyt syksyllä 1940 Espanjan ollessa kiireinen uuden 

kansainvälispoliittisen tilanteen vuoksi. Espanjan Franco ja Saksan Hitler 

neuvottelivat Ranskan ja Espanjan välillä Hendayessa lokakuussa 1940 Espanjan 

mahdollisesta liittymisestä sotaan, mitä ennen Espanja oli liittynyt kolmen vallan 

                                                        
763 Tusell 1995, 106–109, 114; Sanz 1995, 34–48. 
764 Burgos 1988, 107–117. Espanjalaisessa tutkimuksessa on käyty paljon keskustelua Espanjan 
roolista ja ennen kaikkea ei-sotaakäyvästä statuksesta toisen maailmansodan aikana. Hieman toisistaan 
poikkeavia tulkintoja ovat esimerkiksi Tusell 1995 tai Agudo 2002. 
765 Sinisen divisioonan vaiheista tarkemmin Juliá 2006 tai Kleinfeld ja Tambs 1979. 
766 Suomen jatkosota on yksi Suomen historian tutkituimpia osa-alueita. Sotaan liittymisestä 
esimerkiksi Jokipii 1987. 
767 Primo de Riveran aikana Espanjan kuningas oli ollut edelleen valtionpäämies, jota Suomen 
edustaja ei voinut virallisesti tavata, epävirallisesti kylläkin. 
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sopimukseen.768 Espanja pyrki järjestämään paikkansa sodan jälkeisessä 

maailmassa mahdollisimman hyväksi, kun akselilla näytti menevän niin hyvin. 

Suomen asema ei vaikuttanut tässä tilanteessa kovin merkittävältä, vaan 

esimerkiksi Tanskan ja Norjan miehittäminen sekä Italian liittyminen sotaan 

olivat yleiseurooppalaisesta näkökulmasta espanjalaisille merkittäviä asioita.769 

Samaan aikaan Espanjan Valdesin arvioissa korostuu Suomen vaikea sotilaallinen 

ja ennen kaikkea taloudellinen tilanne. Hän ei raportoi Espanjan edustajien 

aiempien vuosien tavoin Suomen lähialueen tapahtumista.770 Merkkejä 

kahdenvälisten suhteiden muutoksesta ei siis näy Helsingissä, ja Baltian maiden 

tultua miehitetyksi kesällä 1940 jää Espanjan Helsingin lähetystö melko syrjään. 

Aiempi tarkkailuasema suhteessa Viroon ja Latviaan ja sitä kautta osin myös 

Neuvostoliittoon jää nyt pois.  

Espanjan ulkopolitiikan kiireisin vaihe päättyi hetkeksi vuodenvaihteen 

1940–41 tienoilla pääosin, koska liittymisestä sotaan ei tehty päätöstä, eikä Saksa 

vaatimalla vaatinut Espanjalta mitään konkreettista toimenpidettä asian suhteen. 

Espanjan ulkoministerinä toiminut Serrano Suñer ei ollut yleensäkään kovin 

innokas ottamaan vastaan eri maiden diplomaattisia edustajia, mutta Suomelle 

audienssi suotiin. Suomen edustajan ennakko-odotukset eivät olleet kovin 

korkealla vierailun suhteen. Winckelmann oli pitänyt Serrano Suñeria hyvin 

saksalaismielisenä, ja hänen tietonsa Espanjan ulkoministeristä olivat peräisin 

länsiliittoutuneiden diplomaateilta. Lisäksi hänen oma kokemuksensa talvisodan 

ajalta ei ollut myönteisin mahdollinen.771 Vierailu osoittautui kuitenkin 

ennakkoon ajateltua huomattavasti lämminhenkisemmäksi. Espanjan 

ulkoministeri korosti omaa rooliaan Suomen taistelun tukemisessa propagandan 

osalta, koska hän oli sisäministerinä ollessaan vastannut lehdistön uutisoinnista. 

Toisaalta hän kertoi niukan avun johtuneen nimenomaan saksalaisten kylmästä 

suhtautumisesta. Serrano Suñer lupasi suomalaisille suorat yhteydet puheilleen 

sekä teki avauksen maiden välisten suhteiden kehittämisestä.772 Entinen 

sisäministeri korosti olleensa muuttuneen Suomi-kuvan takana, vaikka tuskin yksi 

henkilö noin suurta muutosta olisi saanut aikaiseksi. Joka tapauksessa oli Serrano 

Suñerin rooli lehdistöstä vastaavana mikä hyvänsä, sillä oli ollut jo merkitystä 

                                                        
768 Burgos 1988, 111–117. 
769 Agudo 2002, 139. 
770 AMAE Leg  R-983 Exp-46 Num 293 Taloudellinen tilanne 16.11.1940; Exp-52 Num 325 
7.12.1940. 
771 UMA 5 C Nro 918/144/40 1.12.1940. 
772 Ibid. 
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Espanjan suhteissa Suomeen. Muuten vierailun anti oli selkeä signaali maiden 

välisille suhteille. Suora mahdollisuus tavata ulkoministeri oli toki luvattu 

aiemminkin lähettilästapaamisten yhteydessä, mutta kuten kauppaneuvotteluiden 

aikana seuraavana vuonna saatiin havaita, oli tällä lupauksella nyt uutta painoa.  

Lisäksi Suomen edustajan saamaa vastaanottoa tulee tarkastella Serrano 

Suñerin ministerikauden tapaamiskäytännön näkökulmasta. Hän otti erittäin 

harvoin vastaan vieraiden valtioiden edustajia, millä hän halusi osoittaa maiden 

merkitystä Espanjalle. Esimerkiksi Unkarin edustaja joutui odottamaan 

vierailuaikaa yli yhdeksän viikkoa päästäkseen edes ministerin puheille. 

Muutenkin Serrano Suñer oli hyvin monessa sisäpoliittisessa asiassa mukana, 

eikä hänen aikansa aina riittänyt ulkoministeriön normaalitoimintaan. Persoonana 

eri maiden lähettiläät pitivät häntä epädiplomaattisena, sillä normaalista 

diplomaattikielestä poiketen hän saattoi sanoa asioita hyvin voimakkaasti ja 

suoraan.773 Suomen edustajalle vierailu järjestyi hyvin nopeasti, ja se oli 

molemmin puolin lämminhenkinen ja vielä myöhempiä talousneuvotteluja 

ajatellen hedelmällinen. Loppusyksystä 1940 alkaen Suomen ja Espanjan väliset 

suhteet alkoivat siis lämmetä niin poliittisesti kuin kaupallisestikin. Maat olivat 

löytämässä yhteistä polkua. Serrano Suñerin vierailu pani alulle toisen 

tapaamisen, joka ei käytännön tuloksiltaan ehkä ollut niin merkittävä, mutta 

poliittiselta signaaliltaan sitäkin merkittävämpi. Suomen edustaja tapaisi 

ensimmäistä kertaa virallisesti Espanjan valtionpäämiehen, tässä tapauksessa 

Francon.  

Jos Serrano Suñer oli vaikeasti tavoitettavissa, niin vielä vaikeampi oli päästä 

Francon puheille. Vaikka hän oli Espanjan valtionpäämies ja todellinen johtaja, 

hän näytti pitäneen itsensä erillään päivänpolitiikasta ja johtaneen mielellään 

hallituksensa kautta. Toisen maailmansodan alkuvaiheissa Franco tapasi sodan 

suhdanteiden mukaisesti erityisesti Saksan ja akselivaltojen edustajia ja 

liittoutuneiden edustajia hyvin vähän.774 Myös lähettiläiden henkilöillä oli 

vaikutusta. Franco ei tavannut juurikaan Ison-Britannian Samuel Hoarea, joka oli 

kotimaassaan myös merkittävä poliitikko.775 Yhdysvaltojen lähettilään Alexander 

Weddellin kanssa Espanjan viranomaisilla oli niin paljon ongelmia, että se 

vaikutti maiden välisten suhteiden hoitoon. Sen sijaan Yhdysvaltojen uuden 

lähettilään, Carlton J. Hayesin kaudella suhteet paranivat. Hayes astui kuitenkin 
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virkaansa vasta vuonna 1942.776 Suomi ei kuitenkaan ollut mukana akselin 

rintamassa vielä loppuvuonna 1940, kun Suomen edustaja kutsuttiin Francon luo 

audienssille. Suomen saamaa erityiskohtelua voidaan pitää talvisodan 

aiheuttamana myötätunnonosoituksena, sillä Franco oli luonut uransa sotilaana. 

Toisaalta voidaan myös arvioida Suomen edustajan lähettilääksi kohottamisella 

olleen oma roolinsa Espanjan valtionpäämiehen tapaamisella. Joka tapauksessa 

tapaaminen oli signaali maiden välisten suhteiden muuttumisesta parempaan 

suuntaan, tässä tapauksessa yli kaupallisten intressien.  

Keskusteluissa Franco toi esille perehtyneisyytensä talvisodan tapahtumiin ja 

oli kiinnostunut Suomen poliittisista vaihtoehdoista. Hän piti hyvänä asiana 

Suomen lähentymistä Saksan kanssa ja oli pahoillaan Suomen maantieteellisestä 

sijainnista Neuvostoliiton läheisyyden vuoksi. Franco palasi vielä Espanjan 

sisällissodan aikaan ja totesi Suomen ja kansallisen Espanjan hyvien suhteiden 

saaneen alkunsa jo sisällissodan alkuvaiheissa. Suomi oli ollut niitä harvoja 

valtioita, jotka olivat pitäneet edustajaansa Lissabonissa eikä tasavallan mukana 

esimerkiksi Valenciassa. Tämä asia Francon mukaan muistettiin nyt uusia suhteita 

rakennettaessa.777 Suomi oli alun perin henkilöstönsä turvallisuuteen vedoten 

jättänyt Madridin-lähetystön, mutta Winckelmann oli henkilökohtaisena 

kantanaan ehdottanut yhteyksien hakemista Francoon jo vuonna 1936. Suomen 

päätös siirtää lähetystönsä toiminta Lissaboniin osoittautui nyt hedelmälliseksi, 

vaikka sisällissodan lopputulos ei vuoden 1936 tilanteessa ollut suomalaisille 

tietenkään selvä. Valintatilanteessa suomalaiset olivat valinneet oikein.  

Espanjalaisten asenne Suomea kohtaan oli myönteinen valtion ylimpää johtoa 

myöten. Tulee muistaa, että esimerkiksi kauppaneuvotteluissa ei pidetty mitään 

kirettä sisällissodan päätyttyä. Nyt Suomi sai Espanjan kanssa aikaan 

kauppasopimuksen toimimaan kompensaatiokaupan myötä, lisäksi Espanjan 

hallinto suhtautui Suomeen hyvin myötämielisesti, niin että Suomi erottautui 

Madridissa selvästi. Tähän Suomi vastasi korottamalla Madridin asemapäällikön 

statusta. Suhteet olivat muuttumassa hyvin myötämielisiksi. 
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Samaan rintamaan 

Espanja keskusteli sotaan liittyvistä yksityiskohdista vielä vuoden 1941 alussa  

Bordigherassa Italiassa, jossa Espanjan korkein ulkopoliittinen johto eli Franco ja 

Serrano Suñer tapasivat Mussolinin. Tapaaminen uutisoitiin laajasti, mikä herätti 

Madridin diplomaattipiireissä huomiota. Winckelmann arvioi tapahtuman olleen 

kompensaatio Italialle Espanjan lämmiteltyä suhteita voimakkaasti Saksan 

kanssa.778 Itse tapaamisessa espanjalaiset käytännössä selittivät italialaisille, miksi 

eivät osallistuneet sotaan ja millä reunaehdoilla sotaan liittyminen Espanjan osalta 

olisi ylipäätään mahdollista. Italialaisilla oli ollut huomattava merkitys Espanjan 

politiikassa sisällissodan ajoista lähtien.779 Todellisuudessa Espanja ei ollut valmis 

ottamaan riskiä, vaikka akselille myötämielisyyttä osoittikin. Ainakaan jos 

kyseessä olivat länsiliittoutuneet eli Iso-Britannia ja vuoden 1941 lopulta alkaen 

Yhdysvallat. Neuvostoliitto oli kokonaan toinen asia. Keväällä 1941 Suomen ja 

Saksan yhteydet etenkin sotilastasolla lisääntyivät voimakkaasti. Toukokuussa 

suomalaiset saivat tietää Saksan ja Neuvostoliiton sodan olevan mahdollinen. 

Sotatilanteen mahdollinen yhteistoiminta ja vastuualueet sovittiin tarkoin ja 

Suomeen sijoitettiin saksalaisia joukkoja. Saksa aloitti hyökkäyksensä 

Neuvostoliittoon kesäkuussa 1941 ja muutama päivä Saksan hyökkäyksen jälkeen 

Suomi katsoi olevansa sotatilassa Neuvostoliiton kanssa.  

Madridissa Suomen lähentyminen Saksaan näkyi Suomen edustajan 

lähentyneinä yhteyksinä Saksan edustajaan, Eberhard von Stohreriin. 

Winckelmannille vihjattiin sodan olevan mahdollinen. Saksan sotilasedustajat 

selittivät mahdollisen yhteistoiminnan tavoitteita niin, ettei Suomen edustajalle 

jäänyt epäselväksi, mihin suuntaan oltiin menossa. Suomi ei kertonut näistä 

suunnitelmista Espanjan suuntaan, joka tarkkaili tilannetta vielä toukokuussa 

oman lähialueensa näkökulmasta. Espanjaa kiinnostivat taistelut Pohjois-

Afrikassa. Jos britit menettäisivät Suezin, saattaisivat espanjalaiset liittyä sotaan 

Gibraltarin osalta.780 Espanja pidettiin tässä tilanteessa sivussa sota-asioista. 

Vaikka se oli akselille myötämielinen, se ei ollut liittynyt sotaan ja siten se jäi 

sotivien maiden tiedonsaannin ulkopuolelle.  

Operaatio Barbarossan alettua Suomen ja Espanjan poliittinen linja oli 

erilainen. Suomi pyrki Helsingissä selittämään Valdésille Suomen tavoitteita ja 

syitä sotaan ryhtymiselle. Sodan määrittely tuntui olevan Suomelle niin tärkeää, 
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että Valdés kiinnitti siihen erityistä huomiota. Espanjan edustaja ei kuitenkaan 

ollut Suomelle Helsingissä niin merkittävä, että hän olisi saanut jotain 

erityishuomiota, vaan ensimmäiset tiedot sodan puhkeamisesta hän sai vasta 

radion välityksellä eikä esimerkiksi nootilla.781 Espanjassa tilanne oli toinen. Heti 

sodan puhjettua Serrano Suñer ei jäänyt odottelemaan Suomen lausuntoa asiasta, 

vaan hän ilmoitti julkisesti Neuvostoliiton olevan syyllinen myös Espanjan 

sisällissotaan. Falangi järjesti mielenosoituksia, joissa hurrattiin Saksalle, 

Romanialle ja Suomelle. Samalla Serrano Suñer hoiti muutamia tärkeitä raaka-

aineita koskevat vientiongelmat heti kuntoon Suomen osalta.782 Suomi käytti 

huomattavan määrän ulkopoliittista energiaa selittäessään sotansa olevan 

erillinen. Tämä erillissota-termi ei kuitenkaan uponnut espanjalaisiin, vaan 

Pyreneiltä katsoen Suomi oli Saksan liittolainen sodassa Neuvostoliittoa ja 

kommunismia vastaan. Espanjan osalta Suomen ei olisi tarvinnut edes selitellä, 

sillä sille tilanne oli itse asiassa parempi näin. Espanjalla oli hyvin läheinen suhde 

Saksaan, huomattavasti läheisempi kuin Suomeen, ja kun Suomi ja Saksa olivat 

samassa rintamassa, saattoi Espanja toimia hyvin vapaasti Suomen kanssa.  

Espanjalaisen nykytutkimuksen mukaan Suomi oli lähempänä liittolaisuutta 

kuin esimerkiksi Kroatia, Slovakia tai Bulgaria, koska se osallistui itsenäisenä 

maana suoraan sotatoimiin Neuvostoliittoa vastaan. Suomi rinnastetaan 

Espanjassa Romanian kanssa itärintaman merkittävimpiin Saksan kanssa 

myötäsotineisiin valtioihin. Suomen syyt lähteä sotaan tulkitaan kuitenkin osittain 

ideologisiksi eli taisteluksi kommunismia vastaan, mutta osittain myös oman 

maan itsenäisyyden turvaavaksi sodaksi.783  

Espanjan virallisessa valtioideologiassa frankismissa ei ollut ajatusta suuresta 

taistelusta kommunismia vastaan, kyse oli enemmänkin katolilaisuudesta ja 

konservatiivisuudesta, joihin sisällytettiin joitakin ulkoisia piirteitä Italian 

fasismista ja Saksan kansallissosialismista.784 Espanjan ei olisi tarvinnut osallistua 

varsinaisesti itärintaman sotatoimiin ideologiansa puolesta, mutta koska se oli 

sisällissotansa jäljiltä hyvin kommunisminvastainen ja Neuvostoliitto oli tukenut 

tasavaltalaisia, saattoivat sotatoimet ilman suurta riskiä suursotaan joutumisesta 

olla mahdollisia nimenomaan itärintamalla.  

Heti sodan puhjettua Espanja kuitenkin ilmoitti lähettävänsä joukkoja 

taistelemaan Neuvostoliittoon. Suomalaisille Serrano Suñer ilmoitti Espanjan 

                                                        
781 AMAE Leg R-983 Exp-51 Num 232 28.6.1941; 53–57 Num 20.8.1941. 
782 UMA 5 C Nro 496/94/41 12.7.1941. 
783 Juliá 2006, 106 – 107, 137. 
784 Vilar 1977, 78–82. 



263 

antavan nyt joukkoja, mitä se ei talvisodan aikana voinut tehdä. Pian lupauksensa 

jälkeen Espanjan ulkoministeri ilmoitti kuitenkin espanjalaisten sijoittamisen 

Suomeen olevan logistisesti vaikeaa.785 Espanjan ulkoministerin lausunto tuntui 

jo alkuaan suomalaisista turhalta. Suomi ei tarvinnut nyt jatkosodan parantuneen 

tilanteen vuoksi espanjalaisjoukkoja ja suomalaiset ymmärsivät, että jos 

itärintamalle joukkoja tulee, ne sotivat enemmän Saksan rinnalla kuin Suomen. 

Suomi demokratiana ilmeisesti vierasti edelleen Espanjan avointa fasismia, johon 

Suomi erillissota-ajatuksellaan yritti pitää etäisyyttä.  

Espanjan ajatus joukkojen lähettämisestä viittasi toisaalta ulko- ja toisaalta 

sisäpolitiikkaan. Se ei riskeerannut asemaansa läntisellä Välimerellä Isoa-

Britanniaa vastaan, mutta Neuvostoliitto oli sopivan kaukana, niin 

maantieteellisesti kuin poliittisestikin, ettei sen vastatoimia tarvinnut pelätä. 

Osallistumalla sotaan Saksan rinnalla Espanja voisi lunastaa paikkansa Saksan 

Uudessa järjestyksessä Saksan voittaessa. Toisaalta Espanja saattoi sijoittaa 

rintamalle kaikkein innokkaimmat falangistit, jotka saattoivat olla häiriöksi 

sisäpolitiikassa, eli Espanjan vapaaehtoisjoukoista tuli varaventtiili niille 

espanjalaisaktiiveille, jotka katsoivat toiseen maailmansotaan osallistumisen 

välttämättömäksi.786  

Espanja lähetti joukkoja varsin paljon, vapaaehtoisdivisioonan, joka nimettiin 

Siniseksi divisioonaksi. Sen johtoon tuli erittäin akselimyönteinen kenraali 

Agustín Muñoz Grandes, mutta muuten divisioona sijoitettiin osaksi 

Wehrmachtia. Vaikka joukkoja ei lähetetty Suomeen, oli divisioonan 

sijoituspaikka hyvin mielenkiintoinen. Se sijoitettiin Saksan Leningradin 

rintamalle eli siten se oli hyvin lähellä suomalaisjoukkoja. Talveksi 1941–1942 

joukot sijoitettiin etelämmäksi Ilmajärvelle.787 Eli vaikka Suomi ei espanjalaisia 

joukkoja saanut, olivat ne välillisesti tukemassa Suomen sotaponnisteluja.  

Suomen ja Espanjan osallistumista operaatio Barbarossaan tulee tarkastella 

sotilaallisen näkökulman sijaan poliittisesta näkökulmasta. Suomelle kyseessä oli 

virallisesti oma erillissota, joka sattui samaan aikaan Neuvostoliittoa vastaan 

Saksan kanssa koordinoidulla yhteistoiminnalla. Espanjalaiset eivät termiä 

Suomen osalta käyttäneet, mutta heille koko ajatus oli yhdentekevä. Suomi oli 

sodassa heidän näkökulmasta oikeaa vihollista vastaan, ja espanjalaiset halusivat 

myös itse olla tässä sodassa mukana, tosin erilaisilla poliittisilla tavoitteilla. Joka 
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tapauksessa toinen maailmansota oli tuonut maat samaan rintamaan, ja vieläpä 

maantieteellisesti varsin lähelle. Kaupallisen yhteistyön lisäksi oli syntynyt 

jonkinasteinen poliittis-ideologinen yhteys yhteisen vihollisen myötä. 

Vaikuttaisiko tämä uusi yhteys käytännössä kahdenvälisiin suhteisiin? 

Lähetystöjen henkilöstömuutokset signaalina suhteiden syventymisestä 

Espanjan Valdés oli tullut Tukholmasta keväällä 1939 Suomeen aluksi 

epävirallisena edustajana, mutta oli sen jälkeen toiminut maansa asiainhoitajana 

läpi talvisodan sekä välirauhan ajan. Raportoinnin osalta Valdés oli ollut varsin 

hyvin perillä Suomen tapahtumista ainakin talvisotaan saakka, jonka jälkeen 

Suomessa otettiin käyttöön hyvin tiukka sensuuri. Hän valitteli sensuurin 

vaikutusta tiedonsaannin näkökulmasta.788 Kokonaisuutena hän toteutti hyvin 

Espanjan perinteistä ulkopolitiikkaa Helsingissä, eli keskittyi raportoimaan 

Suomen ja lähialueen tapahtumista, kun taas varsinaiset kahdenväliset suhteet 

hoidettiin Madridissa. Valdés vaihdettiin normaalin urakierron mukaan uuteen 

edustajaan vuonna 1941 hänen oltuaan Suomessa hieman yli kaksi vuotta.789  

Syventyneiden suhteiden merkiksi Espanja ehdotti Suomelle uudeksi 

edustajaksi Agustín de Foxáa. Foxá oli tullut tunnetuksi kirjailijana sekä 

runoilijana, mutta ennen kaikkea yhtenä Falangin perustajajäsenenä. Hän oli ollut 

aiemmin Bukarestissa diplomaattitehtävissä ja oli liittynyt kansallisiin heti 

sisällissodan puhjettua. Ennen tuloaan Helsinkiin Foxá tapasi Winckelmannin 

Madridissa, ja keskusteluissa Espanjan uusi edustaja ilmoitti haluavansa tutustua 

Suomeen hyvin tarkkaan, sillä tarkoituksena oli diplomaattityön ohessa kirjoittaa 

kirja Suomesta espanjalaiselle yleisölle. Asiainhoitajana hän oli erityisen 

kiinnostunut kehittämään kahdenvälisiä suhteita.790 Francon ulkoasiainhallinnon 

lähettämät diplomaatit tulivat perinteisistä diplomaattisuvuista, joille tyypillistä 

oli konservatiivisuus ja kuningasvallan ajalta peräisin oleva aristokraattisuus. 

Toisaalta sisällissota toi ulkoasiainhallintoon uusia falangistiseen ideologiaan 

sitoutuneita henkilöitä, joiden urakehitys pääsääntöisesti oli hyvin nopea.791 Foxá 

kuului viimeksi mainittuun ryhmään ja hän oli varsin nuori nimityksenä aikoihin, 

35-vuotias, ja poliittisesti aktiivinen. Suomeen oli tulossa selkeästi uudenlainen 

edustaja Espanjasta. Foxán lähettäminen uudentyyppisen ideologian edustajana 
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sopi hyvin muuttuneisiin suhteisiin. Uusi asiainhoitaja oli henkilökohtaisesti 

kiinnostunut Suomesta, millä ei ollut Espanjassa aiemmin ollut merkitystä 

edustajia valitessa. Toisaalta hänen ollessa selvästi tietyn poliittisen aatesuunnan 

edustaja, voidaan tämä nähdä Espanjan signaalina Suomelle samassa ryhmässä 

olemisesta.  

Suomi hyväksyi Espanjan uuden edustajan ilman ongelmaa.792 Foxá saapui 

Suomeen syyskuussa 1941, ja perinteisessä valtuuskirjan vastaanottamisessa hän 

tapasi presidentti Rydin. Keskusteluissa suomalaiset kiittivät talvisodan aikana 

tulleesta tuesta ja korostivat maiden taistelleen samaa vihollista vastaan, 

espanjalaiset sisällissodassa ja suomalaiset talvisodassa. Kahdenvälisissä 

suhteissa toivottiin vauhtia kaupankäyntiin, joka toukokuun kauppasopimuksesta 

huolimatta ei ollut vielä toiminut halutulla tavalla.793 Foxá ei kuitenkaan 

henkilöstään huolimatta muuttanut Espanjan perinteistä linjaa Helsingissä, vaan 

tyytyi raportoimaan asemamaansa tilanteesta sekä Suomen suhteista 

länsiliittoutuneisiin, etenkin Isoon-Britanniaan. Hän kuitenkin laajensi Espanjan 

näkökulmia Pohjois-Euroopassa raportoidessaan paljon Ruotsista, jonka 

ulkopolitiikkaa hän vertasi Suomen vastaavaan.794 Hänen taustansa vaikutus 

Suomessa alkoi kuitenkin näkyä jo saman vuoden lopulla, kun Foxá järjesti 

virallisen vastaanoton Helsingissä sisällissodassa kuolleen falangistijohtaja José 

Antonion muistolle. Kyseessä oli selkeästi valikoidun piirin tapahtuma, sillä 

paikalla oli edustajat Saksasta, Italiasta, Japanista ja Unkarista sekä Suomesta 

protokollaosaston johtaja Rafael Hakkarainen.795 Espanja laski itsensä akselin 

leiriin, vaikka ei sotatoimiin virallisesti osallistunutkaan. Toisaalta Japani ei vielä 

muistojuhlien aikaan ollut aloittanut sotatoimia, kun taas muut osallistujamaat 

olivat. Suomi oli mukana luonnollisesti asemamaana, mutta mielenkiintoisesti 

ainoana demokraattisena maana, joskin sodassa mukana olevana. Suomen osalta 

akselin ryhmään kuuluminen oli aikakauden hengen mukaista ja vastasi sen 

hetkistä kansainvälispoliittista tilannetta. Suomi oli jo omassa sodassa ylittänyt 

selkeästi entisen Tarton rauhan rajan ja oli nyt ulkovaltojen silmissä hyökkääjä.  

Suomen heikentyneet suhteet Isoon-Britanniaan eivät jääneet espanjalaisilta 

huomaamatta, sillä jo Valdés oli kiinnittänyt erityistä huomiota lähetystön 

evakuointiin jo aiemmin syksyllä. Foxá arvioi, ettei suomalaisilla ollut kuitenkaan 

syytä huoleen, koska länsivaltojen voitto ei näyttänyt kovin todennäköiseltä. 
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Espanja piti Suomea selkeästi akselin kohtaloihin sidottuna ja jo vuoden 1942 

arviossa ajateltiin Suomen mahdollisen sodasta irrottautumisen olevan vaikeaa.796 

Espanjan asenteissa Suomea kohtaan voidaan havaita selvästi akselille edullisen 

sotatilanteen antamaa nostetta. Suomi oli Espanjan kannalta voittajalta 

näyttävässä joukossa, johon Espanja itsensä mieluusti laski. Foxán valinta 

edustajaksi Suomeen tiivisti Espanjan ajatuksen akseliryhmään kuulumisesta ja 

osoitti suomalaisille, millaista politiikkaa Suomi espanjalaisten mielestä edusti, ja 

tähän tilanteeseen Falangin jäsen olisi sopivin espanjalainen.  

Foxálla oli myös mielenkiintoa Suomea kohtaan muuten. Hänelle järjestettiin 

rintamatilanteen rauhoituttua vuoden 1942 alkupuolella kierros Suomen 

rintamilla. Mukana oli myös muiden maiden diplomaatteja, mutta huomattavaa 

oli, että Foxán kierros oli laajin niin maantieteellisesti kuin myös ajallisesti. 

Suomalaiset esittelijät muistelivat mielellään Espanjan sisällissodan ja Suomen 

sotien yhtäläisyyksiä, jolloin Neuvostoliiton rooli vihollisosapuolena tuli vahvasti 

esiin. Politiikkaa ei vierailulla sivuttu Francolle nostettua maljaa lukuun ottamatta 

ja esimerkiksi Sininen divisioona sivuutettiin täysin.797 Ilmeisesti suomalaisille oli 

tullut tietoon Foxán ansiot kirjailijana ja runoilijana, sekä hänen tavoitteensa 

kirjoittaa jotain Suomesta. Suomen ja Espanjan välillä ei ollut juurikaan ollut 

kulttuurivaihtoa, eikä espanjalaisia kulttuurin edustajia ollut juuri aiemmin 

vieraillut Suomessa. Sama tietysti piti paikkaa Suomen suhteissa Espanjaan. Nyt 

kuitenkin Espanjalla oli kulttuurivaikuttaja asiainhoitajana, joten ehkä 

suomalaiset ajattelivat hänen kauttaan lisätä myös sotatoimista riippumatonta 

Suomi-tietoisuutta Espanjassa.  

Espanjan asenne kahta itsenäisenä ja miehittämättömänä säilynyttä 

Pohjoismaata kohtaan sai mielenkiintoisen lisän, kun Suomi solmi Vatikaanin 

kanssa diplomaattisuhteet huhtikuussa 1942. Konservatiivinen ja katolilainen 

Espanja katsoivat diplomaattisuhteiden olevan ehdottomasti Suomen kannalta 

hyvä asia. Espanja tiesi paavin tukeneen Suomea talvisodassa ja oli melko hyvin 

perillä Suomen motiiveista ulkopolitiikkansa suhteen. Suomi halusi saada 

kontaktin Vatikaanin laajan diplomaattiverkoston kanssa, koska se oli 

varteenotettava diplomaattinen voima Kansainliiton menetettyä merkityksensä. 

Suomi haki Vatikaaniin hyvin kokenutta diplomaattia. Suomalaisten toiveet 

Vatikaanin suunnalla olivat osittain turhia, sillä Espanja oli saanut taustalla tietää, 

ettei protestanttiseen Suomeen tulisi paavin edustajaa. Samaan aikaan Ruotsi ei 
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kuitenkaan ollut aktiivinen lainkaan, mikä herätti ihmetystä katolisissa maissa.798 

Puolueettoman Ruotsin ei tarvinnut niin voimakkaasti hakea kontakteja 

tulevaisuuden varalle kuin jatkosotaa käyvän Suomen, jolle kaikki mahdolliset 

diplomaattiset kontaktit olivat hätävaraa. Suomi oli kuitenkin Vatikaanin-

suhteidensa vuoksi Espanjan silmissä taas entistä hyväksyttävämpi, kun taas 

Ruotsi ei tässä suhteessa esiintynyt espanjalaisille edukseen.  

Foxán kausi Suomessa jäi kuitenkin lyhyeksi. Hän poistui Suomesta 

elokuussa 1942 hyvin lyhyellä varoitusajalla ilmoittamatta erityistä syytä 

lähtöönsä. Espanjan asioita Suomessa hoiti toistaiseksi varakonsuli Rafael 

Sanchez-Rosenlidt.799 Oliko Foxán lähdön taustalla ongelmia kahdenvälisissä 

suhteissa? Syitä voidaan hakea niin Espanjan ulkoasiainhallinnosta kuin maan 

ulkopolitiikasta. Suomi oli korottanut edustajansa Madridissa täysivaltaiseksi 

ministeriksi eli lähettilääksi jo vuonna 1940. Diplomaattiseen kanssakäymiseen 

kuului, että vastavuoroisesti Espanjan olisi tullut korottaa maansa edustaja 

lähettilääksi. Suomalaiset olivat havainneet, että Foxá oli saapunut Suomeen 

edelleen asiainhoitajan statuksella.  

Suomi oli ehdottanut epävirallisesti, että vastavuoroisuuden nimissä Espanjan 

tulisi korottaa edustajansa täysivaltaiseksi ministeriksi jo syksyllä 1941,800 mutta 

Espanja ei ollut sitä tehnyt. Suomen ulkoministeriön pyydettyä selvitystä 

Winckelmannilta tämä vastasi, että Espanjan ulkoministeriöllä ei ollut varoja 

korottaa Foxán statusta, eikä hän myöskään ollut virkauralla niin pitkällä, että 

lähettilään asema olisi mahdollinen. Winckelmann puolusteli Espanjaa hyvin 

voimakkaasti sanoen, että sen kanssa oltiin edustuksessa samalla tasolla, kun taas 

esimerkiksi Lissabonissa pidettiin edustustoa, vaikka Portugalilla ei ollut 

vastaavaa Helsingissä. Winckelmannille oli luvattu korottaa Helsingin edustus 

ministeritasolle vuonna 1942, mutta tämäkään ei ollut varmaa.801 Ilmeisesti 

Winckelmann oli uskonut oman nimityksensä yhteydessä, että Espanja nostaisi 

oman edustustonsa profiilia automaattisesti seuraavan edustajan mukana. Kun 

näin ei käynytkään, hän joutui selittämään omalle ulkoministeriölle 

vastavuoroisuuden puutetta.  

Winckelmann tapasi Foxán seuraavana vuonna Madridissa, kun tämä oli 

palannut Espanjaan. Espanjan asiainhoitaja epäili, ettei palaisi Suomeen viitaten 

uudelleenjärjestelyihin maansa ulkoasiainhallinnossa. Foxá sanoi, että Helsingin 
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edustusto tultaisiin kohottamaan ministeritasolle, mutta uudessa tilanteessa hän 

alle 40-vuotiaana ei tullut kysymykseen. Ottaen huomioon Foxán taustan 

falangistina Winckelmann arvioi, että kyseessä voisi olla jonkinlainen muutos 

Espanjan ulkopolitiikassa.802 Tämä muutos kokonaisuudessaan jäi suomalaisilta 

kuitenkin huomaamatta.  

Espanjan kansallisten rivit eivät suinkaan olleet sisällissodan jäljiltä 

yhtenäiset. Ennen kaikkea ristiriitoja oli entistä kuningasvaltaa kannattavien 

karlistien ja Falangin kannattajien välillä. Karlistit kokoontuivat viettämään pyhää 

viikkoaan Bilbaoon, kun Begoñan basilikaan heitettiin kranaatti, joka haavoitti yli 

kolmeakymmentä osanottajaa. Heidän joukossaan oli armeijasta vastaava 

ministeri eversti José Varela. Kranaatin takana oli Falangin ääriaineksia. Franco 

ryhtyi nopeasti toimenpiteisiin erottaen Varelan, jota hän piti liian monarkistisena 

sekä myös ulkoministeri Serrano Suñerin, joka oli vastuussa Falangin 

toiminnasta.803 Sisäpolitiikan muutos oli samalla selkeä muutos ulkopoliittisesti. 

Serrano Suñer oli toiminut ulkopolitiikassa liian omavaltaisesti ja usein ylittänyt 

valtuutensa, ja Franco oli pohtinut hänen vaihtamistaan pitkään.804  

Uusi ulkoministeri oli signaali Espanjan ulkopolitiikan muutoksesta. 

Ulkoministeriksi palasi tunnetusti länsiliittoutuneille myötämielinen Francisco 

Jordana.805 Hänen ajatuksenaan ei ollut muuttaa Espanjan ulkopolitiikkaa806, 

mutta se muuttui hänen mukanaan. Esimerkiksi Yhdysvaltojen Hayes pääsi 

Madridissa huomattavasti useammin ulkoministerin puheille.807 Foxá oli ollut 

Serrano Suñerin kauden nimitys ja selkeä poliittinen signaali Suomen suunnalle. 

Ulkoministerin vaihduttua saatettiin vaihtaa myös ulkopolitiikan edustajia 

asemamaissa. Foxán lähdön päivämäärä osuu hyvin yhteen Espanjan 

ulkopolitiikan muutosten kanssa sekä Begoñan tapahtumaa seuranneiden 

aikamääreiden kanssa. Muodollinen protokollasyy liittyen Foxán virkaikään 

olikin muutos Espanjan ulkoasiainhallinnossa ja esti sitten myöhemmin Foxán 

paluun, vaikka hänellä oli edelleen akkreditointi Suomessa.  

Espanjan kannalta ongelmalliseksi tilanteen tekee lähetettyjen diplomaattien 

puute Suomessa. Sota-ajan oloihin nähden hyvin toiminut raportointi katkeaa 

lähes täysin varakonsuli Sanchez-Rosenlidtin aikana ja keskittyy kahdenvälisten 
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suhteiden kannalta toisarvoisiin asioihin, eikä vastaa Espanjan perinteistä 

ulkopolitiikkaa Suomen osalta eli Helsingin roolia tarkkailupaikkana. Sanchez-

Rosenlidt raportoi esimerkiksi Madridiin, ettei Suomella ole juutalaisongelmaa.808 

Vaikka Winckelmann vihjaakin Foxán poislähdöllä voivan olla jonkinlainen 

ulkopoliittinen elementti, jää Espanjan ulkopolitiikan muutos suomalaisilta 

huomaamatta, mistä on esimerkkinä Madridin lähetystön henkilöstömäärän 

lisääminen.  

Madridin lähetystö oli Suomen Eurooppa-keskeisen edustustoverkon 

viimeinen toimipiste, jossa päällikkö nostettiin ministeri- eli lähettilästasolle. 

Muutenkin henkilökuntaa oli vähän. Runkomiehityksen olivat muodostaneet koko 

olemassaolon ajan lähetystön päällikkö sekä kanslisti, jolla ei ollut diplomaattista 

statusta. Lisäksi eri aikoina oli ollut paikalta palkattua henkilöstöä, kuten tapaus 

Cachero osoitti. Toista lähetettyä diplomaattia tai esimerkiksi kaupallisiin asioihin 

erikoistunutta henkilöä ei ollut, sotilasasiamiehestä puhumattakaan. Kun edellä 

mainittuja apuvoimia oli tarvittu, ne oli hoidettu joko muiden lähetystöjen kautta 

tai Suomesta oli tullut apuvoimia. Kaupallisissa asioissa käytettiin paljon 

liikemieskontakteja kuten Errollia.  

Toiminta Suomen edustustossa vähällä henkilöstöllä oli sikäli haavoittuvaa, 

että kanslistin sairastuessa joutui edustuston päällikkö hoitamaan myös juoksevia 

asioita, mikä haittasi edustustehtävien hoitoa. Samaa voitiin tietysti sanoa 

Espanjan Helsingin-lähetystöstä, jonka korkean profiilin diplomaattinen toiminta 

loppui käytännössä kokonaan Foxán poistuttua. Suomen osalta ongelma oli 

yleinen ja varsin hyvin tiedossa, sillä samankaltainen tilanne oli vallinnut 

useimmissa Suomen edustustoissa. Edustustoverkko supistui etenkin Länsi-

Euroopassa toisen maailmansodan aikana, koska Saksan miehittämiltä alueilta 

kotiutettiin suuri osa henkilöstöä. Madrid oli kuitenkin yksi niistä edustustoista, 

joissa sotaakäyvien maiden edustajat saattoivat tavata toisiaan, joten sen 

painoarvo diplomaattisessa maailmassa saattoi kasvaa sodan kuluessa.  

Suomi ei ollut katsonut sotilasasiamiestä tarpeelliseksi Madridiin ennen toista 

maailmansotaa, vaan tehtävää hoiti ensin Pariisin-edustuston ja myöhemmin 

Bernin-edustuston sotilasasiamies. Eversti Hedlund, joka oli johtanut aseostoja 

talvisodan aikana, oli ollut ensimmäinen sotilastehtävässä ollut Suomen edustaja 

Madridissa. Muodollisesti eversti Lauri Hiisi hoiti Bernistä ja Vichyn Ranskasta 
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Espanjaa sivuakkreditointinaan maaliskuusta 1941 lähtien.809 Hiisi palasi 

Suomeen ja esitti Pyreneiden niemimaan strategisen aseman merkityksen kasvun 

myötä, että Madridiin voitaisiin sijoittaa oma sotilasasiamies. Perusteluina oli 

Pohjois-Afrikan ja läntisen Välimeren rooli sodassa sekä Espanjan rooli 

puolueettomana valtiona. Espanjalla ei myöskään ollut sotilasasiamiestä 

Helsingissä.810 Espanjalaisten osalta tilanne oli hyvin mielenkiintoinen, sillä 

Suomi oli ollut pitkään tarkkailupaikka Pohjois-Eurooppaan ja Baltiaan, mutta 

sotilashenkilöä sinne ei ollut sijoitettu. Talvisota oli ollut kokonaisuutena hyvin 

lyhyt, joten siihen sotilasasiamies tuskin olisi ehtinyt, ja samaa voitaneen sanoa 

jatkosodan hyökkäysvaiheesta. Lisäksi Foxálle oli esitelty varsin tarkkaan 

rintamatilanne, joten Espanja ei tällaista ollut Helsinkiin perustanut.  

Suomi päätti kuitenkin perustaa sotilasasiamiehen viran Madridiin ja se 

tehtiin hyvin nopeassa tahdissa. Kun Hiisi oli palannut marraskuussa 1942, oli 

uusi Madridiin sijoitettu virka ja siihen sijoitettu henkilö selvillä jo viikon 

kuluttua. Suomi esitti Madridin sotilasasiamieheksi majuri Carl von Haartmania, 

minkä espanjalaiset hyväksyivät. Asia vuodettiin Espanjan lehdistöön jo ennen 

varsinaista akkrementtipyyntöä.811 Majuri von Haartman oli selkeästi poliittinen 

valinta Suomen sotilasasiamieheksi, minkä espanjalaiset myös huomasivat. 

Omissa muistelmissaan von Haartman kertoi valintansa syyksi espanjan 

kielitaidon sekä sen, että hän tunsi maan tavat oltuaan upseerina siellä.812  

Suomalaisia oli taistellut Espanjan sisällissodassa, mutta pääosin he olivat 

olleet tasavallan puolella. Vain kourallinen suomalaisia oli liittynyt Francon 

armeijaan, ja von Haartman oli ollut yksi heistä. Häntä oli motivoinut halu päästä 

taistelemaan nimenomaan kommunismia vastaan, vaikka taustalla oli toki myös 

seikkailunhalua. Itse sodassa hän haavoittui viidesti ja hänet palkittiin 

urhoollisuudesta taistelusta. Von Haartman ja hänen yksikkönsä oli tunnettu 

molemmilla puolin rintamaa suorituskyvystään, johtaja itse lempinimellä El 

Capitan Finlandés. Sisällissodan päätyttyä hän toimi pataljoonankomentajana 

Kollaanjoella ja jatkosodassa yhteysupseerina suomalaisten ja saksalaisten välillä. 

Hän oli Espanjassa valmiiksi hyvin tunnettu henkilö.813 Suomen suhteissa 

Espanjaan von Haartman ei siis ollut kuka tahansa sotilashenkilö, vaan hänellä oli 

                                                        
809 JMA 78 Sotilasasiamehet 14.4.1942. Suomella oli ollut sotilastarkkailijoita Espanjan 
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811 JMA 78 Sähke 123 12.11.1942; Sotilasasiamiestoimisto 576/ulk.2/15 13.11.1942; Sähke 186 
15.11.1942; Nro 939/42 16.11.1942; Nro 45 19.11.1942. 
812 Haartman 1972, 234. 
813 Haartman 1940, passim; Haartman 1972, 152–252. 
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selkeästi poliittinen leima, joka vastasi jossain määrin Foxán valintaa Suomen 

asiainhoitajaksi. Nimittämällä von Haartmanin Espanjaan Suomi osoitti tukeaan 

Francon hallinnolle, olihan Suomen sotilasasiamies taistellut aiemmin asein 

kansallisten puolella.  

Suomi oli aiemmin samana vuonna käyttänyt huomattavasti voimavaroja 

propagandaan esitellen erityisesti perusteluita Itä-Karjalan kuulumisesta 

Suomelle.814 Sotilasasiamiehen valinta oli kuitenkin talvisodan jälkeen suurin 

Suomea koskeva uutisoinnin aihe Espanjassa, ja valinta oli jokaisen merkittävän 

lehden etusivun uutinen.815 Suomi sai ehkäpä harkitusti huomattavasti uutistilaa 

Espanjassa, joka oli vieläpä ilmaista ja ylitti esimerkiksi propagandalla saadun 

huomioarvon. Suomi oli nyt korottanut Madridin-lähetystön merkitystä 

entisestään. Nostamalla ensin edustuksen ministeritasolle ja sitten lisäämällä 

vahvuuteen sotilasasiamiehen Suomi oli nostanut Espanjan merkitystä omissa 

ulkosuhteissaan. Kuinka Espanja vastaisi?  

Espanjalaiset olivat etsineet sopivaa henkilöä Suomeen Foxán poistuttua, 

koska kyseisen henkilön tuli olla sellainen, että hänet voitaisiin nimittää 

lähettilääksi. Espanjalaiset olivat valinneet toukokuussa Suomeen edustajaksi 

Nantouillet’n markiisin Pedro de Prat y Soutzon. Hän oli virkaurallaan niin 

pitkällä, että hänet voitiin nimittää ministeritasolle eli lähettilääksi. Espanjan 

lähetystö Helsingissä oli edelleen vuonna 1943 ilman päällikköä, mikä sai 

suomalaiset antamaan toukokuussa espanjalaisille nootin Foxán asemasta. 

Nootissa tiedusteltiin, aikoiko Espanja lähettää lainkaan uutta edustajaa Suomeen. 

Epävirallisesti espanjalaiset toimivat hyvin nopeasti Suomen jätettyä asiasta 

nootin, he järjestivät akkreditoinnin puhelimitse Päivö Tarjanteen kanssa.816 

Espanjalaiset viivyttelivät virallisessa vastauksessaan, mutta ilmoittivat kyllä 

nimittäneensä vastavuoroisesti Suomeen sotilasasiamieheksi eversti Carlos Marin 

de Bernadosin.  Vihdoin heinäkuussa espanjalaiset ilmoittivat, että Foxá jää 

Madridiin ja että tehtäviä hoitaa toistaiseksi lähetystön sihteeri Angel Zubelzu.817  

De Prat oli myös poliittinen valinta. Hän ei ollut Falangin jäsen, mutta 

toimittuaan aiemmin Espanjan Turkin-lähettiläänä hän oli saanut siellä hyvin 

saksalaismielisen diplomaatin maineen, mistä Turkin edustajat varoittivat Suomen 

edustajaa sotaonnen käännyttyä akselinvastaiseksi. Yleisesti De Pratia pidettiin 
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kuitenkin yhtenä kyvykkäimmistä espanjalaisista diplomaateista.818 De Prat aloitti 

Suomessa vuoden 1943 elokuussa.819 De Pratin valinta olikin hyvin 

mielenkiintoinen liike espanjalaisilta. Helsingin-lähetystö oli ollut noin vuoden 

ilman päällikköä, minkä jälkeen sinne siirrettiin kyvykkäänä pidetty diplomaatti 

varsin suuresta asemamaasta, joka oli vielä puolueeton. Saksalaismielisenä hänen 

valintansa osoitti Suomen kuuluvan edelleen espanjalaisten silmissä 

akselivaltoihin, mutta espanjalaiset olivat nyt selkeästi palaamassa perinteiseen 

Suomen politiikkaan. Helsinki oli tärkeä tarkkailupaikka, ja Suomen tulevat 

ratkaisut kiinnostivat Espanjaa paljon. Samalla Espanja sai nyt täytettyä 

kiusalliseksi muodostuneen vastavuoroisuuden samantasoisen edustuksen osalta, 

kolme vuotta Suomen jälkeen.  

Samana vuonna Espanja muutti ulkopolitiikkaansa huomattavasti 

myötämielisemmäksi suhteessa länsiliittoutuneisiin. Taustalla oli sotatoimien alku 

Espanjan omien rajojen lähellä. Liittoutuneiden aloittama operaatio Soihtu 

Pohjois-Afrikassa marraskuussa 1942 toi taistelevat joukot aivan Espanjan 

Marokon rajoille, mikä laittoi Espanjan ei-sotaakäyvän aseman koetukselle. Heti 

Stalingradin tappion jälkeen Espanjassa harkittiin sitoutumista länsivaltoihin, jos 

Saksa romahtaisi. Kommunisminvastaisuus säilyi edelleen, mutta kontakteja 

Italiaan alettiin määrätietoisesti vähentää sotatoimien siirryttyä lähemmäksi 

Italian saaria ja maa-alueita. Virallisesti Espanja julistautui puolueettomaksi 

lokakuussa 1943, ja Sinistä divisioonaa alettiin vetää pois saman vuoden 

marraskuussa.820 Tämä kaikki tarkoitti kontaktien vähenemistä akselivaltoihin, 

joihin Suomi oli laskettu kuuluvaksi.  

Suomen suhteet säilyivät kuitenkin hyvinä. Winckelmann tapasi Jordanan 

lokakuussa 1942, ja maiden suhteiden todettiin olevan hyvät. Jordana jopa 

ilmoitti, että jos Suomi haluaa puuttua maataan koskevaan uutisointiin, se tullaan 

järjestämään. Suomi oli Madridissa muutenkin erityiskohtelussa, sillä se 

kutsuttiin ainoana akselivaltojen sekä Pohjoismaiden edustajana Yhdysvaltojen 

järjestämille vastaanotoille, mikä herätti esimerkiksi briteissä ja muissa 

akselivalloissa hämmennystä.821 Suomalaiset olivat Yhdysvaltojen erityishuomion 

kohteena historiallisten syiden, mutta myös sen vuoksi, että maat eivät olleet 

sodassa. Kun Espanja oli hitaasti suuntautumassa länteen, oli Suomi heidän 
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näkökulmastaan taas erityistapauksena oikeassa paikassa, jotta suhtautumista 

siihen olisi tarvinnut muuttaa. Suomalaisten näkökulmasta erityishuomio sopi 

omaan erillissota-ajatteluun, eikä Espanjaa nyt sen ulkopolitiikan 

suunnanmuutoksen takia tarvinnut pitää täysin akselin liittolaisena. Winckelmann 

torjuikin raporteissaan syytökset, joiden mukaan Espanja olisi salaisesti tukenut 

Saksaa esimerkiksi tankkaamalla sukellusveneitä Kanarian saarilla.822 Espanjan 

sinänsä vähäisessä käännöksessä länteen suhteet Suomeen olivat merkki 

kolmansille osapuolille kuinka Espanja saattoi hoitaa hyviä suhteita myös 

demokratioiden kanssa.  

Suomi päätti vahvistaa Madridin-lähetystöä entisestään toisella lähetetyllä 

diplomaatilla. Madridista oli jo aiemmin valitettu henkilöstöpulaa, mitä 

Lissabonin sivuakkreditointi vain vaikeutti. Madridiin oli päätetty perustaa 

lähetystösihteerin virka jo vuonna 1941, mutta ensimmäinen virkaan valittu 

henkilö Taavi Pohjanpalo siirrettiin Lissaboniin, koska siellä ei ollut lainkaan 

lähetettyä henkilökuntaa.823 Madridin-virka perustettiin, mutta se jäi auki useiksi 

vuosiksi, mitä Winckelmann valitti Helsinkiin.824 Virka päätettiin täyttää vuoden 

1944 alussa, jolloin 1. lähetystösihteeriksi nimettiin Veli Palmroth. Kun vielä 

Haartman oli saanut oman sotilasavustajan, oli lähetystön koko suurimmillaan nyt 

kuusi henkilöä. Palmroth astui tehtäväänsä 1.2.1944.825 Lähettiläs, 

lähetystösihteeri, sotilasasiamies sekä kolme avustajaa osoittivat, että Suomi oli 

nostanut toisen maailmansodan loppua kohden selvästi Madridin-lähetystön 

asemaa. Se oli noussut pienestä yhden lähetetyn henkilön edustustosta vähintään 

keskisuurien joukkoon. Samalla osa henkilövalinnoissa oli sotilasasiamiehen 

osalta selkeästi poliittinen merkitys. Suomi halusi osoittaa ystävällisyyttä 

Espanjalle ja korostaa hyväksyvänsä sen hallitusjärjestelmän. Samaan aikaan 

Espanja oli myös siirtänyt Suomeen poliittisia edustajia, ensin Foxán ja sitten 

lähettilään arvossa de Pratin.  

Samantapaisia kehityskulkuja voidaan havaita myös Suomen suhteissa 

Romaniaan. Suomi oli vaihtanut Bruno Kivikosken Eduard Paliniin Bukarestissa 

juuri operaatio Barbarossan yhteydessä.826 Näin Suomi ja Romania sotivat Saksan 

rinnalla samaa vihollista vastaan eli kuuluivat samaan rintamaan, aivan kuten 

Espanjakin, joka ei kuitenkaan ollut virallisesti sodassa. Palinin positiivinen 
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suhtautuminen Romaniaan lisääntyi sodan alkuvaiheissa. Hänen jättämissään 

raporteissa välittyi kuva ystävällisestä valtiosta, jolla oli omia sisäisiä vaikeuksia. 

Hän jopa näki Romanian Suomen vahvimpana kumppanina Itä-Euroopassa.827 

Kuvassa on samoja piirteitä kuin Suomen ja Espanjan välisissä suhteissa. Samalla 

puolella olo ideologisella ja osittain sotilaallisella tasolla heijasteli lähetystöjen 

raporteissa kuvaa ystävävaltiosta, vaikka ennen toista maailmansotaa 

kauppasuhteita lukuun ottamatta syvempää yhteistoimintaa ei ollut. Maailmansota 

näytti luovan suhteiden kannalta suotuisan ilmapiirin, jossa positiivinen mielikuva 

alkoi mahdollisesti vaikuttaa keskinäisiin suhteisiin. Suomen ja Espanjan osalta se 

oli tarkoittanut kauppasopimusten nopeaa etenemistä sekä kontaktien 

lisääntymistä ulkoasiainhallinnon suuntaan. Liioittelematta mielikuvan vaikutusta 

ulkosuhteisiin, voidaan vähintään nostaa esille, ettei positiivisesta kuvasta 

haittaakaan ollut. Toisaalta henkilöstömäärän kasvattaminen ja ennen kaikkea 

tiettyjen henkilöiden valinta lähetystöjen avainpaikoille kertoi ystävällismielisen 

mielikuvan käytännön vaikutuksista. Kuvalla oli vaikutusta. Miten ystävyys 

kestäisi muutokset, joita vuosi 1944 toi tullessaan? 

Alkuvuosi 1944 antaa suuntaa muutoksille 

Vaikka Espanja oli virallisesti julistautunut puolueettomaksi lokakuussa 1943, oli 

sen ulkoasiainhallinnossa vielä ryhmiä, jotka halusivat pitää kiinni aiemmista 

akselisympatioista. Osittain suhde länsiliittoutuneisiin katsottiin vaikeaksi, koska 

nämä olivat pitäneet Espanjan sodan ulkopuolella taloudellisen sodankäynnin 

keinoin, eli ne olivat rajoittaneet Espanjan ulkomaankauppaa. Sotaonnen 

käännyttyä selkeästi liittoutuneille myönteiseksi vuonna 1943 etenkin Yhdysvallat 

tiukensi Espanjan-politiikkaansa.828 Espanjalaiset eivät kuitenkaan painostuksesta 

pitäneet ja vastineeksi he tunnustivat Japanin vanavedessä Filippiinien 

itsenäisyyden lokakuussa 1943. Filippiinien johtoon tuli lakimies José P. Laurel, 

jonka mukaan tapahtunutta nimitettiin ”Tapaus Laureliksi”. Yhdysvaltoja, jonka 

siirtomaa Filippiinit olivat, tämä tilanne luonnollisesti loukkasi, ja seurauksena oli 

kriisi Yhdysvaltojen ja Espanjan välille.829 Kuka tunnustuksen Espanjasta lähetti? 

                                                        
827 Alenius 2011, 28–29. 
828 Preston 1994, 494–495. 
829 Cortada 1970, 66–67. Filippiinit olivat kuuluneet Espanjalle 1800-luvun lopulle saakka, jolloin 
niistä oli tullut Yhdysvaltojen siirtomaa. Yhdysvallat oli luvannut Filippiineille itsenäisyyden toisen 
maailmansodan jälkeen, mutta miehittävä Japani ehti ensin saadakseen paikallista tukea omalle 
miehitysvallalleen. 
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Länsimaihin myönteisesti suhtautuva Jordana oli hyvin epätodennäköinen 

vaihtoehto, mutta joka tapauksessa tunnustus lähti Espanjan ulkoministeriöstä. 

Hän ei itse muistelmissaan nimeä yksittäistä henkilöä ja toteaa, että tapaus saatiin 

nopeasti pois päiväjärjestyksestä.830 Syyttävä sormi osoittikin kohti 

ulkoministeriön poliittisen osaston korkeaa virkamiestä José Doussinagueta, joka 

kuitenkin kiisti lähettäneensä itsenäisyyden tunnustuksen, mutta myöntäneensä 

juhlistavan pitkiä veri- ja kulttuurisiteitä Espanjan ja Filippiinien välillä.831 

Myöhemmin Jordana otti vastuun sähkeestä, minkä jälkeen asia katsottiin 

loppuun käsitellyksi. Tunnustus on jälkikäteen katsottu Espanjan vastineeksi 

Yhdysvaltojen painostukselle.832  

Suomen Winckelmann ja Yhdysvaltojen Hayes keskustelivat asiasta, ja sen 

katsottiin olevan poissa päiväjärjestyksestä Jordanan vastuunoton myötä.833 

Vaikka julkisesti asia katsottiin loppuun käsitellyksi, tilanne jatkui taustalla. 

Yhdysvallat katsoi nyt saaneensa syyn irrottaa Espanja lopullisesti Saksan 

rinnalta. Falangistien turmeltua Yhdysvaltojen Valencian konsulaattia ja heidän 

terrorisoitua Isoon-Britanniaan matkalla ollutta appelsiinilastia tammikuussa 1944 

länsiliittoutuneet päättivät koventaa Espanjan-politiikkaansa. Helmi- ja 

maaliskuun polttoainekuljetukset Espanjaan jäädytettiin kokonaan. Espanjaa 

syytettiin Saksan suosimisesta ja sen vakoilun vapaasta toiminnasta. Kriisin 

keskelle nousi volframi, jonka tuottajana Espanja oli Euroopan suurimpia 

Portugalin ohella.834  

Liittoutuneet vaativat loppujen espanjalaisten kotiuttamista Neuvostoliiton 

rintamalta, mutta ennen kaikkea volframin viennin lopettamista Saksaan. 

Volframilla oli kuitenkin erittäin suuri taloudellinen merkitys Espanjan viennille, 

ja liittoutuneiden ja Saksan käydessä siitä hintakilpailua koko sodan ajan sen 

hinta oli ollut korkealla. Espanjalaiset olisivat mielellään jatkaneet kauppaa 

molemmille osapuolille.835 Polttoainesaarron seurauksena espanjalaiset suostuivat 

sopimukseen länsiliittoutuneiden kanssa huhtikuun lopulla 1944. Sopimuksen 

seurauksena espanjalaiset rajoittivat volframin vientiä Saksaan kiintiöillä, sulkivat 

                                                        
830 Jordana 2002, 214–219. 
831 Doussinague 1949, 282–287. 
832 Halstead 1980, 72. 
833 UMA 5 C Nro 744/166/43 25.11.1943. 
834 UMA 5 C Nro 52/15/44 25.1.1944; Nro 68/18/44 1.2.1944; Nro 73/19/44 3.2.1944; Nro 137/24/44 
20.2.1944. Volframia tarvittiin panssarinläpäisyluoteihin. 
835 Tusell 1995, 458–461. 
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Saksan Tangerin-konsulaatin ja vetivät loput joukkonsa pois Neuvostoliitosta.836 

Viime kädessä Espanja oli joutunut taipumaan painostuksen edessä, ja selkeästi 

sille tuotiin esille, millainen tulevaisuus olisi Saksan rinnalla sotineille sodan 

jälkeen. Samaan aikaan Suomi oli nostanut Madridin-edustuston miehityksen 

huippuunsa. Miten kahdenväliset suhteet tästä kehittyivät?  

Volframikriisiksi nimetty episodi vei Espanjan ulkoasiainhallinnon huomion 

täysin. Winckelmannilla ei ollut kontakteja virallisia tiedotteita lukuun ottamatta 

Espanjan ulkoministeriöön volframikriisin aikana. Suomalaisten raportointi 

keskittyi pääasiassa kriisin eri käänteisiin. Tilanteen rauhoituttua maat saattoivat 

palata kahdenvälisiin suhteisiin, jossa Suomella oli esiteltävänä Neuvostoliiton 

ilmoittavat rauhanehdot helmikuulta 1944. Edelleen hyvinä säilyneistä suhteista 

osoituksena oli Jordanan ja Winckelmannin tapaamisen järjestyminen päivän 

varoitusajalla. Tapaamisessa korostettiin edelleen maiden hyviä välejä.837 Espanja 

oli tietoisesti vähentänyt kontakteja akselivaltojen edustajiin edellissyksystä 

alkaen osoituksena uudesta ulkopolitiikan suunnasta, mikä oli esimerkiksi 

huomattu Saksan lähetystössä.838 Suomea tämä ei kuitenkaan näyttänyt koskevan, 

eli Suomi nautti edelleen erityishuomiota Espanjassa. Taustalla voi olla useita 

syitä. Suomi näyttäytyi Neuvostoliiton painostuksen jälleen siltä pieneltä 

sankarilliselta maalta, joka jo talvisodassa oli kamppaillut yksin. Sillä ei 

edelleenkään ollut virallista liittoa Saksan kanssa, ja esimerkiksi Italian 

romahdettua edellissyksynä saattoi Suomi ylpeillä yhä armeijalla, jota ei ollut 

lyöty. Sotilasvaltaan nojaavassa Espanjassa taistelukunnon osoittamisella oli 

edelleen kannattajansa. Toisaalta Suomen suhteet Yhdysvaltoihin olivat hyvät, 

mikä näkyi etenkin Madridissa, jossa Hayes suhtautui hyvin ystävällisesti 

suomalaisiin. Espanjan itse tavoitellessa myös hyviä suhteita Yhdysvaltoihin 

voitiin helposti olla Suomen kanssa samassa ryhmässä. Suomen suhteet eivät 

haitanneet Espanjaa millään tavalla, joten asiat saattoivat kuten ennenkin. Hyvä 

on myös huomata, ettei kumpikaan osapuoli tehnyt vuoden 1944 muutoksia 

suhteissa vaikuttaviin keskeisiin ulkopolitiikan henkilöihin. Suhteita ohjasivat 

edelleen samat myönteisen mielikuvan omaavat henkilöt.  

Suhteiden mahdollisesta heikkenemisestä tuli kuitenkin ensimmäisiä viitteitä 

volframikriisin myötä. Suomen lehdistö uutisoi Espanjan antaneen periksi 

                                                        
836 UMA 5 C Nro 330/71/44 15.5.1944. Espanja oli tosin ehtinyt heti kriisin aluksi myydä Saksaan 
koko vuoden 1944 kiintiönsä. Kauppayhteyksien katkettua Ranskan sotatoimien vuoksi kesällä 1944 
sopimus jäi tältä osin merkityksettömäksi. 
837 UMA 5 C Nro 320/69/44 8.5.1944. 
838 Tusell 1995, 493, 497–498. 
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kaikissa vaatimuksissa, mikä närkästytti espanjalaisia. Espanjan Helsingin-

lähetystö jätti asiasta virallisen vastalauseen. Winckelmann varoitteli kirjoittelun 

haitallisuudesta kahdenvälisille suhteille, koska muuten maiden suhteet olivat 

kunnossa. Hän pelkäsi toimintaedellytysten vaikeutuvan vastaavien tilanteiden 

yleistyttyä.839 Vaikka Suomessa oli sensuuri, olivat sen sanomalehdet Espanjaan 

verrattuna huomattavasti vapaampia etenkin kaukaisemmista maista puhuttaessa. 

Espanjalaiset eivät ymmärtäneet ystävämaana pidetyn Suomen politiikkaa olla 

puuttumatta valtiollisesti lehtien kirjoitteluun.  

Espanja oli selvinnyt omasta kriisistään länsiliittoutuneiden kanssa. Suomen 

koettelemus oli vasta edessäpäin Neuvostoliiton suurhyökkäyksen myötä. Tähän 

asti ystävyys oli syventynyt koko toisen maailmansodan ajan. Talvisodan aikana 

oli vielä ollut ongelmia avustusten kanssa Saksan vaikuttaessa voimakkaasti 

taustalla. Espanjan kansan aktiivisuus Suomen avustamisessa sekä Suomeen 

liittyvän tietoisuuden lisääntyminen alkoivat vaikuttaa myös poliittisissa 

toimijoissa. Vaikka asekauppaneuvottelut olivat vielä olleet hankalia, ne saatiin 

päätökseen suhteellisen nopeasti ja niistä saatiin malliesimerkki tuleville 

kauppaneuvotteluille. Verrattuna aikaisempiin kauppaneuvotteluihin maiden 

välillä saatiin vuoden 1941 kauppasopimus melko kivuttomasti solmittua, ja 

taustalla voidaan nähdä poliittista tahtoa, mutta myös uudenlaiset 

neuvotteluasetelmat. Espanja oli aikaisempaa tasavertaisempi, joten 

edellisvuosikymmenien tapaisia väliintuloja tai boikotteja ei nähty. Kauppaan 

liittyvät uudistukset kompensaatioineen ja kiintiöineen osoittivat osapuolten 

halunneen käydä kauppaa sodasta riippumatta. Viime kädessä toinen 

maailmansota ja merireittien sulkeutuminen sekä yleinen poliittinen tilanne 

suurvaltojen välillä estivät kaupan toteutumisen halutussa mittakaavassa.  

Kun kauppa ei toiminut, jäi mahdollisuuksia muulle kahdenväliselle 

toiminnalle. Molemmat nostivat edustuksensa profiilia korottamalla edustuksensa 

ministeritasolle, Suomi vuonna 1940 ja Espanja 1943, mikä kertoi suhteiden 

syventämisestä. Samalla lähetystöihin siirrettiin henkilöitä, joilla katsottiin olevan 

mahdollisuuksia antaa jotain lisäarvoa suhteiden kehittämiseen. Tällaisia valintoja 

olivat von Haartmanin tulo Suomen sotilasasiamieheksi ja Foxán tulo 

asiainhoitajaksi. Suomi halusi jatkosodan loppuvaiheille saakka lisätä Madridin 

lähetystön merkitystä nostamalla sen henkilöstömäärää lisäten vahvuuteen toisen 

lähetetyn diplomaatin. Taustalla tässä suhteiden syvenemisessä oli maiden 

sijoittuminen toisessa maailmansodassa samaan rintamaan yhdessä Saksan 

                                                        
839 UMA 5 C Nro 337/74/44 24.5.1944.  
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kanssa. Suhteiden kehittämiselle ei tätä kautta tullut kolmannen osapuolen estettä 

etenkään vuodesta 1941 alkaen. Loppuvaiheissa maiden hyvien keskinäisten 

suhteiden takaa voidaan löytää Espanjan ulkoasiainhallinnon halu hakeutua 

parempiin väleihin länsiliittoutuneiden ja etenkin Yhdysvaltojen kanssa. Suomen 

erityisasema Yhdysvaltojen silmissä auttoi Suomea ylläpitämään asemaansa myös 

Espanjan silmissä. Vaikka toisen maailmansodan aika oli taloudellisesti heikkoa 

Suomen ja Espanjan välillä, voidaan kokonaisuutena sanoa ajanjakson 

muodostaneen jonkinlaisen huippukauden maiden välille. Vierailut ja audienssit 

Espanjan ulkopolitiikan keskeisimpien henkilöiden kanssa järjestyivät 

suomalaisille nopeasti ja niitä oli paljon. Suomessa Espanjan edustaja sai paikoin 

erityiskohtelua, joskin ongelmana oli edustajan puuttuminen muutamien vuosien 

aikana. Usein vierailuilla oli ainakin suomalaisten kannalta myös konkreettisia 

tuloksia esimerkiksi ulkomaankaupan vauhdittajina. Edessä oli kuitenkin toisen 

maailmansodan loppu, jossa sodanaikainen ulkopolitiikka tulisi uudessa 

kansainvälisessä tilanteessa väistämättä uudelleenarvioinnin kohteeksi. Kuinka 

suhteet tulisivat muuttumaan Suomen ulkopolitiikan täyskäännöksen myötä ja 

Espanjan jouduttua kansainväliseksi hylkiöksi toisen maailmansodan 

loppuvaiheiden myötä?  

Tämän tutkimuksen keskeinen metodi tulee hyvin esille nimenomaan toisen 

maailmansodan vuosina. Taustalla olevat poliittis-maantieteelliset lähtökohdat 

eivät muuttuneet juuri miksikään lukuun ottamatta merisodan vaikutuksia 

ulkomaankauppaan. Suhteiden syvenemisessä voidaan nähdä kaksi selvää 

muuttujaa. Espanjan Suomen-kuva muuttui radikaalisti pienestä ja 

merkityksettömästä Itämeren valtiosta myyttiseksi sankarikansaksi, jonka 

nostaminen jalustalle sopi omaan sisäpolitiikkaan mainiosti esimerkkimaana 

taistelussa kommunismia vastaan. Toisaalta Suomen menestyminen sodassa 

Espanjan kannalta oikeaa vihollista vastaan saattoi näyttää edelleen 

sisäpolitiikassa tasavallan ajan jälkeen millainen aatesuunta kommunismi oli. Se 

oli uhannut pientä kansaa vaatimuksillaan ja sitten sodalla, jolloin koko Suomen 

olemassaolo oli vaakalaudalla.  

Muuttunut positiivinen kuva heijastui sitten Espanjan ulkopolitiikan 

organisaatiossa, mihin Suomi vastasi. Kauppapolitiikassa oltiin toki kokeneempia 

kuin aiemmin, mutta asiat järjestyivät molempien puolien näkökulmasta hyvin 

vauhdikkaasti, kuten muutamat lupakysymykset osoittivat. Vuodesta 1941 

alkaneen kompensaatiokaupan ongelmat kyettiin hoitamaan hyvässä hengessä 

noottienvaihdon kautta, eikä esimerkiksi kauppasuhteiden katkaisu esiintynyt 

edes vaihtoehtona. Suomi nosti Espanjassa pidetyn Winckelmannin statusta sekä 
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lisäsi Madridin lähetystön henkilökuntaa kokonaiskuvaan sopivilla henkilöillä. 

Espanja taas sijoitti Suomeen ensin erittäin myönteisen Suomi-kuvan omaavan 

henkilön ja sitten yhden kokeneimmista diplomaateistaan. Kumpikin maa lisäsi 

edustustonsa henkilöstöä. Kokonaisuutena voidaan todeta, että myönteinen kuva 

toisesta maasta lisäsi aktiivisuutta kahdenvälisissä suhteissa, mikä heijastui sitten 

organisaatiotasolla. Huomattavaa on, että peruslähtökohdat maiden välillä eivät 

olleet muuttuneet, vaan muutoksen taustalla oli ollut voimakkaasti kansainvälisen 

tilanteen muuttuminen eli toinen maailmansota. Suomi ei urheillut itseään 

Espanjan silmissä maailmankartalle, vaan se soti itsensä ystäväksi. 
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7 Suomen ja Espanjan väliset suhteet 
jäädytetään 

Pitkään kestänyt asemasotavaihe Suomen rintamalla päättyi kesäkuussa 1944, kun 

Neuvostoliitto käynnisti suurhyökkäyksensä Suomea vastaan. Taustalla oli 

Neuvostoliiton lupaus länsiliittoutuneille aloittaa sotatoimet Saksaa vastaan 

Normandian maihinnousun yhteydessä. Neuvostoliitto käytti kuitenkin tilaisuutta 

hyväkseen irrottaakseen luoteisen naapurinsa sodasta ja saadakseen sen 

mahdollisesti antautumaan. Suunnitelma oli jäänyt aiemmin talvisodassa 

onnistumatta. Hyökkäys johti nopeasti Neuvostoliiton kannalta myönteiseen 

tulokseen, sillä Suomen puolustus murtui ja suomalaiset vetäytyivät paikoin 

paniikissa 20–30 kilometrin päivävauhtia. Viipurin kaupunki joutui 

Neuvostoliiton käsiin 20. kesäkuuta ja koko Suomen kohtalo näytti sinetöidyltä.  

Suomi solmi aiemmin vieroksumansa poliittisen liiton Saksan kanssa, mikä 

takasi runsaan aseavun Suomelle. Tämän Ryti–Ribbentrop-sopimuksen jälkeen 

suomalaiset saivat tilanteen haltuunsa rintamilla, ja Neuvostoliiton hyökkäys 

pysähtyi Tali-Ihantalan taisteluissa heinäkuussa 1944. Suomalaiset saivat kuulla, 

että Neuvostoliitto ei enää vaatinut Suomelta ehdotonta antautumista, vaan 

Suomen rintamilla voitaisiin tyytyä myös erilliseen aselepoon, mutta lopullista 

rauhaa ei voitu vielä solmia. Aselevon ennakkoehdoksi asetettiin suhteiden 

julkinen katkaiseminen Saksaan. Kun tämä tehtiin syyskuun alussa, aseet Suomen 

rintamilla vaikenivat. Suomen jatkosota oli päättynyt.840 Samalla päättyi yksi 

aikakausi Suomen ulkopolitiikassa, sillä toisen maailmansodan aika Saksan 

rinnalla ja liittolaisena oli väistämättä tullut tiensä päähän.  

Tämän pääluvun keskeinen tutkimusongelma on syksyn 1944 aselevon ja sitä 

seuranneen välirauhan vaikutukset Suomen ja Espanjan välisiin suhteisiin? 

Kuinka suhteet saattoivat kehittyä uudessa kansainvälisessä tilanteessa, ja mitkä 

voimat/tekijät olivat vaikuttamassa mahdollisiin muutoksiin? Missä määrin 

suhteisiin vaikutti Espanjan hallitusjärjestelmän säilyminen muuttumattomana ja 

Suomen siirtyminen rauhan aikaan osin Neuvostoliiton vaikutuspiirissä? Oliko 

toisen maailmansodan kaltainen ystävyyden jatkaminen enää ylipäätään 

mahdollista, vai voitiinko edes kaupallisia suhteita aloittaa uudelleen toisen 

maailmansodan päätyttyä Euroopassa toukokuuhun 1945 mennessä? 
 

                                                        
840 Hentilä 2004, 201–206. 
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7.1 Sodanjälkeinen tilanne ajaa Suomen suhteet Espanjaan alas 

Espanjalaisilla oli jonkinlainen ennakkoaavistus Suomen ja Espanjan välisten 

suhteiden tulevaisuudesta. Vaikka poliittisissa keskusteluissa Suomen tilannetta ei 

arvioitu lähettilästasolla, Espanjan lehdistö seurasi hyvin tarkasti kehitystä 

Suomessa. Alkuvuoden luottavainen asenne muuttui kesän kuluessa 

huolestuneisuudeksi, ja espanjalaiset pelkäsivät Suomen katoavan kokonaan 

Euroopan kartalta. Ryti–Ribbentrop -sopimuksen myötä Suomi katsottiin Saksan 

liittolaiseksi. Suomea koskeva uutisointi ylitti usein Ranskan alueen taisteluita 

kuvaavan uutisoinnin, ja artikkelit olivat etusivun uutisia. Espanjalaiset julkaisivat 

paljon Suomen johtohenkilöiden haastatteluita lehdissään, mikä kertoi 

kiinnostuksesta Suomeen.841 Virallisella tasolla Suomen tilanteeseen ei 

kuitenkaan puututtu. Espanjalaiset halusivat nähdä, kuinka tilanne kehittyy ennen 

virallista kannanottoa. Toisaalta maan hallituksessa tapahtui merkittävä muutos.  

Ulkoministeri Jordana menehtyi sairaskohtaukseen 3.8.1944. Häntä oli 

pidetty Espanjan puolueettomamman ulkopolitiikan johtohahmona ja sitä kautta 

jonkinlaisena linkkinä länsiliittoutuneisiin.842 Suomalaiset olivat arvioineet 

Jordanan täysin erilaiseksi edeltäjäänsä nähden myös Suomen suhteiden osalta. 

Uusi ulkoministeri oli vielä täysi arvoitus.843 Tehtävään nimitettiin José Félix de 

Lequerica, joka oli toiminut Espanjan lähettiläänä Vichyn Ranskassa. Hänen 

valintansa oli mielenkiintoinen, sillä suurelle yleisölle hän oli suhteellisen 

tuntematon henkilö. Liittoutuneiden voiton häämöttäessä Ranskan vapauttamisen 

myötä Espanja näytti ottavan Lequerican suhteen riskin, ja hänestä ei pidetty 

esimerkiksi Yhdysvalloissa. Kokonaisuutena kuitenkin hänen valintansa 

ennakoitiin tarkoittavan Francon Espanjan sitoutumista monarkiaan kuin 

falangismiin, ja Lequerican uskottiin jatkavan Jordanan aloittamaa 

ulkopolitiikkaa.844 Uusi ulkoministeri oli kuitenkin luonut mainetta kaupallisten 

kontaktiensa kautta, ja hän pyrki rakentamaan ulkopolitiikkaa ulkomaankaupan 

kautta etenkin Yhdysvaltoihin, jota pidettiin nyt Espanjan ulkopolitiikan kannalta 

keskeisimpänä valtiona.845  

                                                        
841 JMA 12 Sanomalehtikatsaus Nro 1 16.4.1944; Nro 5 1.8.1944; JMA 94 Sanomalehdet kesä-
heinäkuu 1944 586/110/44 2.8.1944. Esim. JMA 94 ”El aceptar la capitulación habría provocado el 
desastre de Finlandia”, El Alcazar, 3.7.1944. 
842 Suárez 2005, 270–271. 
843 UMA 5 C 4/1/44 10.8.1944. 
844 Suárez 2005, 271–272; Cava Mesa 1989, 208–210. 
845 Cava Mesa 1989, 215–216. 



283 

Kontakti Suomen lähettilään ja Espanjan ulkoministerin kanssa oli edellisen 

kerran ollut vuoden alkupuoliskolla, ja Winckelmann tapasi Espanjan uuden 

ulkoministerin perinteisellä kohteliaisuuskäynnillä elokuun lopulla 1944. 

Winckelmann selvitti maansa hallituksen näkemystä Suomen ja Neuvostoliiton 

välisen sodan erillisestä luonteesta, minkä Espanjan ulkoministeri hyväksyi. 

Espanjan lehdistö oli kuitenkin aiemmin arvioinut Ryti–Ribbentrop -sopimuksen 

siirtäneen Suomen Saksan liittolaiseksi. Samassa kuussa presidentti Ryti oli 

eronnut ja tilalle oli nostettu marsalkka Mannerheim. Lequerica toivoi Suomen 

selviytyvän vaikeuksistaan juuri Mannerheimin avulla.846 Käynti jäi viimeiseksi 

Espanjan ulkoministerin ja Suomen lähettilään väliseksi keskusteluksi maiden 

edustajien välillä Madridissa.  

Suomen lähettiläs arvioi Lequerican olevan Falangin luottomies Espanjan 

hallituksessa, mitä tuki ulkoministerin lausunto Espanjan säilymisestä 

kommunisminvastaisena sodan lopputuloksesta huolimatta. Kahdenvälisten 

suhteiden osalta molemmat osapuolet toivoivat kaiken voivan jatkua 

entisellään.847 Espanja alkoi muuttaa suhtautumistaan Saksan rinnalla taistelleisiin 

valtioihin sitä mukaa, kun nämä joutuivat Neuvostoliiton miehittämiksi. Romania 

irtautui sodasta elokuussa 1944 ja Bulgaria syyskuussa. Maiden joutuminen 

Neuvostoliiton käsiin johti muutamiin välikohtauksiin paikallisissa Espanjan 

edustustoissa, ja Espanja julisti Bulgarian edustajat ei-toivotuiksi henkilöiksi.848 

Suomen solmima aselepo johti myös asenteiden viilentymiseen ainakin lehdistön 

osalta.849 Ilmeisesti Espanja ainakin osin pelkäsi Suomen muuttuvan 

Neuvostoliiton satelliittivaltioksi, kuten muille Saksan rinnalla sotineille maille 

näytti käyvän. Ja kun samalla Espanja tarkasteli kansainvälistä tilannetta 

kommunisminvastaisuuden kautta, saatettiin lehdistössä antaa Suomeen liittyen 

kriittisempiä arvioita.  

Espanja ei erotellut Saksan rinnalla sotineita maita poliittisesti. Neuvostoliitto 

näytti olevan entisillä Saksan vaikutusalueilla uusi voimatekijä. Viimeiseksi 

jääneessä raportissaan Suomen lähettiläs valitteli, että hän joutui jatkuvasti 

korjaamaan falangistien lausuntoja Suomen joutumisesta Neuvostoliiton 

talutusnuoraan Romanian ja Bulgarian tavoin. Falangistit ilmoittivat suomalaisten 

omaksuneen kommunistisen ideologian, minkä Winckelmann kiisti.850 

                                                        
846 UMA 5 C Nro 20 26.8.1944. 
847 Ibid. 
848 Eiroa 2001, 52–57. 
849 JMA 12 Sanomalehtikatsaus Nro 6 3.9.1944. 
850 UMA 5 C 834/138/44 30.11.1944. 
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Espanjalaisen näkemyksen mukaan he sulkivat lähetystönsä Sofiassa, 

Bukarestissa ja Helsingissä kyseisten maiden oman toivomuksen mukaisesti, 

koska Neuvostoliitto ei ollut tunnustanut Francon Espanjaa. Uudessa poliittisessa 

tilanteessa Neuvostoliiton vaikutus näkyi kyseisten maiden politiikassa.851 

Virallisesti suhteet Romaniaan katkaistiin joulukuussa 1944.852 Suomen tilanne 

lähtökohtaisesti oli hieman erilainen verrattuna Bulgariaan ja Romaniaan. 

Neuvostoliitto ei miehittänyt Suomea, koska se ei saanut haluamaansa sotilaallista 

voittoa kesän 1944 taisteluissa. Miehityksen sijaan aselepoa seuranneita 

välirauhanehtojen toteutumista valvomaan lähetettiin liittoutuneiden 

valvontakomissio, jossa oli sekä neuvostoliittolaisia että brittiläisiä edustajia. 

Päätösvalta valvontakomissiossa oli Neuvostoliitolla. Se saapui Suomeen 22.─23. 

syyskuuta 1944. Espanjan silmissä valvontakomissio saattoi olla se poliittinen 

työkalu, jolla Suomen epäonnistunut sotilaallinen lyöminen voitaisiin viedä 

loppuun poliittisella tasolla. 

Suomi aloittaa uuden ulkopolitiikan, Espanja joutuu syrjään 

Espanjan Suomen-lähettiläs teki valvontakomission saapumisesta oman 

johtopäätöksensä, kuten useimmat muutkin ulkovaltojen edustajat. Vuoden 1944 

lopulla Suomessa oli vain Ruotsin, Sveitsin ja Tanskan lähetystöt, ja näidenkin 

yhteyksiä ulkomaille rajoitettiin. Virallisesti Moskovassa tehty välirauhansopimus 

velvoitti katkaisemaan yhteydet vain Saksaan ja sen jäljellä olevaan liittolaiseen 

Unkariin, mutta muiden valtioiden diplomaattiyhteyksien katkaisu oli Suomen 

hallitukselle hankalampi asia. Posti-, kuriiri- ja muut yhteydet oli määrätty 

pidettäväksi poikki, kunnes saksalaiset joukot olisi ajettu maasta.853 De Prat siirtyi 

Suomesta Tukholmaan 22. syyskuuta eikä tämän jälkeen enää palannut. Espanjan 

lähetystöön jäi toistaiseksi vain kanslia-apulainen, jolla ei ollut yhteyksiä Suomen 

ulkoministeriöön.854 Espanjan toiminta ei poikennut muiden ulkovaltojen 

ratkaisuista Suomen suhteen, mutta paluu olikin hankalampi asia.  

                                                        
851 Cava Mesa 1989, 219. Lequerican ulkoministerikauden asiakirjat ovat hyvin hajallaan Espanjan 
ulkoministeriön arkistossa, ja esimerkiksi Suomea koskevia asiakirjoja tältä ajalta on hyvin vähän.  
852 Eiroa 2001, 57. 
853 Polvinen 1980, 123, 231─232; Nevakivi 1988, 199.  
854 UMA 12 L Espanja. R. Solangon muistio Suomen Espanjan välisestä edustuksesta 12.12.1946. Prat 
y Soutzo toimi Espanjan Suomen edustajana Tukholmasta käsin jonkin aikaa, kunnes siirtyi Espanjan 
ulkoministeriöön muihin tehtäviin. Hän palveli Espanjan ulkoministeriössä tärkeässä Amerikan 
asioiden yksikössä johtajana. Suomen diplomaattiluettelosta hänet poistettiin vuonna 1948. Suárez 
2005, 377–378; Brun 2002, 178. 
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Itämeri tuli sotatoimialueeksi Suomen irtauduttua sodasta, mikä vapautti 

Neuvostoliiton Itämeren-laivaston pitkästä saarrosta. Toisaalta Saksa joutui 

luopumaan Virosta jo lokakuussa 1944. Suomen kauppayhteydet olivat melko 

pitkälle Ruotsin varassa. Espanjasta ei sieltäkään voitu harjoittaa kaupankäyntiä 

juuri Pohjois-Eurooppaan, sillä sotatoimet jatkuivat läpi koko loppuvuoden 1944 

liittoutuneiden valloittaessa Ranskaa, Belgiaa ja Alankomaita, mikä piti näiden 

maiden rannikot yhä sotatilassa. Norja oli edelleen saksalaisten hallussa. 

Moskovassa tehty välirauhansopimus ei ollut puhunut sanallakaan suhteista 

Espanjaan. Ilmaisu suhteiden katkaisusta oli seuraavanlainen: ”Suomen 

kaikenlaisten suhteiden katkaiseminen Saksaan ja vasallivaltioihin”.855 

Pääministeriksi nimitetty Juho Kusti Paasikivi alkoi määritellä jo syksyllä 1944 

Suomelle uutta ulkopolitiikkaa, jota alettiin myöhemmin kutsua Paasikiven 

linjaksi. Tämän politiikan mukaan Suomen oli edellisvuosien sotien pohjalta 

muutettava ulkopoliittista ajatteluaan niin, että se ottaa huomioon Neuvostoliiton 

intressit. Toisin sanoen Suomen tuli harjoittaa sellaista ulkopolitiikkaa, joka 

tyydyttäisi Neuvostoliittoa. Tämä tarkoitti käytännössä kommunistien toiminnan 

sallimista, Neuvostoliiton lähialueiden turvallisuuden huomioonottamista ja 

Neuvostoliiton sekä kommunismin julkisen arvostelun lopettamista.856 On 

huomattavaa, että useat jatkosodan päätteeksi poliittiseen elämään nousseet, joko 

vankilassa tai maan alla olleet sosialistit, olivat olleet voimakkaita Espanjan 

tasavallan kannattajia sisällissodan kuluessa, kuten esimerkiksi Cay Sundström.  

Paasikiven ajatukset tuotiin julki itsenäisyyspäivän puheessa 1944. 

Käytännön toimenpiteisiin Espanjan osalta ei kuitenkaan vielä ollut kiire. Suomen 

Madridin-lähetystön vuosikertomuksen mukaan kuriiriyhteys oli ollut poikki 

pitkin vuotta sotatoimien vuoksi. Normaalia yhteydenpitoa voitiin harjoittaa vain 

ajoittain Bernin-lähetystön kautta. Pääasiallinen yhteydenpitoväline oli 

sähkeyhteys. Liittoutuneiden aloitettua sotatoimet länsirintamalla kaupankäynti 

oli romahtanut elokuun jälkeen. Suhteellisen suurikokoinen lähetystö oli ollut 

melko lailla ilman tekemistä pääosan loppuvuotta 1944. Suomen lähettiläs oli 

tehnyt normaalin virkamatkan Portugaliin loppuvuodesta 1944.857 Edellä mainitut 

yhteydenpito-ongelmat lienevät syynä raporttien puuttumiseen vuoden 1944 

lopulta alkaen. Suomen ulkoministeriöllä ei tässä tilanteessa ollut toistaiseksi 

syytä kiirehtiä Madridin-lähetystön alasajoa, ja henkilöstön kotiuttaminen halki 

sotivan Euroopan vaikutti hyvin hankalalta.  

                                                        
855 Polvinen 1980, 130–150, 231. 
856 Kallenautio 1985, 257–264.  
857 JMA 94 Nro 148/35/45 15.3.1945. 
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Espanjalaiset alkoivat loppuvuodesta 1944 kartoittaa omaa paikkaansa 

sodanjälkeisessä Euroopassa. Vielä syksyllä 1944 lehdistö ilmoitti esimerkiksi 

Suomea koskevia mielipiteitä saksalaisten näkökulmasta, mutta nämä äänet 

alkoivat harventua pelkästään falangistien ilmauksiksi.858 Virallinen Espanja alkoi 

esiintyä länsiliittoutuneiden ystävänä, mikä tarkoitti ensin hyvien suhteiden 

hankkimista Yhdysvaltojen kanssa. Aloite tähän tehtiin heikentämällä suhteita 

Japaniin.859 Japani oli Espanjan kannalta kaukana, ja sitä kautta oli helppo 

esiintyä länsiliittoutuneiden kanssa samassa rivissä. Suhde Saksaan ja sen rinnalla 

sotineisiin valtioihin oli paljon hankalampi kysymys. Muutamat tahot Espanjassa 

olivat arvioineet, että Espanja laskettaisiin joka tapauksessa sodan jälkeen 

länsileiriin kuuluvaksi, eikä Franco olisi tässä tilanteessa mikään este.860 Tässä 

suhteessa Suomi, jossa Espanjalla ei ollut enää edustajaa, olisi kokonaan 

toisarvoinen. Lisäksi kun Suomen poliittinen tilanne oli epävarma, voitiin toisen 

maailmansodan ajan lämpimistä väleistä tinkiä ilman suurta vaaraa tai 

diplomaattista selkkausta.  

Suomessa oli jo syksyllä 1944 sovittu eduskuntavaaleista seuraavan vuoden 

keväällä. Suomi oli ensimmäinen toiseen maailmansotaan osallistuneista maista, 

joissa vaalit pidettiin. Vasta maan alta noussut SKDL sai Neuvostoliittoa 

miellyttäen eniten tilaa mediassa. Vaalin tulokset heilauttivat Suomen poliittista 

järjestelmää vasemmalle SKDL:n saadessa 49 paikkaa, mikä oli saman verran 

kuin suurimmalla porvarillisella ryhmällä, Maalaisliitolla. Paasikivi oli vedonnut 

uusien kasvojen saamiseksi eduskuntaan, jotta Suomi voisi osoittaa muuttaneen 

sodanaikaista politiikkaansa. Uusi hallitus oli ns. kansanrintama, jossa mukana 

olivat SKDL, SDP ja Maalaisliitto. Hallitus ilmaisi ulkopoliittisena tavoitteenaan 

päättäväisesti luopua sotaa edeltäneestä suuntauksesta. Tällä tarkoitettiin 

Paasikiven linjan hyväksymistä viralliseksi tavoitteeksi.861 Tämä ei voinut enää 

olla vaikuttamatta Suomen ja Espanjan välisiin suhteisiin, sillä Neuvostoliitto oli 

jo aiemmin ottanut liittoutuneiden kanssa keskusteluaiheeksi Sinisen divisioonan 

olemassaolon ja sen roolin itärintaman taisteluissa. Länsiliittoutuneet olivat 

                                                        
858 JMA 94 Sanomalehdet elo-lokakuu 1944 781/138/44 30.11.1944; Sanomalehdet marraskuu 1944 
988/156/44 5.12.1944; Sanomalehdet joulukuu 1944 33/2-45 12.1.1945. 
859 Tusell 1995, 547–548, 559. 
860 Tusell 1995, 566. Tusell katsoo amiraali Luis Carrero Blancon toimineen Francon ulkopolitiikan 
ohjailijana kulissien takana ja esimerkiksi Lequerican nimitys olisi tapahtunut hänen toimestaan. 
Vastavoimaksi Tusell nimeää José Doussinaguen. 
861 Kallenautio 1985, 264–268. Monet aikaisemmin SDP:ssä vaikuttaneet radikaalimpaa politiikkaa 
kannattaneet siirtyivät SKDL:n (Suomen Kansan Demokraattinen Liitto, toimi kommunistien 
vaalipuolueena) riveihin, näin esimerkiksi Cay Sundström ja Karl Harald (K.H.) Wiik. 
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paheksuneet sotajoukon olemassaoloa ja varoittivat sen saattavan johtaa ikävään 

tilanteeseen.862 Hallituksen toiseksi ulkoministeriksi nostettiin SDP:n, mutta pian 

vaalien jälkeen SKDL:n riveihin siirtynyt Reinhold Svento, mikä oli merkki 

uuden ulkopolitiikan käytännön toteutumisesta.  

Suomen Madridin-edustuston muutos aloitettiin suoraan huipulta, mikä oli 

perinteinen tapa osoittaa ulkopolitiikan muutoksia. Lähettiläs Winckelmann sai 

sähkeitse ohjeet valmistautua siirtymään Madridista Helsinkiin jo heti vaalien 

jälkeen huhtikuussa 1945 ja lähdön tuli tapahtua viipymättä Puolustusvoimien 

henkilöstö mukana.863 Ongelmana oli jälleen ilmoittamisen malli aivan kuten 

Talaksen tapauksessa suhteiden alkuvaiheissa. Suomen uusi asenne espanjalaisiin 

alkoi käydä selville, kun espanjalaiset tiedustelivat sotilasasiamiehensä 

oleskeluluvan uusimista huhtikuun alussa. Suomalaiset ilmoittivat nootilla, että 

nykyisessä poliittisessa tilanteessa oleskelulupaa ei voitaisi enää jatkaa.864 

Espanja tarkisti vielä Suomen kannan esittämällä oman lähettilään palauttamista 

Suomeen agrementtipyynnön kautta, mutta suomalaiset tekivät uuden muutoksen 

selväksi ilmoittamalla, että lähettilästä oli mahdoton vastaanottaa tässä 

poliittisessa tilanteessa henkilöstä riippumatta.865 Tämä oli Espanjalle selvä 

signaali, että suhteita ei voitu jatkaa entiseen malliin ja edellisvuosien voimakas 

edistyminen oli nyt muuttunut uuden tilanteen myötä.  

Winckelmann kutsuttiin informaatiotarkoituksessa kotimaahan huhtikuulla, ja 

hän ilmoitti espanjalaisille poistuvansa epämääräiseksi ajaksi. Muille lähetystöille 

Madridissa ilmoitettiin lähdön syyksi virkamatka. Lähettilään sijaiseksi jäi 

kuitenkin vielä diplomaattitason edustaja, Palmroth lähetystösihteerin 

ominaisuudessa.866 Näin Suomi vältti samankaltaisen kohun kuin aiemmin 

Talakseen liittyen, vaikka sinänsä menettelytapa oli samankaltainen kuin 

aiemmin. Nyt espanjalaiset olivat voineet asennoitua Suomen tulevaan 

menettelyyn aiemmin esimerkiksi tarkastelemalla Suomen vaalien tuloksia ja 

kommunistien esiinmarssia suomalaiseen politiikkaan. Winckelmann palasi 

Suomeen sotatoimien päätyttyä Euroopassa toukokuun alussa. Pian Suomeen 

tulonsa jälkeen Suomen lähettiläs asetettiin Espanjan suhteen disponibiliteettiin, 

mikä tarkoitti, että ainakaan hän ei tulisi jatkamaan Suomen lähettiläänä. Asiasta 

                                                        
862 Juliá 2006, 390–391. 
863 UMA 5 G Nro 30 4.4.1945. 
864 JMA 77 Nootti 12389 5.4.1945. 
865 JMA 78 Salasähke Madridin lähetystöön 12.3.1945. 
866 JMA 77 IIIa Nootti 24.4.1945, Nootti 26.4.1945.  
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ilmoitettiin sähkeitse espanjalaisille ja samalla kerrottiin, että uutta lähettilästä ei 

nimitettäisi toistaiseksi.867  

Kevään ja kesän kuluessa Neuvostoliiton valtapiiriin kuuluneet maat alkoivat 

yksitellen katkaista suhteitaan Espanjaan. Unkari katkaisi suhteensa huhtikuulla, 

tšekkien ja slovakkien edustajat toukokuussa samoin kuin Jugoslavia ja Romania 

heinäkuussa 1945. Samalla useimmat Itä-Euroopan valtiot tunnustivat tasavallan 

maanpaossa olevan hallituksen Espanjan viralliseksi hallitukseksi.868 Suomen 

toimenpiteet eivät menneet näin pitkälle, vaan rajoittuivat lähettilään 

poiskutsumiseen sekä Espanjan lähettilään paluun estämiseen. Suomella oli 

hieman enemmän liikkumavaraa ulkopolitiikkansa suhteen toistaiseksi. Tunnustus 

Francon suhteen pidettiin voimassa ja suhteiden status lähettilästasoa lukuun 

ottamatta ennallaan. Suomi oli valmis jäädyttämään vaalien jälkeisessä tilanteessa 

suhteissa vain vaadittavan osan, mikä poikkesi Itä-Euroopan maiden ratkaisuista 

huomattavasti. Espanjaa ei haluttu hylätä ainakaan vielä. On hyvä huomata, että 

ulkoministeriön virkamiehistö ei vaihtunut toisen maailmansodan välittömästi 

päättyessä. Tämä saattoi osaltaan olla estämässä täyskäännöstä Suomen 

suhtautumisessa Espanjaan.  Toisaalta Espanjasta kiinnostuneita virkamiehiä oli 

hyvin vähäinen määrä, ja nämä henkilöt saattoivat hyvinkin olla Madridissa.  

Selvää kuitenkin oli, että Madridin-lähetystöä oli kevennettävä ainakin 

sotilasasiamiehen osalta. Von Haartman oli ollut aiemmassa poliittisessa 

tilanteessa erittäin hyvä esimerkki suhteiden läheisyydestä henkilöhistoriansa 

vuoksi. Nyt kuitenkin läheinen suhde Francon hallintoon sekä hänen aiempi 

toiminta sisällissodan aikana saattaisi joutua tarkastelun kohteeksi. Palmroth 

vahvisti vielä toukokuussa von Haartmanin toimivan sotilasasiamiehenä, mutta 

heinäkuussa Helsingistä ilmoitettiin paluukutsusta Suomeen ja siirtopäiväksi 

määrättiin 15. elokuuta. Espanjalaisille ilmoitettiin, että hänet oli kutsuttu muihin 

tehtäviin.869 Haartman ei kuitenkaan lähtenyt Winckelmannin tapaan vain 

virkamatkalle, vaan henkilönsä vuoksi niin Espanja kuin Portugali järjestivät 

hänelle hyvin näyttävät läksiäiset,870 mikä tietenkin oli Suomen uuden 

ulkopolitiikan valossa arveluttavaa. Palmroth joutui varmistamaan suomalaisille, 

että Haartman oli todella poistunut Madridista ja luopunut sotilasasiamiehen 

                                                        
867 JMA 14 Sähke 26 26.7.1945. Winckelmann pysyi ulkoministeriön palveluksessa ilman uutta pestiä 
ulkomailla tai merkittävää virkaa ulkoministeriössä. Hän jäi eläkkeelle 1.7.1947. Ulkoasiainhallinnon 
matrikkeli 2, s.299. 
868 Eiroa 2001, 78–85. Yhteistä näille maille oli, että ne kaikki olivat Neuvostoliiton miehittämiä paitsi 
Jugoslavia, jossa vallassa olivat Josip Broz Titon kommunistit. 
869 JMA 78 Nro 237/45 28.5.1945, Sähke 52 25.7.1945, Nro 50/363/45 16.8.1945. 
870 Haartman 1972, 253–256. 
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tehtävästä.871  Suomeen palattuaan Haartman huomasi, että hän kuului 

Puolustusvoimissa niihin henkilöihin, joiden toivottiin eroavan poliittisista syistä. 

Hän kieltäytyi ja hänet vapautettiin Puolustusvoimien palveluksesta vuoden 1945 

lopulla.872 Haartman oli ollut selkeästi Suomen ja Espanjan välisten suhteiden 

poliittinen henkilö, joka ilmensi toisen maailmansodan ajan maiden välisiä 

suhteita. Samaan poliittiseen ajatteluun voidaan myös laskea hänen 

poisvetämisensä, mikä voitiin tietysti perustella myös vastavuoroisuudella, kun 

Espanjalla ei ollut enää sotilasasiamiehiä Suomessa. Haartman olisi ollut Suomen 

uudessa ulkopolitiikassa selkeä rasite jatkaessaan sotilasasiamiehenä.  

Kesällä Espanjan Suomen lähetystön toimintamahdollisuudet ajettiin 

minimiin. Aiemmin Suomi oli sitoutunut rajoittamaan ulkomaiden lähetystöjen 

viestintää Suomen ulkopuolelle. Kesän kuluessa espanjalaisille selvisi, että he 

eivät saisi Suomeen uutta henkilökuntaa. Lähetystöön ilman kontakteja Suomen 

ulkoministeriöön jäänyt kanslia-apulainen poistui Suomesta kesäkuussa 1945, 

minkä jälkeen Espanja jätti maatansa koskevat asiat suomalaisen konsulin Kaarlo 

Raution haltuun Vaasaan. Kuvaavaa oli, että hänelle ei järjestetty minkäänlaisia 

yhteyksiä Espanjan Tukholman-lähetystöön tai Madridiin.873 Espanjan edustus 

Suomessa oli käytännössä päättynyt ja jäädytettyjä suhteita voitiin enää hoitaa 

Madridissa. Suomen ulkopoliittinen linja suhteessa Espanjaan joutui koetukselle, 

kun eteen tuli Espanjan ulkoministeriön perinteinen siirtyminen Madridista San 

Sebastianiin kesän ajaksi.  

Siirtyminen mukana tarkoitti yhteydenpitoa Espanjaan ja siirtymättä 

jättäminen oli signaali kontaktien vähentämiseksi. Lähetystöön jäänyt Palmroth 

tiedusteli Helsingistä, kuinka hänen tulisi toimia. Palmroth ilmoitti espanjalaisille, 

että Suomen asemasta liikkui muutenkin Espanjassa hyvin paljon erilaisia 

tulkintoja, ja Suomi oli aiemmin noudattanut perinnettä suhteiden aloittamisesta 

lähtien. Jos Suomi ei siirtyisi San Sebastianiin, olisi suhteiden jatkaminen hyvin 

hankalaa. Suomen vastaus oli kehotus jättää menemättä.874 Näin Suomi laiminlöi 

perinteisen Espanjan ulkoministerin vastaanoton, johon yleensä kuului myös 

kahdenkeskiset neuvottelut diplomaatin ja Espanjan ulkoministerin edustajan 

                                                        
871 JMA 78 Nro 370/45 17.8.1945. Seikkailijaluonteinen Haartman ei kuitenkaan kiirehtinyt 
matkallaan Suomeen, vaan kääntyi katolilaiseksi ja meni naimisiin unkarilaisen kreivittären kanssa. 
Muutama hänen muuttolaskuistaan jäi lähetystön ongelmaksi vielä seuraavalle vuodelle. JMA 78 
Sähke 81/80 22.10.1945. 
872 Haartman 1972, 253–256. Haartman palasi Espanjaan vielä 1940-luvun lopulla ja hänet ylennettiin 
kunniaeverstiksi Espanjan armeijaan, mihin liittyi yksityisvastaanotto Francon luona. Haartman jäi 
pysyvästi asumaan Espanjaan. Haartman 1972, 258–262. 
873 JMA 77 nootit 13543 25.5.1945 ja 11.6.1945. 
874 JMA 78 IIIb sähke ”San Sebastian” 24.8.1945, sähke 27.8.1945. 
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välillä. Suomen ja Espanjan toisen maailmansodan ajan kestänyt 

molemminpuolinen erikoissuhde oli viimeistään nyt tullut päätökseen.  

Neuvostoliiton johtaja Stalin oli ottanut Espanjan kysymyksen esille kesällä 

liittoutuneiden kokoontuessa Potsdamissa kesällä 1945. Hän oli vaatinut siellä 

toimenpiteitä Espanjaa kohtaan, mutta etenkin Iso-Britannia osoitti haluttomuutta 

puuttua Espanjan hallintoon pitäen Espanjan kysymystä puhtaasti sen omana 

sisäisenä asiana. Asian tultua esille YK:ssa brittien puheenvuoron pitänyt Winston 

Churchill ilmoitti, että Espanja ei ollut toiminut Isoa-Britanniaa vastaan sen 

ollessa mahdollista toisen maailmansodan alussa. Britit tarkastelivat jo 

sodanjälkeistä Eurooppaa ja hahmottelivat Espanjaa osaksi läntistä liittoumaa. 

Syksyllä kansainvälinen paine Francon hallintoa kohtaan kuitenkin lisääntyi.875 

Suomessa keskustelua seurattiin tarkkaan ja pian San Sebastiania koskevan 

kyselyn jälkeen Suomi lähetti espanjalaisille viestin, että Palmroth kutsuttiin 

Suomeen neuvottelumatkalle. Madridin lähetystöön ilmoitettiin, että Palmrothin 

ja kanslia-apulainen Surakan tuli poistua Espanjasta lokakuun alkuun mennessä. 

Paikalle jäisi vielä toinen kanslia-apulainen Ivaska, jolla oli oikeus hoitaa 

juoksevia asioita. Palmroth lähti liikkeelle lokakuun alkupäivinä ja poistui maasta 

lokakuun loppuun mennessä.876 Espanjalaisille ilmoitettiin, että Palmroth ei enää 

edustanut Suomea lokakuun alusta lähtien, ja nootti hyväksyttiin lokakuun 

puolivälissä. Suomalaiset tähdensivät vielä, että lähetystöön jääneellä Ivaskalla ei 

ollut Suomen edustusoikeutta Espanjan ulkoministeriöön nähden.877 Henkilöstön 

ja tehtävien supistuttua minimiin suomalaiset luopuivat myös 

lähetystökiinteistöistään Madridissa jo lokakuulla. Tilat olivat uuden vuokralaisen 

käytössä jo saman vuoden joulukuussa.878 Vaikutti siltä, että Espanjan suhteen 

oltiin luopumassa toivosta ja suhteissa valmistauduttiin epämääräisen pitkään 

katkoon.  

Vuoden 1945 loppuun mennessä Suomen ja Espanjan virallinen 

diplomaattinen edustus oli käytännössä ajettu minimitasolle sen loppuessa 

kokonaan Helsingistä ja toimiessa enää kanslia-apulaisen varassa Madridissa. 

Voidaan sanoa, että edeltävänä vuonna sodasta alkanut kehitys ja Suomen uusi 

ulkopolitiikka alkoi vaikuttaa Espanjan suhteisiin. Huomattavaa on, että 

muutokset tehtiin kuitenkin omaan tahtiin ilman virallista ulkopuolista 

painostusta. Espanjalaiset halusivat vielä vuoden 1945 kuluessa tutkia 

                                                        
875 Burgos 1988, 161–169. 
876 JMA 77 IIIa sähke 57/461/45 6.9.1945, Sähke 25.10.1945. 
877 JMA 77 IIIa Nootti 57/461/45 5.10.1945, Nootti nro 25 13.10.1945. 
878 UMA 95 Nro 617/137/45 4.12.1945. 
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mahdollisuutta avata suhteet uudelleen, mikä kuvaa Suomen ja Espanjan 

suhteiden peruslähtökohtaa, joka oli ongelmaton. Samalla tavoin kuin 

kansainväliset suhdanteet olivat mahdollistaneet suhteiden lämpenemisen, estivät 

kansainväliset suhdanteet nyt normaalin kanssakäymisen. Kahdenvälisesti maiden 

välillä ei ollut ongelmia. Kun valtioiden väliset suhteet ajettiin alas, yksityiset 

tahot päättivät järjestää ne omilla ehdoilla. 

Yritykset avata maiden välinen ulkomaankauppa uudelleen epäonnistuvat 

Kauppayhteydet Espanjan ja Suomen välillä olivat menneet poikki elokuussa 

1944 liittoutuneiden saadessa Ranskan käytännössä kokonaan haltuunsa. 

Merikauppaa oli valvonut jo aiemmin Iso-Britannia, kuten volframikriisin 

yhteydessä voitiin havaita.879 Vuoden 1944 kauppa oli muutenkin ollut 

suhteellisen vähäistä. Sodan päätyttyä toukokuussa espanjalaiset aktivoituivat 

avaamaan uudelleen kaupan Suomen kanssa vedoten vuoden 1941 

kauppasopimukseen, että Suomella oli Espanjan suhteen vapautunut valuuttaa, 

joilla voisi ostaa perinteisiä vientituotteita Espanjasta. Kyseeseen tulivat 

esimerkiksi maataloustuotteet, kuten hedelmät, mutta eivät esimerkiksi vientilupia 

vaativat artikkelit kuten lääkkeet. Kuljetukseen voitaisiin käyttää esimerkiksi 

ruotsalaisia laivoja, mikä ei toisi niin herkästi esille tuotteiden alkuperää.880  

Suomen viranomaiset eivät olleet asiaan liittyen espanjalaisiin yhteydessä, 

vaan Madridin edelleen toimiva lähetystö korosti, että virallisia kosketuksia 

Espanjan ulkoministeriöön ei otettu. Toimijoina olivatkin molemmilta osapuolilta 

perinteiset ulkomaankaupan harjoittajat, Espanjalta sitrushedelmien- ja 

viinintuottajat ja Suomelta puu- ja paperiteollisuuden edustajat. Suomalaiset 

liikemiehet korostivat, että Espanjassa oli huomattavaa halukkuutta etenkin 

selluloosan ostamiseen ja että kysyntä suomalaisille tuotteille oli huomattavaa. 

Epävirallisesti suomalaisille ilmoitettiin liikemiesten välityksellä, että Espanjan 

hallinto oli valmis käynnistämään kaupankäynnin uudelleen.881 Kaikessa 

hiljaisuudessa Suomi oli Jalannin toimesta uudistanut vuoden 1943 

kauppasopimuksen vain muutama päivä ennen sen irtisanomista syyskuussa 1944 

ennen mahdollista ulkopoliittista muutosta.882 Neuvostoliitto oli määritellyt 

                                                        
879 Liittoutuneet tekivät toisen maihinnousun eteläiseen Ranskaan elokuussa 1944. Operaatio Dragoon, 
Rakuuna, johti saksalaisten nopeaan vetäytymiseen Ranskasta ja sitä kautta kauppayhteyksien 
katkeamiseen maayhteyksien kautta Espanjasta Suomeen. 
880 JMA 103 Nro 379/70/45 2.8.1945. 
881 JMA 103 Nro 381/72/45 2.8.1945. 
882 AMAE Leg R 2071 1 – 3 Nro 14 13.1.1945. 
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välirauhansopimuksen ehdoissa sotakorvaukset maksettavaksi pääasiassa 

teollisuustuotteilla, ja perinteisiä puu- ja paperiteollisuuden tuotteita haluttiin vain 

noin kolmannes koko määrästä, mikä vapautti tämän teollisuuden alan tuotteita 

muuhun vientiin.883 Tämä tarkoitti sitä, että Suomella olisi mahdollisuus saada 

jälleenrakennukseen vaadittavaa varallisuutta länsiviennin kautta ja tarjolla oli, 

jälleen kerran, vapautuvat Espanjan markkinat. Eikä Espanjaa haluttu sulkea pois, 

mistä kertoi kauppasopimuksen uudistaminen kaiken varalta.  

Suomen vientiteollisuuden edustajat, etenkin Suomen Paperiyhdistys, olivat 

suunnitelleet kaupankäynnin reitit ja käytännön järjestelyt valmiiksi. Kauppaan 

käytettäisiin ruotsalaisia laivoja, koska niillä ei ollut poliittista rasitetta suhteessa 

Neuvostoliittoon, ja pohjoismaisia satamia, joista tuotteet tuotaisiin välikäsien 

kautta Suomeen.884 Tällä tavalla suuri osa Espanjan vientiä Suomeen oli aiemmin 

tilastoitu esimerkiksi Saksasta tulleeksi, kun suomalaiset ja espanjalaiset olivat 

keskinäisen laivayhteyden puuttuessa käyttäneet välikäsiä. Suomen 

ulkoministeriön vastaus Espanjaan ei kuitenkaan herättänyt kovin suuria toiveita.  

Vastauksessaan suomalaiset sanoivat lähetystönsä välityksellä espanjalaisille, 

että kaupan aloittaminen olisi Suomen puolelta puhtaasti poliittinen kysymys. 

Suomalaisten tuli omassa ulkomaankauppapolitiikassaan ottaa huomioon 

valvontakomissiossa olevien Neuvostoliiton sekä Ison-Britannian mielipide ja 

vielä näiden keskinäiset neuvottelut Suomen ulkomaankaupan jakaantumisesta. 

Lisäksi suomalaiset varoittivat, että vientikapasiteetti Espanjaan tulisi 

tulevaisuudessa olemaan kovin vähäinen.885 Liittoutuneilla oli ollut ensimmäisiä 

erimielisyyksiä suhteessa Espanjaan jo aiemmin Potsdamin konferenssissa, joten 

mahdollinen poliittinen riita sodanjälkeisestä Euroopasta neuvostoliittolaisten ja 

brittien saattoi valvontakomission kautta heijastua Suomen ja Espanjan kauppaan.  

Espanjalaiset eivät kuitenkaan vielä luovuttaneet, vaan tulivat nyt mukaan 

valtiollisella tasolla ja ilmoittivat asettavansa Suomen kaupan käyttöön omaa 

kauppalaivastoansa. Kauppa peitettäisiin vienniksi Ruotsiin, josta Suomi hakisi 

tuotteet omilla laivoilla. Suomen tuonti Espanjaan hoidettaisiin samalla tavalla.886 

Kyseessä oli ainutlaatuinen avaus, sillä aiemmin kumpikaan osapuoli ei ollut 

taloudellisista syistä halunnut avata maiden välille säännöllistä kauppayhteyttä. 

Suomalaisille oli riittänyt välikäsien käyttö, ja espanjalaiset olivat katsoneet 

vientinsä niin pieneksi, että sitä varten ei kannattanut avata linjaa Suomeen. 

                                                        
883 Kallenautio 1985, 256 – 257. 
884 JMA 103 Nro 381/72/45 2.8.1945. 
885 JMA 103 Sähke 55 6.8.1945. 
886 JMA 103 Nro 380/71/45 10.8.1945. 
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Taustalla ehdotuksessa oli Espanjan välitön tarve saada omia tuotteita vientiin ja 

toisaalta halu saada tarvitsemiaan tuotteita kotimarkkinoille. Espanjan perinteiset 

kauppayhteydet Pohjois- ja Itä-Eurooppaan olivat vaarantumassa nyt selvästi 

liittoutuneiden ja etenkin Neuvostoliiton voimakkaan vaikutuksen myötä.  

Suomalaiset eivät vastanneet Espanjan ehdotukseen. Vielä syyskuussa 

espanjalaiset ilmoittivat laatineensa aikataulun ja kapasiteetin tulevaan Suomen 

liikenteeseen,887 mutta asiaan ei enää palattu. Taustalla oli Neuvostoliiton 

vaikutus ja Espanjaan yleisesti kohdistettu paine, joka lisääntyi etenkin syksyn 

kuluessa, mikä oli vaikuttamassa aiemmin todettuun lähetystön keventämiseen 

Madridissa. Suomi ei ollut ainoa, joka joutui lopettamaan Espanjan-kauppansa. 

Unkari oli samassa tilanteessa, ja Neuvostoliiton painostuksesta sen kauppa 

Espanjaan loppui vuoden 1945 kuluessa. Tšekkoslovakia järjesteli Espanjan 

kauppasuhteita Ison-Britannian avustuksella vielä vuosien 1946–1947 aikana, 

mutta maan muututtua kansandemokratiaksi kauppa lakkasi.888 Espanja osoitti nyt 

aiempaa suurempaa aktiivisuutta Suomen suunnalla, mutta poliittinen 

tarkoituksenmukaisuus esti suomalaisten Espanjan-kaupan uudelleenaloittamisen. 

Espanjan silmissä Suomi näytti ehkä sittenkin poikkeukselta, kun sen toimintaa ei 

ainakaan suoraan sanellut Neuvostoliitto kuten miehitetyissä maissa. Espanjan 

kannalta vienti Suomeen ei ollut aiemmin kovin suuressa roolissa, vaikka olikin 

muuttunut hieman Francon ajan vastakauppaperiaatteen myötä. Kaupankäynnissä 

voitiin nähdä enemmän poliittisia tavoitteita, joilla katsottiin viime kädessä, 

kuinka Suomi uudessa tilanteessa reagoi.  

Kaupan osalta suomalaiset sanoivat ääneen sen, mitä eivät muissa yhteyksissä 

myöntäneet. Neuvostoliitto ohjasi nyt hyvin vahvasti Suomen ulkopolitiikkaa, ja 

tässä politiikassa Espanjalla oli hyvin vähän tilaa. Maiden väliset suhteet toisen 

maailmansodan jaksoa lukuun ottamatta olivat pääasiassa olleet kaupalliset, ja nyt 

nämä suhteet olivat jäissä eikä sulamiselle ollut merkkejä näköpiirissä toisen 

maailmansodan jälkeisen uuden tilanteen myötä. Espanjan Helsingin-lähetystöä ei 

ollut ja Madridin-lähetystö oli kevennetty minimitasolle. Aloite suhteiden 

ylläpidossa oli suomalaisilla. Kuinka matalaa profiilia Espanjaan suhteen aiottiin 

ylläpitää, vai oliko tarkoituksena katkaista suhteet kokonaan? 
 

                                                        
887 JMA 103 Sähke 67 7.9.1945. Tarkoituksena oli lähettää kauppaan noin laiva kuukaudessa, mikäli 
lastia olisi tarjolla. 
888 Eiroa 2001, 109–116. Unkari aloitti Espanjan-kaupan kaikessa hiljaisuudessa uudelleen muutamien 
tuotteiden osalta jo 1947. Ibid. Kokonaisuutena sen tilanne oli kuitenkin samankaltainen kuin Suomen, 
sillä entiset kauppakumppanit lännessä vaihtuivat nopeasti kasvavaan idänkauppaan Neuvostoliittoon. 
Muutos oli huomattava. Romsics 1999, 250–251. 
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7.2 Espanja kansainvälisesti eristyksiin, suhteet jäädytetään 

Stalin oli kannattanut toimenpiteisiin ryhtymistä Espanjaa vastaan jo kesällä 1945 

Potsdamin konferenssissa, mutta siellä asia oli haudattu Ison-Britannian kielteisen 

kannan vuoksi. Saman vuoden lokakuussa San Franciscossa perustettu 

Yhdistyneet Kansakunnat, YK, nousi kuitenkin Espanjan-vastaisen keskustelun 

foorumiksi vuonna 1946. Miksi Espanja joutui kansainvälisen yhteisön 

hampaisiin?  

Syitä on useita. Suuri osa sisällissodan aikaisista tasavallan kannattajista oli 

paennut aluksi Ranskaan ja sieltä tasavallalle myötämieliseen Meksikoon. 

Meksiko ei ollut tunnustanut Francoa missään vaiheessa. Tasavallan edustajat 

muodostivat pakolaishallituksen ja katsoivat, että Franco oli nostettu valtaan 

sodassa kukistuneiden fasististen valtioiden tuella. Nyt kun fasistivaltiot oli 

kukistettu, pitäisi toimintaa jatkaa myös Espanjan suhteen ja saattaa sinne valtaan 

vuoden 1936 vaalien mukainen hallitus. Ranskan vapauduttua 

saksalaismiehityksestä osa Ranskan vastarintaliikkeessä taistelleista 

espanjalaisista halusi jatkaa hyökkäystä myös Espanjaan, mutta kokonaisuudessa 

nämä hyökkäykset jäivät vaille tulosta.889  

Espanjan sodanaikainen politiikka joutui nyt sodan jälkeen kokonaan uuteen 

valoon, eikä ei-sotaakäyvän statuksella selittäminen juuri siinä painanut. Sinisen 

divisioonan olemassaolo oli vaikea pala etenkin Neuvostoliitolle ja sen 

vaikutuspiiriin siirtyneille Itä-Euroopan maille. Espanjan läheinen suhde 

akselivaltoihin oli otettu huomioon myös aiemmin liittoutuneiden 

sotastrategiassa. Kun liittoutuneet suunnittelivat maihinnousua Italiaan kesällä 

1943, käytettiin saksalaisten harhauttamiseen juuri espanjalaisia. Espanjan 

rannikolle järjestettiin vainaja, jolla oli tärkeitä asiapapereita hallussaan. 

Dokumentit viittasivat tulevan maihinnousun suuntautuvan Sardiniaan, ja tämän 

tiedon espanjalaiset liittoutuneiden oikean arvion mukaan toimittivat 

saksalaisille.890 Tämä osoitti Espanjan antaneen tiedustelutietoja saksalaisille. 

Sodan aikana välttämättömänä pakkona siedetty Espanjan yhteistyö akselivaltojen 

kanssa joutui nyt länsiliittoutuneiden silmissä uuteen tarkasteluun.  

Sodan päätyttyä Espanjan yhteistyö Saksan Gestapon kanssa alkoi paljastua 

koko laajuudessaan. Liittoutuneet pelkäsivät, että Espanja tarjoaisi turvapaikan 

kaikille Saksan sotarikollisille, jotka pääsisivät maahan. Yhteistyö Saksan 

                                                        
889 Suárez 2005, 274–275, 303–311; Sanz 1995, 51. 
890 Burgos 1988, 122–124, 133–134. 
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salaisen poliisin kanssa oli tosin aloitettu jo tasavallan oikeistoenemmistön 

aikana, mutta kunnolla se pääsi vauhtiin sisällissodan kuluessa.891 Pelko ei ollut 

aivan turha, sillä Espanja otti huomattavasti vastaan saksalaisia sodan jälkeen ja 

myönsi näille Espanjan kansalaisuuden, jotta henkilöitä ei olisi tarvinnut 

luovuttaa maasta. Toiminnalla oli hallinnon hyväksyntä, sillä monet saksalaisista, 

etenkin Gestapon henkilöstöstä, olivat espanjalaisten virkamiesten ystäviä.892 

Esimerkiksi Italian syrjäytetyltä ja sittemmin surmatulta diktaattorilta Benito 

Mussolinilta löytyi aito Espanjan passi hänen yrittäessään paeta Italiasta sodan 

loppuvaiheissa. Kuuluisin Espanjaan paennut henkilö oli Belgian äärioikeiston 

johtaja Leon Degrelle, joka oli toiminut itärintamalla belgialaisen SS-divisioonan 

komentajana. Belgian pyynnöistä huolimatta häntä ei luovutettu entiseen 

kotimaahansa. Sen sijaan Vichyn Ranskan entisen pääministerin Pierre Lavalin 

Espanja karkotti Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen painostuksesta.893  

Välittömästi sodan jälkeen Espanja pyrki heti ilmoittamaan, että yhteistyötä 

akselivaltojen kanssa ei todellisuudessa ollut, ja se vähä mitä oli tehty, oli 

jouduttu tekemään olosuhteiden pakosta. Esimerkiksi ulkoministeriön 

Doussinague perusteli pakolaisten vastaanottoa humanitäärisellä toiminnalla ja 

samalla hän kiisti, että maahan olisi tullut Saksan armeijan tai Gestapon 

henkilöstöä. Vakoilu ja tiedusteluyhteistyö myönnettiin osin, mutta samalla 

korostettiin, että siihen oli aktiivisesti puututtu koko sodan kuluessa. Erityisesti 

haluttiin korostaa, että kaikki toiminta saksalaisten tukemiseksi oli loppunut 

Lequerican tultua ulkoministeriksi. Kaikki sodanaikainen yhteistoiminta 

esimerkiksi Kanarialla tuomittiin valheiksi.894 Entinen ulkoministeri Serrano 

Suñer julkaisi myös muistelmansa nopeasti sodan jälkeen, jossa hän selitti 

Espanjan sodanaikaista politiikkaa ja kiisti maahansa kohdistuvat syytökset. 

Myöhemmin jälkikäteen hän totesi, että kyseinen vuonna 1947 julkaistu 

muistelmateos oli laadittu nimenomaan palvelemaan Espanjan sen aikaisia 

ulkopoliittisia tarkoitusperiä.895  

Yhtä vähän Espanjan selitykset hämäsivät muuta maailmaa. Syytökset 

Espanjan sodanaikaisesta politiikasta alkoivat eteläisestä Amerikasta. 

Länsiliittoutuneet olivat päättäneet olla puuttumatta Espanjaan strategisista ja 

kaupallisista syistä, mutta hyviä välejä siihen ei tarvinnut pitää. Monet 

                                                        
891 Agudo 2002, 181–185; León 1987 250–258. 
892 Agudo 2002, 318–323. 
893 Tusell 1995, 619–627. 
894 Doussinague 1949, 64–67, 326–335. 
895 Serrano Suñer 1977, 391.  
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Latinalaisen Amerikan maat käänsivät Espanjalle selkänsä, mikä tapahtui 

pääasiassa Yhdysvaltojen ohjailemana.896 Paraguay ja Bolivia katkaisivat 

suhteensa Espanjaan, samoin Venezuela, joka kuitenkin ylläpiti kauppasuhteita 

Espanjaan. Muutamat muut maat ilmoittivat haluavansa ystävällisiin väleihin 

tasavallan pakolaishallituksen kanssa, mutta eivät puuttuneet itse suhteisiin 

Francon Espanjan kanssa. Panama katsoi, että YK:n ohje tutkia suhteita Espanjan 

kanssa oli itse asiassa kehotus katkaista ne.897 Espanjan kannalta haastavin oli 

kuitenkin Ranskan päätös.  

Joulukuussa 1945 ranskalaiset alkoivat suunnitella suhteiden katkaisua 

Espanjaan perustellen sitä Espanjan toisen maailmansodan aikaisella politiikalla. 

Seuraavan vuoden helmikuussa he sulkivat Espanjan vastaisen rajansa.898 Tätä 

pidemmälle länsiliittoutuneet eivät Espanjan suhteen olleet valmiita menemään. 

Suurin hyökkäys Espanjaa vastaan YK:ssa tulikin hieman odottamattomalta 

taholta, ja tähän hyökkäykseen myös Suomen oli otettava kantaa.  

Neuvostoliitto ei ollut tyytyväinen tähän länsiliittoutuneiden ratkaisuun, vaan 

vaati paljon pidemmälle meneviä toimenpiteitä Espanjan suhteen ja sai 

haluamaansa liikkeeseen mukaan myös muita Euroopan vasemmistoliikkeitä. 

Vasemmisto kautta Euroopan alkoi syyttää Yhdysvaltoja ja Isoa-Britanniaa liian 

vähäisistä toimista Espanjan suhteen. Maaliskuussa 1946 Churchill piti kuuluisan 

rautaesirippupuheensa Fultonissa, mikä on usein tulkittu kylmän sodan 

aloitukseksi. Puheessa hahmoteltiin kylmän sodan rintamalinjoja ja Itä-Euroopan 

uutta asemaa Neuvostoliiton vaikutuspiirissä. Neuvostoliitto vastasi Espanjaa 

koskien Puolan edustajan suulla syyttäen tätä sotarikoksista.899  

YK muodosti Espanjaa koskien alakomitean, jonka tehtävänä oli tutkia 

Espanjan toimia sodan aikana ja antaa toimintaehdotus Espanjan suhteen. 

Komitean jäsenmaat olivat Australia, Brasilia, Kiina, Ranska ja syytökset 

esittänyt Puola. Espanjaa ei kutsuttu vastaamaan komitealle. Espanjalaiset 

tulkitsivat Puolan voimakkaan hyökkäyksen naamioiduksi Neuvostoliiton 

esiinmarssiksi ja leimasi Puolan suuren naapurinsa koloniaksi. Espanjan 

                                                        
896 Sanz 1995, 328–333. 
897 Suárez 2005, 311. 
898 Suárez 2005, 311–313. 
899 Suárez 2005, 319–322. Panama oli ehdottanut jo helmikuussa suhteiden katkaisua Francon 
Espanjan kanssa, mikä oli tuonut Espanjan kysymyksen julkiseen keskusteluun YK:n 
yleiskokoukseen. Burgos 1988, 169–170. 
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puolestapuhujia oli vähän, vain Yhdysvaltojen entinen Madridin suurlähettiläs 

Carlton J. Hayes puolusti entistä asemamaataan.900  

Puolan mukaan Espanja jatkoi edelleen toisen maailmansodan Saksan 

politiikkaa ja jopa valmisteli atomipommia ollen näin uhka koko maailmalle. 

Todellisuudessa atomipommitehdas, jonka olemassaoloa etenkin tasavallan 

kannattajat pyrkivät todistelemaan, osoittautui alkoholitislaamoksi. Yhdysvallat ja 

Iso-Britannia pitivät Espanjan armeijaa kyvyttömänä aloittamaan minkään 

tyyppistä hyökkäyssotaa, mutta Neuvostoliitolle tämä ei riittänyt. YK:n Espanjaa 

tarkasteleva komitea ei päässyt yksimielisyyteen Espanjaa koskevissa asioissa. Se 

tyytyi toteamaan, että Espanja oli mahdollinen vaaratekijä.901   

Joulukuussa 1946 turvallisuusneuvosto päätti viedä Espanjaa koskevan 

kysymyksen yleiskokoukseen, koska se halusi saada asialle jonkinlaisen 

konkreettisen lopputuloksen. Keskustelua seuranneessa ehdotuksessa ensin 

Meksiko ehdotti suhteiden katkaisua Espanjan kanssa, mutta esimerkiksi rajansa 

sulkenut Ranska vastusti kaikkien suhteiden irtisanomista, koska kaupallisten 

suhteiden katkaisu johtaisi myös Espanjan kansan vaikeuksiin. Lopullinen 

ratkaisu oli kompromissi. Jäsenmaiden toivottiin vetävän lähettiläänsä pois 

Espanjasta, ja samalla Espanja suljettaisiin kansainvälisten järjestöjen 

ulkopuolelle. Päätöslauselmaa vastaan äänesti seitsemän maata Latinalaisesta 

Amerikasta, ja Euroopasta Portugali sekä Vatikaani päättivät olla noudattamatta 

päätöslauselmaa ja säilyttivät lähettiläänsä Madridissa. Espanja ei negatiivisesta 

suhtautumisesta ollut kuitenkaan vailla tukea toisen maailmansodan jälkeisessä 

maailmassa.902 

Suomi noudattaa YK:n kehotusta ja sulkee edustustonsa 

Suomi oli vetänyt Madridin-edustuston minimimiehitykselle ilman kontakteja 

Espanjan ulkoasiainhallintoon jo edellisvuonna 1945 ennen YK:n 

päätöslauselmaa. Vuoden alussa Neuvostoliiton alkuun laittama kampanja 

Francoa vastaan näkyi myös Suomessa, ja sillä oli selkeästi jäljet 

yleiseurooppalaiseen vasemmiston Espanja-vastaiseen ilmapiiriin. Jo ennen YK:n 

julkistamaa alakomiteaa SKDL:n kansanedustaja Mauri Ryömä tiedusteli Suomen 

                                                        
900 Suárez 2005, Ibid. Hayesin muistelmat osoittavat hänen olleen Espanjan suhteen hyvin 
myötämielinen, mutta tämä sopi Yhdysvaltojen Espanjan-politiikkaan toisen maailmansodan kuluessa. 
Hayes vaihtui Norman Armouriin vuonna 1945. Kts. Hayes 1946. 
901 Suárez 2005, 320–323. 
902 Suárez 2005, 323–325. 
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ulkoministeri Carl Enckelliltä, voitiinko suhteita Espanjaan ylipäätään 

ylläpitää.903 Perusteena Ryömä käytti Suomen perustuslaillisia oloja, mitä 

Espanjalla ei Francon alaisuudessa ollut. Muuten Ryömä ei Espanjaan sen 

tarkemmin eduskuntapuheenvuorossaan puuttunut, eikä hänellä ollut 

henkilökohtaista yhteyttä Espanjaan, vaan puhe käsitteli muitakin ulkopoliittisia 

näkökulmia erityisesti Suomen toisen maailmansodan aikaisen ulkopolitiikan 

osalta Espanjan ollessa vain pienei osa kysymystä. 904 Ulkoministeriö ei antanut 

heti vastausta kansanedustajan kysymykseen, vaan tutki tarkasti, miten muut maat 

suhtautuivat Espanjan kysymykseen. Suomen ulkopolitiikassa merkittävä Ruotsi 

oli lykännyt toistaiseksi uuden edustajan lähettämistä Espanjaan, mutta 

puolueettomat Sveitsi ja Turkki eivät aikoneet muuttaa suhtautumistaan 

Espanjaan. Turkin mielestä asia oli Espanjan sisäinen ja Sveitsi vetosi 

perinteiseen puolueettomuuteensa.905  

Lontoossa ollut Suomen poliittinen edustusto toi esille brittien kannan, jonka 

mukaan Espanjaan ei kannattanut ottaa kovin jyrkkää ja hätäistä kantaa, koska se 

antoi vaikutelman maan sisäisiin asioihin sekaantumisesta ja voisi myöhemmin 

vaikuttaa negatiivisesti suhteiden alkaessa jossain vaiheessa uudelleen. Samalla 

vihjattiin, että ainakaan britit eivät kannata hallituksen vaihdosta Espanjassa, 

koska se voisi johtaa vain uuteen sisällissotaan.906 Koska ulkoministeriöltä ei 

tullut selkeää vastausta Ryömän esittämään kysymykseen, uudisti SDP:n ja 

myöhemmin SKDL:n riveihin siirtynyt kansanedustaja Atos Wirtanen 

kysymyksen ja kysyi, voitiinko Francon Espanjaan ylläpitää diplomaattisia 

suhteita. Ulkoministeriön vastaus korosti edellisvuonna tapahtuneita muutoksia 

Madridin-lähetystössä. Suhteita oli supistettu välirauhan jälkeen niin, että Suomen 

lähettiläs oli kutsuttu kotiin tammikuussa 1945, jonka jälkeen edustustossa oli 

ollut lähetettynä diplomaattina vielä lähetystösihteeri. Syksystä 1945 lähtien 

Espanjassa oli vain kanslia-apulainen, jonka vastuualueisiin kuuluivat vain 

omaisuudenhoito ja arkiston ylläpito. Espanja oli vetänyt lähettiläänsä pois 

Helsingistä 1944, ja loput lähetystön henkilöstöstä poistuivat vuoden 1945 

kuluessa.907  

Kahdenvälisistä suhteista ja niiden tulevaisuudesta oltiin odottavalla kannalla 

ja vedottiin Suomen pitävän suhteita Espanjaan samalla tasolla kuin suuret ja 

                                                        
903 UMA 12 L 11/739-46 6.2.1946 
904 Eduskunta 1946 6.3. 
905 UMA 12 L 11/739 KD-46 11.2.1946, 14.2.1946. 
906 UMA 12 L 11/739 KD-46 7.3.1946. 
907 UMA 12 L 11/739-46 12.4.1946 ja vastaus kysymyksiin. 
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pienet läntiset demokratiat, jotka eivät ole toistaiseksi vetäneet edustustaan 

Espanjasta. Espanjaa kohtaan ylläpidetään toistaiseksi kylmää ja passiivista 

asennetta. Näin ollen suhteet olivat puhtaasti nimelliset, mikä vastasi pitkälti 

myös muiden maiden suhteita. Lopullinen ratkaisu Espanjan kanssa tultaisiin 

tekemään heti, kun lopullinen rauhansopimus Neuvostoliiton ja Ison-Britannian 

kanssa olisi solmittu. Tällöin kysymykseen voisi tulla suhteiden muodollinen 

katkaisu. Suomen ulkoministeriö ilmoitti myös, että demokraattisen maan 

kannalta oli järkevää ylläpitää suhteitaan Espanjaan, vaikka sen poliittinen 

järjestelmä oli erilainen.908 Vastauksessa näkyi ulkoministeriön aiemman 

politiikan jälkiä. Kun Espanjan tai minkään muunkaan maan kanssa ei aiemmin 

hätäilty, ei myöskään Espanjan suhteen haluttu tehdä liian nopeasti liian hätäisiä 

päätöksiä. Ulkopoliittisessa päätöksenteossa näkyi tarve katsoa muiden läntisten 

demokratioiden toimet Espanjan suhteen, vaikka se saattaisi olla uuden 

ulkopoliittisen linjan kanssa ristiriidassa. Tätä ristiriitaa varten Suomi oli 

reagoinut taitavasti jo ennen Espanjaa kohtaan alkanutta polemiikkia. Asia jäi 

eduskunnassa toistaiseksi odottamaan YK:n Espanjan-komitean ratkaisua.  

Kesällä esitetyt väitteet Espanjan atomipommista ja yhteistyöstä saksalaisten 

kanssa saapuivat myös Suomeen. Aiemmin Suomen lehdistö ja kansalaisjärjestöt 

olivat olleet suhteellisen vähän kiinnostuneita Espanjaan liittyvistä kysymyksistä. 

Oikeastaan vain Espanjan sisällissota oli lisännyt maata koskevaa uutisointia 

Suomessa. Silloinkin tyydyttiin esittelemään enemmän Espanjaa maana, ja 

taustalla oli aiheen uutisointi oman aatteen näkökulmasta. Lisäksi sisällissodan 

kuluessa uutisointi oli muuttunut normaaliksi sotauutisoinniksi, jossa tyydyttiin 

kertomaan sen hetkinen sotilaallinen tilanne. Yleinen tietämys median aineiston 

pohjalta itse Espanjasta jäi suhteellisen vähäiseksi ja voidaan sanoa, ettei Espanja-

kuva kansalaistasolla ollut kovin syvällinen.909 Tästä huolimatta Espanjaa 

koskeva kansalaiskeskustelu laajeni aiempiin vuosiin verrattuna huomattavasti ja 

kokonaan uusiin kansalaispiireihin. Yhteistä keskustelulle oli kuitenkin voimakas 

vasemmistolainen tausta. Esimerkiksi Suomen naisten demokraattinen liitto toivoi 

ulkoministeriöltä suhteiden katkaisua Espanjaan demokratian nimissä. Samoin 

demokraattiset nuoret ilmaisivat tahtonaan, että Francon terrori voisi loppua vain, 

jos maa asetetaan kansainvälisesti syrjittyyn asemaan. Tämä tarkoittaisi suhteiden 

katkaisua. Ammattiyhdistysliike oli vahvasti mukana ja SAK toivoi elokuussa 

                                                        
908 Ibid. 
909 Vasemmiston suhde Espanjan sisällissotaan kts. Sirviö 1999, Maalaisliiton ja SDP:n kts. 
Lehtiniemi 1985 ja lehdistö yleensä Lehtiniemi 1985. 
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virallisesti suhteiden katkaisua. Jopa Oulun ammatillinen paikallisjärjestö kantoi 

huolta suhteista Espanjaan kysymällä: ”Voidaanko enää olla diplomaattisissa 

suhteissa fasistisen Espanjan kanssa?”910 Vasemmiston kriittisessä Espanja-

kuvassa ei todennäköisesti ollut taustalla kovin suurta yksityiskohtaista tietoa 

Espanjan oloista, vaan kuva voidaan sijoittaa radikaalimman vasemmiston 

nousuun Suomessa ja haluun osallistua poliittiseen keskusteluun muutenkin. 

Toisaalta suurin osa niistä suomalaisista, jotka olivat taistelleet Espanjan 

sisällissodassa, olivat olleet taustaltaan tasavaltaa kannattaneita vasemmistolaisia 

vähemmistön taisteltua Francon riveissä.  

Taustalla voidaan nähdä YK:ssa käyty keskustelu liittoutuneiden 

sodanjälkeisistä suhteista, joka kulminoitui yhdellä tasolla Espanjan kanssa. Kun 

Neuvostoliitto ei ollut tyytyväinen Espanjan julistamiseen mahdolliseksi vaaraksi, 

se ohjaili vasemmistoa pitämään Espanjan kysymystä esillä. Suomessa voimiensa 

tunnossa oleva maan alta noussut vasemmisto esiintyi mielellään suuren itäisen 

naapurinsa kanssa samassa rintamassa.911 Espanjaa koskeva aktiivinen 

kansalaiskeskustelu ei siis kohdistunut sellaisenaan Francoon tai Espanjaan 

ylipäätään, vaan oli enemmänkin osa sodanjälkeistä valtataistelua toisaalta 

suurvaltojen välillä YK:ssa, mutta myös Suomen uudessa poliittisessa 

ilmapiirissä, jossa haluttiin tehdä pesäeroa entiseen. Järjestöjen vetoomukset eivät 

johtaneet toimenpiteisiin sen enempää kuin eivät olleet aiemmin esitetyt 

eduskuntakyselytkään johtaneet. Suomalaiset pitivät tilanteen ennallaan.  

Espanjanvastainen kampanja huipentui loppuvuonna. Suomalaisten 

järjestöjen vetoomusten määrä lisääntyi edelleen, ja taustalla näkyi Neuvostoliiton 

hyvin vahva vaikutus kaikkialla vasemmiston toiminnassa. Suomen 

kansandemokraattiset naiset kiittivät omassa vetoomuksessaan Neuvostoliiton 

panoksesta asioiden saattamisesta nykyiseen tilaansa. Naisten mukaan Espanja ei 

ollut kuitenkaan vielä vapautunut fasismista, joten Suomen hallitusta pyydettiin 

tarkistamaan suhteiden tila.912 Suomen kannan ratkaisi kuitenkin enemmän YK:n 

antama suositus kuin kansalaisjärjestöjen toiveet.  

YK:n perustelut lähettiläiden poisvetämiseen olivat moninaiset. Francon 

hallitusta pidettiin Hitlerin ja Mussolinin avulla luotuna fasistisena hallituksena. 

Franco oli liittoutuneiden protesteista huolimatta auttanut akselivaltoja 

                                                        
910 UMA 12 L 5) Eri järjestöjen vetoomukset Suomen hallitukselle Suomen ja Espanjan suhteita 
koskevissa asioissa.  11/739 KD-46 27.4.1946, 18.6.1946, 7.8.1946. 
911 Suárez 2005, 322–323; Nevakivi 2004, 222–226. 
912 UMA 12 L 5) Eri järjestöjen vetoomukset Suomen hallitukselle Suomen ja Espanjan suhteita 
koskevissa asioissa. 28.11.1946. 
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aseellisesti, lisäksi se oli valloittanut Tangerin vastoin kansainvälisiä sopimuksia. 

Espanjan armeija Marokossa oli pakottanut sitomaan paljon joukkoja Pohjois-

Afrikkaan. Hendayen tapaaminen laskettiin suunnitelmaksi liittyä sotaan 

myöhemmin sovittavana ajankohtana. Näin ollen YK suositteli lähettiläiden 

poisvetämistä välittömästi Madridista.913 Kuten edellä on todettu, kaikki maat 

eivät noudattaneet kehotusta, vaan päättivät pitää edustuksen Madridissa.  

Suomen osalta Neuvostoliitto sekä suomalainen vasemmisto halusivat 

varmistaa, että Suomi pysyisi ruodussa. Vasemmisto huolehti, että ulkoministeriö 

sai kappaleet neuvostoliittolaisten sanomalehtien Espanja-uutisoinnista. Izvestija 

kirjoitti, että muutamat länsiliittoutuneet sekä Latinalaisen Amerikan maat 

puolustivat fasismia kieltäytyessään Espanjan suhteiden katkaisemisesta. Fasismi 

ei ollut neuvostoliittolaisten mielestä maan sisäinen asia, koska siihen kuului 

selkeästi aggressio. Vain katkaisemalla suhteet voitaisiin antaa Espanjalle oikea 

signaali ja tähän YK:n toimien pitäisi suuntautua. Pravda puolestaan kirjoitti, että 

Iso-Britannia, Yhdysvallat ja muutama muu lähinnä Latinalaisen Amerikan itse 

asiassa halusivat pitää yllä fasismia, koska eivät halunneet juuria sitä pois. 

Espanjaa vastaan tulisi suunnata voimallisia toimenpiteitä.914  

YK:n antaman kehotuksen suhteen Suomi oli jo toiminut halutulla tavalla. 

Neuvostoliiton voimakas esiintyminen yhdessä suomalaisen vasemmiston 

toiminnan kanssa sai Suomen kuitenkin tekemään viimeisen kevennyksen 

Madridin-lähetystön suhteen. Paikalla ollut kanslia-apulainen kutsuttiin kotiin 

19.12., mikä tarkoitti suhteiden jäädyttämistä toistaiseksi. Näin viimeinen side 

Espanjan hallintoon oli katkaistu.915 Virallisesti suhteita ei kuitenkaan laitettu 

poikki, vaan maiden välillä ei vain ollut diplomaattista edustusta eikä sitä kautta 

diplomaattista toimintaa. Toisen maailmansodan jälkeinen edustustoverkon 

karsinta poliittisten suhdanteiden vuoksi oli Suomelle ikävä, mutta välttämätön 

toimenpide, joka luonnollisesti haittasi ulkomaankauppaa sekä konsuliasioita. 

Kuvaavaa oli, että viimeisenä tekona Suomen kanslia-apulainen, jolla ei ollut 

poliittisia yhteyksiä, oli yrittänyt saada kahta suomalaista vapautetuksi 

sisällissodan jälkeiseltä vankileiriltä.916 Tämänkaltainen toiminta jäi nyt jäihin.  

Espanja joutui epäviralliseen kauppasaartoon heti päätöksen jälkeen, mikä 

tarkoitti maan kannalta hyvin vaikeita aikoja. Sisäisesti Espanja sai kuitenkin 

                                                        
913 UMA 12 L Espanja. YK A/241 10.12.1946. 
914 UMA 12 L Espanja. Pravda 13.12.1946 Nro 294, Izvestija 15.12.1946 Nro 293. 
915 UMA 5 G 9 Sähke M37 19.12.1946. Paikalla ollut kanslia-apulainen Unto Ivaska palasi Suomeen, 
mutta muutti myöhemmin eläkepäivien viettoon Espanjaan. 
916 UMA 5 G 9 Sähke 20.12.1946. 
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pidettyä tilanteen hallussa, ja esimerkiksi sissisota maan itäosissa päättyi vuonna 

1947. Näin vallanvaihtuminen aseellisesti suljettiin pois.917 Taloussaartokaan ei 

osoittautunut kovin pitäväksi, kun Júan Péronin johtama Argentiina tuki Espanjaa 

huomattavasti niin taloudellisesti kuin poliittisesti. Tämän avun on katsottu 

pelastaneen Francon hallinnon vaikeana vuonna 1947. Kylmän sodan 

vaikutuksesta läntiset demokratiat alkoivat hiljalleen hyväksyä Espanjan 

hallinnon strategisista syistä, ja vuosikymmenen loppuun mennessä useat maat 

olivat normalisoineet suhteensa Espanjan kanssa. Nälän vuodet päättyivät ilman, 

että hallituksen tarvitsi vaihtua.918  

Suomen ja Espanjan suhteet normalisoitiin uudelleen Stalinin kuolemaa 

seuranneen suojasään aikana vuoden 1955 aikana, jolloin myös molemmat 

pääsivät YK:n jäseneksi. Espanjan osalta lähettiläs oli ollut vain poissa vuodet 

1945–1952. Suomi nimitti Espanjaan uuden asiainhoitajan vuonna 1955.919  

Kokonaisuutena vuosien 1945–1946 suhteiden alasajo ei ollut kuitenkaan niin 

dramaattinen kuin sitä ensi näkemältä voisi pitää. Maiden välinen kaupallinen 

intressi oli jatkuvasti olemassa, mistä kielivät yritykset käynnistää kauppa 

uudelleen, mutta ensin sodasta johtuva tilanne vaikeutti kaupan järjestämistä ja 

sodan päätyttyä poliittiset tekijät tulivat vastaan. Espanja oli aiemmin olettanut 

Suomen romahtavan hyvin nopeasti Neuvostoliiton suurhyökkäyksen kuluessa ja 

kutsui lähettiläänsä pois. Espanjan edustustolla tuskin olisi muutenkaan ollut 

kovin hyvä toimintaedellytyksiä viestintäyhteyksien ollessa käytännössä poikki. 

Toisaalta Espanjan hallituksen status olisi voinut olla Suomen uudelle 

ulkopolitiikalle hankala paikka, jos Espanja olisi jatkanut edustautumista 

Suomessa. Espanjalaisten paluu Suomeen puhumattakaan edes konsulitason 

toiminnasta tehtiin hyvin vaikeaksi. Edelleen voidaan kysyä, missä määrin 

Espanjalla oli halua olla Suomen kanssa poliittisesti tekemisissä, kun Suomi 

toisen maailmansodan jälkeen näytti liukuvan Neuvostoliiton leiriin Espanjan 

intressien ollessa länsiliittoutuneiden suunnalla.  

Suomen osalta kauppa Espanjaan oli ollut merkittävää, mutta nämä yhteydet 

katkesivat jo varhain vuonna 1944. Samalla Suomen osalta tärkein mielenkiinto 

toimia Espanjassa loppui. Kaupan mukana oli tullut suurin osa Suomen 

konsulitoiminnasta Espanjassa, ja kun tämäkin toiminta hiipui, ei Madridin-

lähetystöllä ollut juuri enää tekemistä vuoden 1945 aikana. Suomea ei enää 

                                                        
917 Suárez 2005, 328–330. 
918 Burgos 1988, 172–184. 
919 Nevakivi 1988, 303; Luostarinen 2007, elektr. 
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samalla tavalla tarvinnut tehdä tunnetuksi kuin aiemmin ennen toista 

maailmansotaa, vaikka propagandalle olisi suomalaisten mielestä ollut käyttöä 

espanjalaisen oikeiston tehdessä omia arvioita Suomen poliittisesta 

tulevaisuudesta. Kokonaisuutena Madridin-lähetystö oli suhteellisen helppo 

keventää vähäiselle edustukselle, samalla kun sen pitkäaikainen päällikkö 

siirrettiin eläkkeelle. Tosiasiassa maiden väliset suhteet oli jo jäädytetty ennen 

YK:n suositusta, joten viimeistä sulkemista voidaan pitää enemmänkin kotimaan 

sisäpolitiikkaan suunnattuna ratkaisuna, jolloin äärivasemmisto saatiin 

tyytyväiseksi.  

Suomen Espanja-kuva ei ehtinyt muutamassa vuodessa muuttua etenkin, kun 

ulkoministeriön keskeiset toimijat pysyivät Helsingissä viroissaan. Espanjaan 

liitetyt fasistiset mielikuvat tiedostettiin kyllä ulkoministeriössä, koska tiettyjä 

henkilöitä kutsuttiin nopeasti kotiin kevään 1945 vaalituloksen jälkeen. Sen sijaan 

vasemmiston kielteinen Espanja-kuva juonsi juurensa toisaalta Espanjan 

sisällissodasta ja toisaalta Neuvostoliiton voimakkaasta asemasta, joka heijastui 

myös Suomeen. Tämä vasemmiston ylläpitämä kuva ei näytä kuitenkaan olleen 

merkittävä tekijä suhteiden alasajossa, vaan ulkoasiainhallinto sai tehdä 

päätöksensä haluamaansa aikatauluun ja pääasiassa YK:n päätösten mukaisesti. 

Huomattavaa on, että vasemmisto ei puuttunut joulukuun jälkeen Suomen ja 

Espanjan välisiin suhteisiin.  

Suomen varovaista ja kaikkiin suuntiin ovet auki pitävää ulkopolitiikkaa 

kuvaa suhteiden jäädytys. Niitä ei milloinkaan sanottu irti, eivätkä mitkään 

toimenpiteet Francon hallituksen luonteesta huolimatta antaneet espanjalaisille 

aihetta myöskään suhteiden muodolliseen katkaisuun. Voidaan todeta, että Suomi 

oli kasvanut kansainvälisenä toimijana sitten 1920-luvun ja itsenäisyyden alun. 

Espanja oli ollut kokenut toimija kansainvälinen toimija jo aiemmin, joka oli 

saattanut valita jonkin ulkopoliittisen linjan ja rajatuin edellytyksin jopa toteuttaa 

sitä. Toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa Espanjan ulkopoliittisessa 

linjassa Suomi ei ollut merkittävässä roolissa. 
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8 Loppulause 

Espanjan ja Suomen suhteet voidaan liittää eurooppalaiseen kansainvälisten 

suhteiden tutkimukseen aikana, jolloin maailmassa oli huomattavasti vähäisempi 

joukko valtioita, ja siirtomaiden eurooppalaisomistuksen vuoksi kansainvälisen 

politiikan painopiste oli vanhalla mantereella. Tästä huolimatta kansainvälinen 

diplomatia saattoi olla kaukaisemman kumppanin kanssa hyvinkin uutta, ja usein 

avaukset erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen tehtiin puhtaalta 

pöydältä. Euroopan kartta muotoutui monikansallisten keisarikuntien hajottua 

uusiksi, mikä tarkoitti ennen kaikkea uusien valtioiden syntyä Itä- ja Pohjois-

Eurooppaan. Kaikkien näiden valtioiden tuli aloittaa pääsääntöisesti ulkoasioiden 

hoito tyhjästä, kun taas sotaa edeltävät valtiot saattoivat jatkaa entisten 

traditioidensa pohjalta etenkin, jos nämä eivät olleet osallistuneet sotaan vaan 

olivat pysytelleet puolueettomina. Suurvaltansa jo aiemmin menettänyt Espanja 

kuului näihin valtioihin, ja sen ongelmat olivat enemmän sisäisiä, mikä tarkoitti 

ulospäin jatkuvuutta edustavaa ulkopolitiikkaa. Sisäisesti Espanja oli enemmän 

tai vähemmän käymistilassa koko tämän tutkimuksen tarkasteluajanjakson. 

Kokonaisuutena Suomen ja Espanjan välisiä suhteita arvioitaessa ne tulee sijoittaa 

jatkuvasti yleiseen historialliseen sekä alueelliseen kontekstiin, jossa ennen 

kaikkea yleiseurooppalainen tilanne näytteli hyvin merkittävää roolia.  

Maiden keskinäisissä suhteissa voidaan silti erottaa selkeitä aikakausia, jotka 

olivat omalaatuisia ja siten erotettavissa näiden kahden maan kanssakäymisen 

erityispiirteiksi. Suomen itsenäistyttyä Espanja tunnusti Suomen varsin nopeasti 

ensimmäisten maiden joukossa. Huomattavaa oli, että puolueeton Espanja näytti 

noudattaneen tässä ensimmäisen maailmansodan rintamalinjojen ulkopuolista 

päätöksentekoa eli se ei laskenut tässä suhteessa toimivansa kummankaan 

osapuolen etujen mukaisesti. Päätös tunnustaa Suomi voidaan katsoa johtuneen 

kommunisminvastaisuudesta ja toisaalta tavoitteesta saada Suomeen jonkinlainen 

tarkkailupaikka Venäjän perillisen Neuvosto-Venäjän suuntaan. Valtaan 

nousseiden Leninin johtamien kommunistien kanssa Espanjan monarkia ei 

halunnut ollaan tekemisissä. Tunnustaminen ei kuitenkaan johtanut välittömiin 

toimenpiteisiin Suomen suhteen, sillä pian itsenäistymisen jälkeen Suomi kävi 

sisällissodan ja maan tulevaisuus vaikutti epävarmalta. Espanja oli muodollisesti 

ilmoittanut Suomeen edustajan, mutta todellista diplomaattista edustautumista 

jouduttiin odottamaan huomattavasti myöhempään.  

Suomi taas joutui käynnistämään ulkoasiainhallintonsa tyhjästä, mikä 

tarkoitti kaikkien traditioiden ja toimintamallien luomista itse. Alkuvaiheessa 
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esimerkiksi tunnustusten yhteydessä käytettiin paljon innokkaita Suomen asian 

puolesta toimivia yksittäisiä aktiiveja. Samalla nuori kansakunta kyseenalaisti 

koko ulkosuhteiden tarpeellisuuden. Lähetystö Espanjaan perustettiin jalansijaksi 

Etelä-Amerikkaan ja latinalaiseen maailmaan, mutta huolimatta tarpeesta käydä 

ulkomaankauppaa Madridin asema kyseenalaistettiin useaan otteeseen. Lisäksi 

suomalaisten kokemattomuus, yhdistettynä erilaisiin henkilökohtaisiin 

intresseihin, johtivat ajoittain ulkopoliittisiin kriiseihin, kuten Talaksen 

erottaminen asiainhoitajan paikalta osoitti. Tuuliviirin tapaan heilunut Suomen 

ulkoasiainhoito vaikutti myöhemmin selkeästi yhdessä kieltolain vaikutusten 

kanssa heikentävästi Espanjan suhteisiin ja ennen kaikkea Espanjan 

suhtautumiseen Suomeen. Mielenkiintoinen vertailukohta on Espanjan 

ulkoasiainhoito, sillä vaikka hallitukset ja ulkoministeri vaihtuivat jatkuvasti, 

ulkoasioiden hoito säilyivät pääasiassa entisellään. Tämä osoitti traditioiden 

vahvan merkityksen.  

1920-luku oli molemmilta osapuolilta selkeästi suunnan hakemista ja samalla 

kiteytyivät lähes kahdeksi vuosikymmeneksi kahdenvälisten suhteiden 

pääpiirteet. Suomi halusi ennen kaikkea kaupalliset suhteet omille 

vientituotteilleen, kun taas Espanja painotti kaupallisten suhteiden asemesta 

Suomen roolia tarkkailupaikkana Neuvostoliittoon ja Baltiaan. Keskinäiset 

suhteet Suomen kanssa rajoitettiin tapahtuvaksi pääasiassa Madridissa, jolloin 

Espanjan Helsingin-edustustolle jäi suhteellisen pieni rooli. Itse 

kauppaneuvottelut olivat pitkät ja vaikeat. Suomi ei ollut kokenut 

neuvottelukumppani ja ajoittain kulttuuriset erot vaikuttivat jopa 

neuvotteluasetelmiin, mutta ennen kaikkea aiempi epäonnistunut ulkoasioiden 

hoito yhdessä kieltolain vaikutuksiin johtivat vaikeuksiin. Kaupan epätasapaino 

oli Espanjalle hyvin vaikea hyväksyä. Kauppasopimuksen astuttua voimaan 

voidaan katsoa alkaneen vakaampien suhteiden aika, vaikka kaupan epäsuhta 

Suomen hyväksi kieltolain lakkaamisesta huolimatta aiheutti ajoittain ongelmia. 

Suhteet rajoittuivat pääasiassa kaupallisiksi, ja Suomi teki muutamia avauksia 

esimerkiksi viisumivapauden suhteen, mutta nämä eivät johtaneet tuloksiin. 

Espanjan tasavallan ajoittaiset hyvät suhteet Neuvostoliittoon saivat suomalaiset 

huolestumaan, mutta tällöinkin huoli oli pääasiassa kaupallinen. Espanjan 

tasavallan neuvostomyönteisyys keskustavasemmiston ollessa vallassa ei 

vaikuttanut kahdenvälisiin suhteisiin.  

Espanjan sisällissota osoitti jälleen Suomen ulkomaanedustuksen 

kokemattomuuden. Diplomaattiset rikkomukset Suomen lähetystötiloissa ja 

niiden hyvin varovainen hoitaminen herättivät hämmennystä myös 
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diplomaattipiirien ulkopuolella. Suomen onneksi ongelmat kohdistuivat 

sisällissodan hävinneeseen tasavaltaan, joten myöhempiin kahdenvälisiin 

suhteisiin niillä ei ollut vaikutusta. Suurempi merkitys oli päätöksellä tunnustaa 

Francon hallitus Espanjan viralliseksi hallitukseksi. Päätös asiasta oli Suomelle 

vaikea, sillä se jakoi Eurooppaa eri leireihin. Yleiseurooppalainen tilanne oli 

kiristynyt jatkuvasti, ja Espanjan sisällissota merkitsi jo jossain määrin toisen 

maailmansodan rintamalinjojen syntyä. Kaupallinen intressi oli Suomelle tärkeä, 

mutta liian aikainen tunnustaminen olisi merkinnyt Suomen sijoittumista 

akselivaltioiden tai ainakin autoritääristen maiden ryhmään. Tosiasiassa yhteys 

Espanjan tasavaltaan meni poikki Suomen siirryttyä pois Madridista.  

Helsingissä Espanja jatkoi kahden edustuston voimin, sillä virallisesti 

tasavalta oli Espanjan laillinen edustaja. Sen asiainhoitaja siirtyi kuitenkin 

nopeasti Francon riveihin, joten tilanne oli näiltä osin mutkikkaampi. Toisaalta on 

hyvä huomata, että Suomi salli hänen pitää diplomaattistatuksensa, jolloin yhteys 

Francoon oli jo tosiasiassa olemassa. Samalla Espanjan tasavallan 

edustautuminen Suomessa heikkeni jatkuvasti, kun diplomaatin asemaan nousi 

hyvin kyseenalaisia henkilöitä. Francon Espanja oli selkeästi aktiivisempi 

Suomen suhteen hankkiessaan tunnustusta, jonka eteen tehtiin työtä niin 

Helsingissä kuin Espanjassa ja Portugalissa. Suomi ei kuitenkaan tunnustanut 

Espanjaa kahdenvälisten suhteiden vuoksi, eikä se tehnyt sitä seuraamatta muiden 

maiden reaktiota. Suomen itsenäistyttyä Espanja tunnusti sen ilman muiden 

maiden reaktiota, joskaan ei aivan ensimmäisenä, mutta esimerkiksi aiemmin 

kuin Iso-Britannia tai Yhdysvallat. Suomi odotti varovaisesti ensin Ison-

Britannian ja Ranskan tunnustusta, mutta toimi sitten eurooppalaisista maista 

viimeisten joukossa yhdessä Pohjoismaiden kanssa. Tällä ei ollut merkitystä 

kahdenvälisiin suhteisiin suursodan alkaessa jo samana vuonna. Suomen suhteista 

Espanjaan se oli kuitenkin selkeä signaali. Huolimatta kaupallisista eduista, joita 

aikainen tunnustaminen olisi tuonut, päätettiin toimia varovaisesti ja yhdessä 

demokraattisten maiden kanssa. Espanja ei ollut niin tärkeä, että omat kumppanit 

ja oma asema Pohjois-Euroopassa olisi hylätty.  

Francon Espanjan kanssa suhteet saavuttivat kuitenkin lakipisteensä. 

Alkuvaihe oli hankala uuden hallinnon kanssa, vaikka suuri osa ulkopolitiikan 

toimijoista oli tuttuja samojen keskeisten henkilöiden jatkaessa niin Suomen kuin 

ennen kaikkea Espanjan osalta uuden hallinnon palveluksessa. Suomen 

joutuminen mukaan toiseen maailmansotaan poisti Francon tunnustamisen 

aikoihin vaikuttaneita esteitä. Talvisodan aikaan Suomi sai Espanjalta 

huomattavasti sympatiaa, ja kaupalliset kysymykset saatiin ratkaistua aiempaa 
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huomattavasti nopeammin. Suomi kohotti edustustonsa lähettilästasolle, mikä 

päätti koko aiemmin hankaluuksia aiheuttaneen ongelman statuskysymyksessä. 

Espanja seurasi muutaman vuoden kuluttua perässä. Toisen maailmansodan 

kuluessa maiden välistä kauppaa yritettiin ohjata tasavertaisemmaksi, mutta 

huolimatta solmituista sopimuksista epäsuhta ei kadonnut. Toisaalta kaupan 

määrät jäivät sodan vuoksi aiempaa vähäisemmäksi kuljetusten osoittauduttua 

vaikeiksi.  

Toisen maailmansodan aikana suhteet laajenivat kaupallisia tai alueellisia 

seurantakysymyksiä laajemmiksi. Espanja asetti Suomen-edustajaksi poliittisen 

henkilön, mihin Suomi vastasi lähettämällä poliittisen sotilasasiamiehen. 

Molempien maiden lähetystön henkilöstömääriä lisättiin tämän tutkimuksen 

seuranta-ajan huippuun. Espanja laajensi politiikkaansa Suomessa vähäisessä 

määrin kulttuuripolitiikkaan, ja se oli nimittänyt Suomeen myös 

sotilasasiamiehen. Suomi perusti Espanjaan toisen lähetetyn diplomaatin viran ja 

lisäksi se laajensi toimintaansa sotilasasioihin. Maiden väliset lämpimät välit 

säilyivät aina Suomen jatkosodan loppuun saakka, vaikka Espanja 

kokonaisuutena alkoi muuttaa ulkopolitiikkaansa jo aiemmin. Suomen osalta 

Espanja antoi huomattavasti erioikeuksia, ja suomalaiset saivat kontakteja 

Espanjan ylimpään johtoon samassa määrin kuin johtavat sotaakäyvät suurvallat.  

Toisen maailmansodan päättyminen muutti valtasuhteita Euroopassa. Suomen 

tuli ottaa huomioon sodan voittaneen Neuvostoliiton mielipide ulkopolitiikassaan, 

mikä heijastui suhteissa Espanjaan. Huolimatta halusta ja tarpeesta käydä kauppaa 

Suomi ajoi edustustonsa minimitasolle vuoden 1945 kuluessa, ja Espanjan 

lähettiläs oli poistunut Suomesta jo syksyllä 1944. Verrattuna aiempiin 

lähettiläiden kotiuttamisiin kumpikin osapuoli hoiti asian tilanteesta riippumatta 

pääsääntöisesti protokollan mukaisesti, mikä kertoo ulkoasioiden hoidon 

muuttumisesta ammattimaisemmaksi. Espanja yritti pitää suhteita Suomeen niin 

diplomaattiteitä kuin kaupallisia intressejä silmällä pitäen, mutta Suomi katsoi 

poliittisen tilanteen niin vaikeaksi, että suhteet jäädytettiin toistaiseksi. Suomessa 

esiintyi vasemmiston piirissä jonkin verran Espanja-vastaisuutta, jota ylläpitivät 

Espanjan tasavaltaa sisällissodan aikana tukeneet vasemmiston kansanedustajat. 

Päätökset Espanjan-suhteiden osalta Suomi teki kuitenkin itsenäisesti ilman 

ulkovaltojen painostusta. Suhteita Espanjaan ei pantu koskaan poikki, vaan 

lähetystö pidettiin kiinni YK:n kehotuksen mukaisesti. Mielenkiintoisesti sodan 

jälkeen Suomi harjoitti Espanjan suhteen hyvin itsenäistä ulkopolitiikkaa, eikä 

esiintynyt muiden maiden kanssa yhteisrintamassa kuten se oli tehnyt esimerkiksi 
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Francon tunnustamisen yhteydessä. Näin Espanja ja Suomi saattoivat jatkaa 

mahdollisesti tulevaisuudessa ilman välirikkoa.  

Suhteiden takana olleita voimia ja päätöksentekijöitä voidaan löytää niin 

ulkoasiainhallinnon piiristä kuin kauppaneuvotteluiden osalta erilaisista 

etujärjestöistä. Alkuvaiheissa molempien maiden ulkopoliittinen toiminta on 

hyvin rajoitettua ja ulkosuhteet eivät nousseet kummankaan maan poliittiseen 

keskiöön. Suomen tunnustaminen voidaan nähdä melko pitkälti Espanjan 

kuningashuoneen toiveena, kun otetaan huomioon, että maan ulkopolitiikka oli 

melko pitkälti pääministerin käsissä. Tärkeimpänä taustavoimana ja ideologisena 

kannustimena voidaan pitää konservatismin sävyttämää kommunisminvastai-

suutta, jota Suomi ylläpiti tehtyään pesäeron Neuvosto-Venäjään.  

Suomen itsenäisyyden alkuvaiheiden toiminta oli muutamien yksittäisten 

aktiivien toimintaa ja ohjeita Suomen hallitukselta tuli hyvin vähän tunnustamisen 

jälkeen. Kyvykkäitä ja koulutettuja karriääridiplomaatteja oli vähän, eikä 

Suomessa tunnettu suurta kiinnostusta ulkopolitiikan hoitoon. Ulkoasiainhallinto 

saatiin organisoitua kutakuinkin toimivaksi 1920-luvun alussa, jolloin 

toimintamuodot alkoivat vakiintua. Päätöksenteko ulkosuhteissa tapahtui 

pääasiassa presidentin ja hallituksen ohjaamana, mutta pienien ja etäisten 

kumppanien osalta merkittävät päätökset tehtiin virkamiestasolla 

ulkoministeriössä.  

Kahdenvälisten suhteiden toiminta painottui siten lähetystöjen toimintaan. 

Espanja valitsi linjakseen toimia Suomessa tarkkailijana Suomen, Baltian ja 

Neuvostoliiton suuntaan. Tässä tehtävässä se onnistui tavoitteissaan verrattain 

hyvin, sillä kyky tuottaa varsin paikkaansa pitävää tietoa osoittautui hyväksi eli 

diplomaatin ammattitaitona pidetty verkostointi ja informaation hankinta oli 

hyvällä tasolla. Tämä korostui erityisesti silloin, kun asiainhoitaja sai vaikuttaa 

asemamaassaan suhteellisen pitkän aikaa. Näin tapahtui erityisesti 1920-luvulla 

Ezpeletan sekä Avílan kaudella ja myöhemmin Gomez-Acebon kaudella 1930-

luvulla. Myös Valdés oli verrattain lyhyen asiainhoitajakautensa aikana 

tehtäviensä tasalla. Espanja ei kuitenkaan katsonut Suomea tärkeimmäksi 

kumppanuusmaakseen edes Itämeren alueella, sillä edustusto oli usein pitkiä 

aikoja ilman päällikköä, jolloin asioiden hoito jäi alemman statuksen 

diplomaattien tehtäväksi. Näiden ammattitaito ei ollut samaa tasoa kuin 

parhaimpien asiainhoitajien, mikä johti ajoittain Espanjalle harvinaisiin 

protokollavirheisiin.  

Espanjan ulkoministeriössä päätöksenteko Suomea koskien vaihteli 

aikakausien mukaan. Pääosin päätökset tehtiin virkamiestasolla ulkoministerin 
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juurikaan puuttumatta henkilövalintoihin, mikä tarkoitti, ettei Suomella ollut 

suurta poliittista merkitystä. Suomeen voitiin lähettää uran alku- tai keskivaiheilla 

ollut diplomaatti, joka hankki kokemusta mennäkseen sitten merkittävämpään 

maahan. Poliittisten suhdanteiden muututtua ensin tasavallan ja sitten Francon 

hallinnon myötä päätöksenteko myös Suomea koskien muuttui. Ulkoministeriö ja 

johdossa ollut ministeri osallistui henkilövalintoihin siten, että esimerkiksi toisen 

maailmansodan aikana Suomeen tuli selkeästi poliittisia henkilöitä.  

Ulkoministeriön ylimmän johdon asemasta merkittävämpään rooliin Suomen 

suhteissa nousi Espanjan ulkoministeriön ulkomaankaupasta vastaavat korkeat 

virkamiehet. Ulkoministeri antoi kauppaneuvotteluissa 1920- ja 1930-luvulla 

vauhtia neuvotteluille, mutta tästä huolimatta neuvottelut venyivät, mikä tapahtui 

ulkomaankaupasta vastaavien virkamiesten toimesta. Näin ollen Suomen kannalta 

keskiössä ollut kauppapolitiikka oli Espanjan virkamiesten ohjaamaa. Kyseisillä 

virkamiehillä oli usein omat sidosryhmänsä ennen kaikkea Espanjan 

maataloustuottajissa hedelmänviljelijöiden kannatettua hyviä suhteita Suomen 

kanssa ja viinintuottajien vastustettua niitä. Espanjan puu- ja paperiteollisuus oli 

ennen toista maailmansotaa usein ajamassa voimakkaasti pakotteita Suomelle, 

mutta kokonaisuutena toisen maailmansodan ja sitä seuranneen suhteiden 

jäädyttämisen ajan se ajoi voimakkaasti suhteiden lämmittämistä. Espanjan 

ulkopolitiikan ylin johto ei toisen maailmansodan aikaa lukuun ottamatta ollut 

kiinnostunut Suomesta.  

Suomi keskittyi Espanjan politiikassaan vientimarkkinoiden palauttamiseen 

Espanjan alueelta. Ajatukset Etelä-Amerikasta hylättiin melko pian ja pyrittiin 

hankkimaan kauppasopimus ennen kaikkea puu- ja paperiteollisuuden tarpeita 

silmällä pitäen. Lambergin aiemmassa Espanjaan liittyvässä tutkimuksessa 

korostui yksityisten teollisuuspiirien aloitteellisuus. Tämä olikin merkittävää 

etenkin 1920-luvulla. Kauppasopimusneuvottelut pidettiin lähes poikkeuksetta 

Madridissa, ja suomalaisten diplomaattien rooli korostui niissä, sillä 

ulkoministeriö lähetti suhteellisen vähän toimintaohjeita. Toisaalta diplomaatit 

saivat tukea erilaisilta eturyhmiltä. Näiden ryhmien mielenkiinto Suomen ja 

Espanjan väliseen kauppaan väheni 1930-luvulle tultaessa, mikä alkoi korostaa 

valtioiden välisen diplomatian merkitystä. Samalla se asetti hyvin voimakkaita 

vaatimuksia suomalaisille diplomaateille, ja tässä suhteessa menestys oli 

vaihtelevaa. Useat diplomaatit kokivat Espanjan jonkinlaisena kulttuurisokkina, 

eikä monilla ollut ammattitaitoa saada neuvotteluita käyntiin. Diplomaatin kyky 

verkostoitua ja hankkia tietoa ulkopoliittisen päätöksenteon tueksi ei suomalaisilla 

diplomaateilla ollut kovin hyvä. Tähän voidaan löytää syitä henkilöstön 
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vähäisyydestä, Portugalin sivuakkreditoinnista mutta myös henkilöistä itsestään. 

Lisäksi monen asiainhoitajan kausi jäi liian lyhyeksi, jotta mitään konkreettista 

olisi saatu aikaan. Samalla tavoin kuin muutamien espanjalaisdiplomaattien osalta 

Suomen suhteen, oli ajoittain havaittavissa selvää pyrkimystä päästä pois 

asemamaasta. Suomen osalta asiainhoitajan ja myöhemmin lähettilään pitkäkään 

toimikausi ei välttämättä taannut kahdenvälisten suhteiden edistymistä, vaikka 

suhteita useimmiten edustustotasolla siis hoidettiin. Gripenbergin kausi 

osoittautui menestykseksi. Hän oli varsin hyvin perillä Espanjan asioista ja oli 

keskeisessä roolissa kauppasopimusneuvotteluissa. Gripenbergiä on pidetty 

yhtenä Suomen itsenäisyyden alkuaikojen kyvykkäimmistä diplomaateista, mistä 

on osoituksena hänen nousunsa hyvin keskeisille paikoille Suomen harvassa 

edustustoverkossa. Winckelmann taas pitkästä toimikaudestaan huolimatta ei 

tuonut kahdenvälisiin suhteisiin lisäarvoa, vaan hänen kaudellaan tapahtunutta 

suhteiden kohoamista huippuunsa voidaan katsoa enemmänkin poliittisten 

suhdanteiden mukanaan tuomana kuin lähettilään aktiivisen toiminnan tuloksena. 

Kokonaisuutena Suomen asiainhoitajat eivät edustaneet mitään tiettyä uravaihetta, 

vaan mukana oli nousevia kykyjä, haluttomia ja eläkkeelle siirtyviä.  

Espanjaa koskevat päätökset hoidettiin pääasiassa Suomen ulkoministeriön 

ulkomaankauppaa hoitavalla osastolla, ja mitään Espanjaan erikoistunutta 

yksikköä ulkoministeriössä ei ollut. Rutiiniluontoiset ja kiireelliset toimintaohjeet 

sekä käytännön asiat hoidettiin pääasiassa sähkeiden ja kirjeenvaihdon kautta. 

Painopiste oli ulkomaankaupan puolella, ja ulkoministeriö aktivoitui Espanjan 

osalta vain muutamien kriisien osalta. Näitä olivat Talaksen poiskutsuminen, 

Espanjan sisällissota tapaus Cacheroineen sekä toisen maailmansodan alku. 

Laajempia poliittisia päätöksiä Espanjan suhteen tehtiin vasta toisen 

maailmansodan päätyttyä, kun lähetystön keventämisestä ja suhteiden 

jäädyttämisestä keskusteltiin. Ulkoministeriö ennakoi varsin hyvin poliittisen 

ilmapiirin kehitystä, ja Madridin suhteen tehtiin ratkaisuja ennen asian tulemista 

esille Eduskunnassa. Suomen ulkopolitiikan ylimmän johdon päätöksenteon 

ytimeen Espanjan suhteet eivät nousseet.  

Tutkimustehtävässä esittelin metodini kolmiosaisena. Se koostui klassisesta 

metodista yhdistettynä organisaatiometodiin eksotiikan näkökulmalla. Suomen ja 

Espanjan suhteet voidaan selittää tämän metodin avulla ja eri aikakausien 

suhteiden kehitykseen voidaan saada vastaus. Pohjatilanteena oli Suomi ja 

Espanja pinta-alaltaan suurin piirtein samankokoisina valtioina, mutta 

väestömäärältään Espanja huomattavasti suurempana. Luonnonvaroiltaan Suomi 

oli rikas puutavaran, Espanja maataloustuotteiden sekä kaivannaisten osalta. 
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Maantieteellisesti Espanja oli Atlantin sekä Välimeren valtiona huomattavasti 

keskeisemmällä paikalla kuin Suomi, joka sijaitsi syrjässä Itämeren pohjukassa. 

Nämä tekijät määrittelivät suhteiden perusrungon koko ajalle. Suomella oli tarve 

saada päävientituotetta myytyä ylipäätään kaikille kauppakumppaneilleen, joista 

Espanja ei ollut poikkeus. Espanjan vientituotteet olivat Välimeren alueella lähes 

kaikkien tuottamia kilpailtuja tuotteita, mikä vaikutti kaupan onnistumiseen. 

Kaivannaisissa Espanjalla oli harvinaisia metalleja, joilla se saattoi päästä 

markkinoille parempaan asemaan. Suomalaisten tuotteiden jalostusaste ja 

suhteellisesti vähäisempi kilpailu merkitsivät kaupan muodostumisen 

poikkeuksetta Suomelle edulliseksi. Tämä johti ajoittain hyvinkin jyrkkään 

epäsuhteen maiden välisessä kaupassa ja sitä kautta ongelmiin kahdenvälisissä 

suhteissa.  

Organisaatioiden ja ulkopoliittisen vallankäyttäjien osalta Espanjan 

ulkoasiainhallinto ja siinä vaikuttavat voimat olivat selkeämmin järjestäytyneitä 

suhteiden alkuvaiheissa. Institutionaalinen päätöksenteko voitiin helposti löytää 

kuninkaasta hallitukseen, ja Suomen osalta suhteiden painottuessa 

ulkomaankauppaan, erilaisiin ulkoministeriön tasoihin etujärjestöineen ja 

intressiryhmineen. Lähteiden avulla Suomea koskenut päätöksenteko tuli hyvin 

esille, ja keskeinen havainto on, että Espanjan ylin ulkopoliittinen johto ei ollut 

Suomen suhteista kiinnostunut. Suomi rinnastettiin joko Venäjästä 

irrottautuneiden tai Pohjoismaiden ryhmään, jossa protestanttisuus oli jossain 

määrin määrittelevä tekijä. Suomi erottautui espanjalaisessa ulkopoliittisessa 

päätöksenteossa omaksi maaksi erilleen maaryhmistä talvisodan aikana, mutta 

jatkosodan kuluessa se oli yksi akselivalloista, mutta saaden erityiskohtelua.  

Suomen ulkoasiainhallinnon Espanjaa koskeva toiminta oli hyvin 

rajoittunutta, eikä Espanja noussut aivan toisen maailmansodan loppuvaiheita 

lukuun ottamatta esille eduskunnassa eikä valtioneuvoston toiminnassa. 

Pääasiassa Espanjaa koskevat asiat hoidettiin virkamiestasolla ulkoministeriön 

kauppapoliittisella osastolla, ja tällöinkin ohjaavat tekijät olivat enemmän 

Suomen ulkomaankauppa- ja tullipolitiikka. Poliittisesti Espanja nousi esille 

1920-luvulla lähetystön sulkemista koskevan keskustelun yhteydessä ja 1940-

luvulla suhteiden katkaisun tultua esille. Huomattavaa on, että tällöinkin toiminta 

oli virkamiesvetoista, eikä ulkopolitiikan ylin johto ollut asiassa kovin aktiivisesti 

mukana.  

Kolmas näkökulma koskien kaukaista kumppania oli eksotiikan vaikutus. 

Suurin osa kahdenvälisten suhteiden muodostumisesta voidaan selittää 

maantieteellis-poliittisesta näkökulmasta ja sitä heijastelleesta reaalipolitiikasta, 
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joka näkyi ulkomaankauppana Suomen ja Espanjan välisissä suhteissa. Suhteiden 

painottuminen kauppaan selittää laajemman yhteistyön puuttumisen etenkin, kun 

kaupankäynti oli ajoittain vaikeaa ja välillä pysähdyksissä. Käytännön suhteita 

hoitivat niin Helsingissä kuin Madridissa asiainhoitajat ja heidän 

henkilökohtainen näkemyksensä asemaasta on voinut tuoda mukanaan tämän 

eksotiikan roolin. Silloin kuin asemamaa jäi esimerkiksi suhteellisen lyhyen 

toimikauden vuoksi etäiseksi, tällaiset eksotiikkaan viittaavat seikat painottuivat 

raporteissa. Suomen osalta Saastamoisen kausi on hyvä esimerkki, ja vastaavasti 

Foxán kausi Espanjan osalta. Eksotiikan painotukset olivat erilaisia. Kun 

Saastamoinen valitti, että Espanjan kaltaisessa maassa ei voi saada mitään 

konkreettista aikaiseksi eikä yhteiskunnasta saa oikein muodostettua kuvaa, ohitti 

Gripenberg nämä vaikeudet melko helposti. Foxá taas oli innostunut Suomesta 

jonkinlaisena sankarikansana ja halusi korostaa tätä piirrettä Espanjaan päin.  

Eksotiikan vaikutus kahdenvälisiin suhteisiin jäi suhteellisen pieneksi, koska 

se korostui pääasiassa asiainhoitajien ja lähettiläiden toiminnassa, mutta ei 

esimerkiksi vaikuttanut kauppasopimusten syntyyn vaan korkeintaan hidasti niitä. 

Eksotiikan mukanaolo voisi yhtä hyvin olla ammattitaidon puutetta joidenkin 

toimijoiden osalta, mutta sen vaikutuksia voidaan havaita tiettyinä ajankohtina. 

Toisen maailmansodan aikana espanjalaisten mielikuva Neuvostoliiton 

hyökkäyksen kohteeksi joutuneesta Suomesta muuttui aiemmasta kieltolain 

hallitsemasta, kommunismin vaarassa eläneestä ja protestanttisesta demokratiasta 

jonkinlaiseksi idän uhkaa torjuneeksi etuvartioksi. Espanjalaisten ulkopoliittisten 

päättäjien taloudelliset Suomi-tiedot eivät olleet muuttuneet miksikään, mutta 

kaikki kauppasopimusneuvottelut ja kiireiset raaka-ainetoimitukset järjestyivät 

aiempaa vauhdikkaammin. Tämä on merkittävä huomio Francon Espanjassa 

siirryttyä ulkomaankaupassa hyvin voimakkaasti kompensaatiokauppaan. Eräs 

selittävä tekijä on tietysti Suomen olo yhdessä akselivaltojen kanssa samassa 

rintamassa, mutta talvisodan osalta näin ei vielä ollut. Eksotiikka saattoi siis olla 

mukana yksittäisten toimijoiden kautta, jolloin sen vaikutus jäi vähäiseksi, mutta 

sopivien poliittisten suhdanteiden kautta eksotiikka saattoi tuoda edistävää 

lisäarvoa kahdenvälisten suhteiden syventämiseen. Suomen ja Espanjan osalta 

tähän tarvittiin toisen maailmansodan luoma poikkeuksellinen kansainvälinen 

tilanne.  

Jotta yksittäisen ja keskeisen toimijan kuvalla olisi vaikutusta kokonaisuutena 

kahden maan välisiin suhteisiin, mielestäni kolmen edellytyksen tulee täyttyä. 

Keskeisiksi toimijoiksi Suomen ja Espanjan välisissä suhteissa nousivat lopulta 

kummankin maan edustustojen päälliköt. Ensiksi, asiainhoitajan/lähettilään 
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toimikauden tulee riittävän pitkä, jotta hän kykenee vaikuttamaan kahdenvälisiin 

suhteisiin. Tällaisia pitkiä toimikausia oli Espanjan Ezpeletalla ja Gomez-

Acebolla sekä Suomen Gripenbergillä ja Winckelmannilla. Toiseksi, suhteiden 

tulee olla niin kehittyneet, että edustaja voi keskittyä senhetkisten kysymysten 

ohella kokonaisuuden tarkasteluun. Tämä sulkee pois Gripenbergin, joka keskittyi 

kauppaan sekä Ezpeletan, joka keskittyi Suomen Karjala-kysymykseen, kieltolain 

haittaamaan kauppaan sekä Baltiaan. Kolmanneksi, kuvan haltijan toimien tulee 

sopia jossain määrin maan ulkopoliittiseen ajatteluun. Gomez-Acebo kykeni 

omalla Suomi-kuvallaan vaikuttamaan esimerkiksi viisumikysymyksissä ja 

Winckelmann sai läpi ehdotuksia Madridin lähetystön aseman nostosta. Näin 

kuvalla voitiin vaikuttaa kahdenvälisiin suhteisiin.  

Erona aikaisempaan tutkimukseen tässä tutkimuksessa tarkkailtiin 

keskinäisen kuvan vaikutusta kahdenvälisiin suhteisiin, mitä on kuvattu 

eksotiikalla. Kun kuva säilyi muuttumattomana 1920- ja 1930-lukujen ajan, säilyi 

myös suhteiden perusluonne samana eli kahdenkeskinen kauppa sekä 

tarkkailuaseman ylläpito olivat suhteiden merkittävimmät osat. Kun kuvassa 

tapahtui muutos toisen maailmansodan myötä, muuttui myös suhteiden 

aktiivisuus, mikä korostui uusien virkojen sekä uusien poliittisten avausten 

muodossa. Näin voidaan osoittaa, että mielikuva toisesta maasta voi sopivissa 

suhdanteissa vaikuttaa etäisenkin kumppanin kanssa käytävään ulkopolitiikkaan. 

Kuvatutkimuksen hyödyntäminen kansainvälisissä suhteissa muodostaa 

mielenkiintoisen ja käyttökelpoisen metodin diplomatian historiaan. Esimerkiksi 

Gomez-Aceboa tai Winckelmannia sekä varauksin Gripenbergiä tai Ezpeletaa 

voisi tutkia kuvatutkimuksen näkökulmasta lisää.  

Kun katsotaan suurempaa kokonaisuutta, huomataan kuitenkin, että Suomi ei 

kaupallista intressiä lukuun ottamatta tuntenut suurta mielenkiintoa Espanjaa 

kohtaan. Mielikuvat Suomessa eivät mahdollisuuksista huolimatta juurikaan 

muuttuneet esimerkiksi Espanjan sisällissodan yhteydessä. Mielikuvat Espanjasta 

olivat edelleen stereotyyppisiä tai vahvasti oman poliittisen vakaumuksen 

sävyttämiä, mitä sittemmin hyödynnettiin sisäpolitiikassa. Ilmiö ei ole aivan 

harvinainen nykyajan suomalaisessa poliittisessa keskustelussa, mikä avaa 

tutkijalle uusia tutkimussuuntia esimerkiksi, jos haluaisimme tutkia Suomen 

poliittisia suhteita Kreikkaan 2000-luvulla. Mielikuvilla olisi todennäköisesti 

merkitystä. Espanjan kuva Suomesta taas voidaan liittää laajempaan Baltia-

kuvaan, jossa Suomi erottautui jonkinlaisena esimerkkinä pienemmille Baltian 

tasavalloille. Samoin kuin Suomessa myös Espanjassa voitiin pönkittää omaa 

poliittista järjestelmää ja sen oikeutusta verrattaessa Suomen kohtaloita Baltian 
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maihin erityisesti toisessa maailmansodassa Francon hallituskaudella. Espanjan 

erilainen tavoite Suomen suunnalla tuotti myös erilaisen tuloksen. Se oli pitänyt 

Suomea tarkkailupaikkana, mikä mahdollisti hyvän tietämyksen asemamaasta. 

Espanja kykeni myös muuttamaan Suomi-kuvansa talvisodan yhteydessä. 

Tällainen kuvan murros ja sen vaikutus kahdenväliseen tai alueelliseen 

politiikkaan tarjoaa hyvän mahdollisuuden jatkotutkimukselle ja ennen kaikkea 

osoittaa uudentyyppisen tavan tutkia historiaa. Näin kahden keskenään etäisen ja 

eksoottisen maan tutkimista voidaan pitää tieteellisesti merkittävänä, metodina 

jota voidaan soveltaa jatkossa esimerkiksi Euroopan unionin historiaa ja 

politiikkaa tutkittaessa. Tämän tutkimuksen arvo nousee näin historiallisten 

tapahtumien yläpuolelle osaksi uudentyyppistä kansainvälisten suhteiden 

traditiota.  

Tästä tutkimuksesta voidaan jatkaa hyvin eteenpäin. Kuvatutkimuksen 

käyttöä voi soveltaa myös muihin kahden- tai jopa monenvälisiin suhteisiin. 

Luonnollinen jatkotutkimus voi olla Suomen ja Espanjan välisten suhteiden jatko 

uudelleenavaamisesta 1950-luvulta esimerkiksi maiden liittymiseen osaksi 

eurooppalaista integraatiota. Tämänkaltaisen tutkimuksen problematiikkaan voisi 

kuulua Suomen rooli kylmässä sodassa, Espanjan diktatuurin muuttuminen 

demokratiaksi ja ennen kaikkea massaturismin synty 1960-luvulta alkaen. 

Tutkimus voidaan linkittää osaksi laajempaa Eurooppa-tutkimuksen traditiota 

varsinkin, kun Euroopan yhdentymiskehityksen myötä on tullut tarpeelliseksi 

tehdä yhteistyötä aiemmin suhteellisen tuntemattomien ja etäisten maiden kanssa. 

Matkailun roolia nykypäivän Suomen ja Espanjan kanssakäymisessä ei tule 

vähätellä, vaikka se ei tämän tutkimuksen aikamääreissä ajankohtainen ilmiö 

vielä ollutkaan. Lisäksi tutkimuksesta voisi avautua kokonaan uusia haaroja 

esimerkiksi Suomen ja Portugalin välisiin suhteisiin tai vaikkapa vertaileva 

tutkimus Espanjan suhteista muihin Pohjoismaihin. Mikrohistoriallisia 

näkökulmia voidaan löytää lukuisia niin keskeisten henkilöiden kautta kuin myös 

ulkomaankaupassa toimineiden yhtiöiden. Tämän tutkimuksen keskeisten 

henkilöiden ääni on olemassa enää lähteiden kautta, mutta uudempaa 

tutkimusnäkökulmaa ajateltaessa aikalaishaastattelut voisivat tuoda mukaan uusia 

lähdekokonaisuuksia. 
 

  



316 

 



317 

Lähdeluettelo 

I Painamattomat lähteet 

1. ESPANJAN HALLINNON KESKUSARKISTO, Alcala de Henares (AGA): 54/12038–
12077  

2. ESPANJAN ULKOMINISTERIÖN ARKISTO, Madrid (AMAE): Finlandia. 
3. JOENSUUN MAAKUNTA-ARKISTO, Joensuu (JMA): Madridin lähetystön arkisto: 7, 

8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 21, 52, 60, 61, 63, 77, 78, 80, 94, 95, 100, 102, 103, 109, 110, 
112, 115, 116. 

4. SUOMEN ULKOMINISTERIÖN ARKISTO, Helsinki (UMA): 5C Madrid,  
5C Lissabon 1936–1939, 5G Espanja, 6 Espanja, 12L Espanja. 

II Painetut lähteet 

1. Lähde- ja asiakirjajulkaisut 

Eduskunta. Valtiopäiväasiakirjat 1919–1946. 

2. Lähdekirjallisuus 

Auer, Väinö & Merikoski, K. 1938: Maantieto kansakouluja varten. Otava, Helsinki.  
Draconnier, Edouard 1845: Aplicacion de la Geografia á la Historia. Madrid.  
Doussinague, José Maria 1949: España tenia razon 1939–1945. Espasa–Calpe, S.A. 

Madrid. 
Ganivet, Ángel 1971: Cartas Finlandesas; hombres del norte. 6. painos. Espasa-Calpe, 

S.A. Madrid 1971. Alkuperäisteos 1896. 
Gripenberg, Georg 1965: Diplomaatin arkipäivä. Wsoy Helsinki. 
von Haartman, Carl 1940: Francon armeijasta Kollaanjoelle. Otava, Helsinki.  
von Haartman, Carl 1972: Antaa Haartmanin yrittää. Otava, Helsinki. 
Hakalehto, Alma & Salmela, Alfred 1931: Isänmaa ja maailma. WSOY, Porvoo. 
Hayes, Carlton J. 1946: Wartime mission in Spain. The MacMillan Company, New York. 
Jordana, Souza Francisco Gomez 2002: Milicia y diplomacia: los diarios del conde de 

Jordana 1936–1944. Editorial Dossoles S.L. Burgos 2002. Kommentit Rafael Gomez 
Jordana Prats. Sama teos.  

Jotuni, Alfred 1923: Kansakoulun maantiede. 10. painos. WSOY, Helsinki. 
Lagerblad, Elis 1904: Maantiedon oppikirja. WSOY, Porvoo.  
Malte-Brun, Conrad 1850: Geografia universal fisica, historica, antigua y moderna. Estab. 

Tifog. de. F. de P. Mellado. (Editor). Madrid. 



318 

Pakaslahti, Aaro (Toim.) 1937: Suomen itsenäisyyden tunnustaminen. Asiakirjakokoelma. 
Suomen ulkoministeriön julkaisuja. Toimittanut Aaro Pakaslahti. WSOY, Helsinki.  

Reclus, Élisée 1890: Nueva geografia universal: la tierra y los hombres. Progreso 
editorial, Madrid.  

Rozpide y Beltran, Ricardo 1919: Nuevas nacionalidades en Europa. Imprenta del 
Patronato de Huerianos del Intendencia e Intervención Militares, Madrid.  

Soininen, Mikael & Kaila, E. E. 1921: Kansakoulun uusi maantieto. 3. painos. Otava, 
Helsinki 1921. 

Suñer, Ramon Serrano 1973: Entre Hendaya y Gibraltar. Ediciones Nauta S.A. Barcelona, 
1973. Alkuteos vuonna 1947. 

Suñer, Ramon Serrano 1977: Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. 
Editorial Planeta, Barcelona. 

Talas, Onni 1960: Muistelmia. Itsenäisyyssenaattorina ja lähettiläänä kymmenessä maassa. 
WSOY, Helsinki. 

Wichman, Yrjö (Toim.) 1906: Tietosanakirja, toinen osa Confrater-Haggai. Helsinki 
Tietosanakirja-osakeyhtiö. 

3. Sanoma- ja aikakauslehdistö 

ABC 1939–1940 

ARRIBA! 1939–1940 

HELSINGIN SANOMAT 1923, 1936–1939 

SUOMEN KUVALEHTI  1923, 1936–1939 

III sähköiset lähteet 

Helsingin yliopisto Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640–1917.  

Sivu 308 http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/virkamiehet_2/index.htm. Viitattu 27.11.2012 

IV sanakirjat ja hakuteokset 

Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. Espasa-Calpe, S.A. Madrid 1924. 

Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. Espasa-Calpe, S.A. Madrid 1931. 

Talvisodan pikkujättiläinen. Toimittaneet Jari Leskinen ja Antti Juutilainen. WSOY, 
Porvoo 1999. 

Ulkoasiainhallinnon matrikkeli 1918–1993 1. Toimittaneet Jussi Nuorteva ja Tuire Raitio. 
Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1993. 



319 

Ulkoasiainhallinnon matrikkeli 1918–1993 2. Toimittaneet Jussi Nuorteva ja Tuire Raitio. 
Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1996. 

V tutkimuskirjallisuus 

Agudo, Manuel Ros 2002: La guerra secreta de Franco (1939–1945). Editorial  Critica 
S.L., Barcelona. 

Alenius, Kari 1993: Virolaisten Suomi-kuva kansallisen heräämisen ajasta vuoteen 1905 
(n. 1850–1905). Yleisen historian lisensiaatintutkimus, Historian laitos, Oulun 
yliopisto. 

Alenius, Kari 2011: ”An Excellent Friend Afflicted with Internal Difficulties”: The Image 
of Romania Conveyed by the Finnish Embassy in Bucharest, 1939–1945. s. 21-33. 
Valahian Journal of Historical Studies. Nro 16 2011. 

Bahamonde, Ángel & Martínez, Jesús A. 1994: Historia de España siglo XIX. Toim. Jesús 
A. Martínez. Cátedra, Madrid. 

Beevor, Antony 2006: Taistelu Espanjasta. WSOY, Helsinki. 
Biescas, José Antonio 1980: “Estructura y cojunturas económicas.” Historia de España X. 

España bajo la dictatura franquista, s. 20-164. Toim. Manuel Tuñon de Lara. 
Editorial Labor S.A., Barcelona. 

Bledsoe, Gerie B. 1980: “Spanish foreign policy, 1898–1936.” s. 3-40. Spain in the 
Twentieth-century World. Toim. James W. Cortada. Aldwych Press, London.  

Burgos, Manuel Espadas 1988:  Franquismo y política exterior. Ediciones Rialp. S.A. 
Madrid. 

Brun, Miguel Angel Ochoa 2002: Historia de la Diplomacia Española. Repertorio 
diplomático listas cronológicas de represantantes. Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Madrid. 

Calleja, Eduardo Gonzaléz 2005:  La España de Primo de Rivera. La modenización 
autoritaria 1923–1930. Alianza Editorial, S.A. Madrid. 

Cameron, Rondo 1995: Maailman taloushistoria paleoliittiselta kaudelta nykypäivään. 
WSOY ja Suomen historiallinen seura, Helsinki. 

Cava Mesa, Maria Jesus 1989:. Los diplomáticos de Franco: José Felix de Lequerica, 
temple y tenacidad (1890 – 1963). Universidas de Deusto Bilbao. 

Cortada, James W. 1970: “Spain and the second world war: The Laurel Incident.” s. 65-75. 
The Journal of the Contemporary History, volume 5 number 4 1970. 

Duroselle, Jean-Baptiste & Pierre Renouvin, Pierre 1967: Introduction to the History of 
International Relations. Frederick A. Praeger Inc. New York. 

Eiroa, Matilde 2001: Las relaciones de Franco con Europa centro-oriental 1939–1955. 
Editorial Ariel, S.A. Barcelona. 

Fuentes, Juan Francisco & Fernández, Javier Sebastián 1987: Historia del  periodismo 
español. Editorial Síntesis, Madrid. 



320 

Fält, Olavi K. 1982: Eksotismista realismiin. Perinteinen Japanin-kuva Suomessa 1930-
luvun murroksessa. Studia Historica Septentrionalia 5, Pohjois-Suomen historiallinen 
yhdistys r.y., Rovaniemi. 

Fält, Olavi K. 2007: ”Historiallisen mielikuvatutkimuksen teoreettiset juuret.” Teoksessa 
Faravid 31/2007 s. 221–229. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys r.y., Rovaniemi. 

Gil, Luis V. Pérez 2004: La Política exterior en el bienio republicano-socialista (1931 – 
1933): Idealismo, Realismo y Derecho Internacional. Atelier, Barcelona.  

Halme, Veikko 1967: Ulkomaankauppa ja suhdannevaihtelut 1919–1939. S. 137–150. 
Itsenäisen Suomen taloushistoria 1919–1950. Toim. Eino Jutikkala. WSOY, Helsinki.  

Halstead, Charles R.. 1980: “Spanish foreign policy, 1936–1978.” Spain in the Twentieth 
Century World, s. 41–96. Toim. James W. Cortada.  Aldwych Press, London. 

Harle, Vilho & Moisio, Sami 2000: Missä on Suomi? Kansallisen identiteettipolitiikan 
historia ja geopolitiikka. Vastapaino, Tampere. 

Helminen, Juha Pekka 1984: ”Historiaa espanjalaiseen tapaan.” Historiallinen 
aikakausikirja numero 2 1984. 

Helminen, Juha Pekka 1994: ”Kirja-arvostelu Javier Tusellin kirjasta Franco en la guerra 
civil.” Historiallinen aikakausikirja numero 1 1994. 

Hentilä, Seppo 1993: Poliittinen historia. Johdatus tutkimukseen. Toim. Jukka Nevakivi, 
Seppo Hentilä ja Lauri Haataja. Finn Lectura, Helsinki. 

Hovi, Kalervo 1975: Cordon sanitaire ou barriére de l’est?: the emergence of the new 
French eastern European alliance policy 1917–1919. Turun yliopisto, Turku. 

Hovi, Kalervo 1984: Alliance de Revers: stabilization of France’s alliance in East Central 
Europe 1919–1921. Turun yliopisto, Turku. 

Hovi, Kalervo 1994: Puolan historia. Otava, Helsinki. 
Ilvessalo, Jaakko 1985: Espanjan sisällissodan poliittinen tausta. Helsingin Yliopiston 

tutkimuksia sarja B18. Helsingin Yliopisto, Helsinki. 
Jokipii, Mauno 1987: Jatkosodan synty. Otava, Helsinki. 
Jonkari, Lauri 2008: Kansainliitto Suomen turvallisuuspolitiikassa ja kansainvälisissä 

suhteissa. Vastaanotto ja vaikutus julkisessa sanassa ja yhteiskunnassa vuosina 1919–
1936. Turun Yliopisto, Turku. 

Juliá, Xavier Moreno 2006: La Division Azul. Sangre española en Rusia, 1941–1945. 
Crítica S.L. Barcelona. 

Jussila, Osmo 2004:  Suomen suuriruhtinaskunta 1809–1917. Wsoy, Helsinki. 
Jussila, Osmo & Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka 2004: Suomen poliittinen historia 

1809–2003. Wsoy, Helsinki. Myös espanjankielisenä, Finlandía. Historia política 
1809–1999. Espasa-Calpe S.A., Madrid. 

Juusela, Jyrki 2003: Suomalaiset Espanjan sisällissodassa. Atena, Jyväskylä.  
Kallenautio, Jorma 1985: Suomi katsoi eteensä. Itsenäisen Suomen ulkopolitiikka 1917–

1955. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. 
Kanerva, Veikko 1981: Espanjan sisällissota uutistapahtumana Suomen johtavassa 

sanomalehdistössä. Yleisen historian pro gradu–tutkielma. Turun yliopisto. 



321 

Kanervo, Pirkko 2001: Italia ja Suomen talvisota. Valtakunnallinen yleisen historian 
tutkijaseminaari 30.11.-1.12.2001. Turun yliopisto. Saatavilla www-muodossa: 
http://www.uta.fi/laitokset/historia/sivut/ylhitutsem2001/KanervoPirkko.pdf. Viitattu 
1.7.2010. 

Kanervo, Pirkko 2007: Italia ja Suomen talvisota. Il duce maailman urheimman kansan 
apuna. Kustannusosakeyhtiö Teos, Helsinki. 

Kennedy, Paul 1987: Rise and fall of the great powers. Economic change and military 
conflict from 1500 to 2000. Random House N.Y., New York. 

Kleinfeld, Gerald & Tambs, Lewis 1979: La Division Española de Hitler. La Division azul 
en Rusia. Editorial San Martin, Madrid. 

Kostiainen, Auvo 1998: Mikä maa, mikä valuutta? Matkakirja turismin historiaan. Toim. 
Auvo Kostiainen ja Katariina Korpela. Turun yliopiston historian laitos, Turku. 

Kuparinen, Eero et al. 1997: Työkalut riviin. Näkökulmia yleisen historian 
tutkimusmenetelmiin. Turun yliopisto, Turku. 

Lamberg, Juha-Antti 1999: Taloudelliset eturyhmät neuvotteluprosesseissa. Suomen 
kauppasopimuspolitiikka 1920–1930-luvuilla. Suomen Tiedeseura, Helsinki. 

Lamberg, Juha-Antti 2000: Case-tutkimus ulkomaankaupan pelisääntöjen 
muotoutumisesta: Suomen taloudelliset suhteet Espanjan kanssa 1920–1930-luvuilla. 
Suomen historian julkaisuja 26. Jyväskylän yliopisto. 

Lehti, Marko 1999: A Baltic League as a construct of the New Europe: envisioning a 
Baltic region and small state sovereignty in the aftermath of the First World War. Pro 
gradu–tutkimus. Turun yliopisto. 

Lehtiniemi, Keimo 1985: Espanjan sisällissota Maalaisliiton ja Suomen 
Sosiaalidemokraattisen puolueen johtavissa sanomalehdissä 1936–1939. Suomen 
historian pro Gradu–tutkimus. Helsingin Yliopisto. 

Leino-Kaukiainen, Pirkko 1992: ”Aikakauslehdistön itsenäistymisvuodet 1918-1955” s. 
179-288. Suomen lehdistön historia 10. Toim. Päiviö Tommila. Edita, Helsinki. 

León, Egido 1987: La Concepcion de la Politica Exterior Española durante la II 
Rebublica (1931–1936). Universidad de Educacion a distancia, Madrid. 

Lezcano, Víctor Morales 1984:  España y el norte de África: El protectorado de 
Marruecos, 1912–1956. Universidad de Educación a distancia, Madrid. 

Luntinen, Pertti 1995: Venäjän valtakunnan muotoutuminen. Helsingin yliopisto, Lahden 
tutkimus- ja koulutuskeskus.  

Luostarinen, Seija 2007: Suhteita Pyreneillä I: kauppaa ja konsulitapauksia. UM 
tietopalvelu. Saatavilla www-muodossa: http://www.finlandia.es/ 
public/default.aspx?contentid=67205. Viitattu 22.7.2008.  

Manninen, Ohto & Rumpunen, Kauko (Toim.) 2003: Murhenäytelmän vuorosanat. 
Talvisodan hallituksen keskustelut. Edita, Helsinki. 

Mertala, Petteri 2001: Kauppaa, fasismia ja maailmansotaa. Suomen ja Espanjan väliset 
suhteet vuosina 1939–1946. Pro gradu –tutkimus. Oulun yliopisto. 

Navarro, José Luis Gomez 1991: El Régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y 
dictadores. Ediciones Cátedra, S.A. Madrid. 



322 

Nevakivi, Jukka 1988: Ulkoasiainhallinnon historia 1918–1956 1. Ulkoasiainministeriö, 
Helsinki 1988. 

Nevakivi, Jukka 2000: Apu, jota ei annettu. Länsivallat ja Suomen talvisota 1939–40. 
WSOY, Helsinki. 

Paasivirta, Juhani 1968: Suomen diplomaattiedustus ja ulkopolitiikan hoito 
itsenäistymisestä talvisotaan. WSOY, Helsinki. 

Paasivirta, Juhani 1988: Pienet valtiot Euroopassa: kansainvälisen järjestelmän muutoksia 
1800- ja 1900-luvuilla. 2. painos. Suomen historiallinen seura, Helsinki. 

Palomares, Gustavo 1989: Mussolini y Primo de Rivera. Política Exterior de dos 
dictadores. Eudema S.A. Madrid. 

Pan-Montojo, Juan 2006: Más se perdió en Cuba: España 1898 y las crisis de fin de siglo. 
Alianza Editorial, Madrid. 

Paxton, Robert O 2004: The Anatomy of Fascism. Allen Lane, Penguin books, Lontoo. 
Payne, Stanley G 1962: Falange. Stanford University Press, Stanford, California. 
Payne, Stanley G 1999: Fascism in Spain 1923–1977. University of Wisconsin Press. 
Pecharromán, Julio Gil 2006: Segunda Rebublica Española (1931–1936). Editorial 

Biblioteca Nueva, S.L., Madrid 2006. 
Peltovuori, Risto O 1975: Saksa ja Suomen talvisota. Otava, Helsinki. 
Pereira Castañares, Juan Carlos 2003: La Política exterior de España (1800–2003) 

Historia, condicionan tes y escenarios. Ariel, Barcelona. 
Pihkala, Erkki 1982: ”Kauppa sotien välisellä kaudella.” S. 262–279. ”Sotatalous 1939–

1944.” s. 316–328. Suomen taloushistoria 2 Teollistuva Suomi. Toim. Jorma 
Ahvenainen, Erkki Pihkala ja Viljo Rasila. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. 

Polvinen, Tuomo 1980: Suomi kansainvälisessä politiikassa 1941–1947, osa 2: 1944 : 
Teheranista Jaltaan. WSOY, Helsinki. 

Preston, Paul 1994: Franco. Harper Collins Publishers Inc. S.C. United Kingdom.  
Ratz, David 2007: “The Study of Historical Images.” s. 189-220. Teoksessa Faravid 

31/2007. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys r.y., Rovaniemi 2007. 
Romsics, Ignác 1999: Hungary in the twentieth century. Corvina Books Ltd, Budapest. 
Salokangas, Raimo 1998: Sanomia kaikille: Suomen lehdistön historia. s. 101–320. Toim. 

Päiviö Tommila ja Raimo Salokangas. Edita, Helsinki. 
Sanz, Rosa Pardo 1995: Con Franco hacia el Imperio. La Política exterior española en 

América Latina 1939–1945. Universidad Nacional de Educación, Madrid. 
Seppinen, Ilkka 1983: Suomen ulkomaankaupan ehdot 1939–1944. Suomen Historiallinen 

seura, Helsinki. 
Sirviö, Tiina 1999: Vapaan Espanjan puolesta, Suomen vasemmisto ja Espanjan 

sisällissota 1936 – 1939. Poliittisen historian pro gradu–tutkimus. Helsingin yliopisto.  
Suárez, Luis 2005: Franco. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. 
Tusell, Javier 1995: Franco, España y la II Guerra Mundial. Entre el eje y la neutralidad. 

Ediciones Temas de Hoy, S.A., Madrid.  
Tusell, Javier et al. 2000: La Política Exterior de España en el Siglo XX. Toim. Javier 

Tusell, Juan Avilés ja Rosa Maria Pardo Sanz.. Biblioteca Nueva, Madrid. 



323 

Ukkonen, Tuomo 1975: Suomen Sosialidemokraatti ja Espanjan sisällissota. Poliittisen 
historian pro gradu–tutkimus. Helsingin yliopisto. 

Uola, Mikko 1995: Suomi ja keskuksen valtakunta. Suomen suhteet Kiinan tasavaltaan 
1919–1949. Kangasalan kirjapaino, Kangasala. 

Valtonen, Pekka 2002: Latinalaisen Amerikan historia. 2.painos. Gaudeamus, Helsinki. 
Vares, Vesa 2003: ”Rajankäyntiä sivistyksen nimissä. Suomalaiset ja Väli-Eurooppa 

maailmansotien välillä.” s. 248-262. Historiallinen aikakauskirja 2/2003. 
Vares, Vesa 2011: “Out of sight, not always out of might. Bilateral relations between 

distant small countries; methodological observations.” s. 5-19. Valahian Journal of 
Historical Studies. Nro 16 2011. 

Vilar, Sergio 1977: Sergio Vilar. La naturaleza del franquismo. Ediciones peninsula, 
Barcelona 1977.  

Viñas, Ángel 1989: La Política exterior del franquismo. Las relaciones internacionales en 
la España contemporanea. Toim. Juan Vilar. Universidad de Murcia, Murcia. 

Viñas et al. 1979: Política commercial exterior en España (1931–1975). Toim. Ángel 
Viñas, Julio Viñuela, Fernando Eguidazu, Carlos Fernandez Pulgar, Senen Florenza. 
Banco exterior de España, Madrid. 

Viñas et al. 2012: En el Combate por la Historia. Toim. Ángel Viñas. Ediciones de Pasado 
y Presente, S.L., Barcelona.  

Virrankoski, Pentti 1975: Suomen taloushistoria kaskikaudesta atomiaikaan. Otava, 
Helsinki. 

 
  



324 

 



325 

Liitteet 

Liite 1 Suomen ja Espanjan ulkomaankauppa 

Vuosi Suomen tuonti Espanjasta (milj. mk) Espanjan tuonti Suomesta (milj. mk) 

1916 0,022 0 

1917 0 0 

1918 0,088 0,108 

1919 13,8 13,8 

1920 15,6 64,7 

1921 6,4 40,4 

1922 10,6 13,6 

1923 9,9 10,7 

1924 13,3 17,1 

1925 17,2 12,4 

1926 33,9 68,8 

1927 30 94 

1928 29,9 132,4 

1929 27,8 119,5 

1930 21,8 70,9 

1931 19,4 50,4 

1932 28,8 60,7 

1933 24,3 45,8 

1934 26,6 59,1 

1935 30 52,8 

1936 28,6 13,4 

1937 12,5 6,6 

1938 0,9 3,3 

1939 0 0 

1940 57,7* 0,2 

1941 4,2 7,4 

1942 38,4 16,5 

1943 53,6 41,6 

1944 25,8 19,2 

1945 0 0 

1946 2,6 0 

* Vuoden 1940 tuonnissa mukana mahdollisesti vuoden 1939 kauppa 

Lähde: Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1917–1946, uusi sarja, Tilastollinen 

päätoimisto, Helsinki. (Valtioneuvoston kirjapaino 1918 – 1947). Sijaintipaikka 

Tilastokirjasto. Miljoonia markkoja siirryttiin käyttämään vuoden 1924 

Tilastollisesta vuosikirjasta alkaen. 
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Liite 2 Suomen ja Espanjan kauppavaihto 1916–1946  
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Liite 3 Suomen ja Espanjan kauppasopimus 1925 
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Liite 4 Suomen vienti Espanjaan (teoksesta LAMBERG 2000, 33, 

alkuperäislähde kuviossa) 
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Liite 5 Espanjan vienti Suomeen (teoksesta LAMBERG 2000, 31, 
alkuperäislähde kuviossa) 
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Liite 6 Suomen ja Espanjan välinen kauppasopimus 1928 (Erinäisiä 
muutoksia Suomen ja Espanjan kesken 16 päivänä heinäkuuta tehtyyn 

kauppasopimukseen sisältävä sopimus) 

 

 



341 

 

 



342 

 



343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



345 

 

 

 



346 

 

 

 
 



A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

Book orders:
Granum: Virtual book store
http://granum.uta.fi/granum/

S E R I E S  B  H U M A N I O R A

100. Hietasaari, Marita (2011) Totta, tarua vai narrinpeliä? : Lars Sundin Siklax-trilogian
(meta)fiktiivinen historiankirjoitus

101. Kasanen, Mervi (2011) Yksityismetsänomistajien valinnat metsänhoidossa 2000-
luvun Suomessa

102. Sarkki, Simo (2011) ’The site strikes back’: multi-level forest governance and
participation in northern Finland

103. Kurttila-Matero, Eeva (2011) School library: a tool for developing the school’s
operating culture

104. Taivalantti, Marjo (2012) Katkokset, jatkuvuudet ja sairausselitykset
kainuulaisnaisten sepelvaltimotautikertomuksissa

105. Yu, Changrong (2012) Emotional display in argument, storytelling and teasing : a
multimodal analysis

106. Suvanto, Anne (2012) Lapsi tarinaa rakentamassa : kielihäiriöisten lasten
kerrontataidot ja niiden kuntoutuminen

107. Västi, Katja (2012) Verbittömät tapahtumanilmaukset : suunnannäyttäjinä LÄHDE-
ja KOHDE-konstruktio

108. Helminen, Katri (2013) Eläinlääkärikunnan puolesta taistellen : Rainer Stenius
toimijana Suomen eläinlääketieteen kentällä vuosina 1918–1951

109. Korjonen-Kuusipuro, Kristiina (2012) Yhteinen Vuoksi : ihmisen ja ympäristön
kulttuurinen vuorovaikutus Vuoksen jokilaaksossa 1800-luvulta nykypäiviin

110. Törölä, Helena (2013) Vocalisation and feeding skills in extremely preterm infants
: an intensive follow-up from birth to first word and first step

111. Spoelman, Marianne (2013) Prior linguistic knowledge matters : the use of the
partitive case in Finnish learner language

112. Mäki, Markku (2013) Republikaaninen poliittinen filosofia oikeusfilosofiana :
Rousseau ja Hegel

113. Kurvinen, Heidi (2013) "En mä oo mies enkä nainen. Mä oon toimittaja" :
sukupuoli ja suomalainen toimittajakunta 1960- ja 1970-luvulla

114. Hautala, Terhi (2013) Ikääntyneiden kuuntelijoiden puheen ymmärtäminen
kognitiivisesti vaativassa tilanteessa

115. Leinonen, Riitta-Marja (2013) Palvelijasta terapeutiksi : ihmisen ja hevosen
suhteen muuttuvat kulttuuriset mallit Suomessa



A
B
C
D
E
F
G

UNIVERSITY OF OULU  P .O. B  00  F I -90014 UNIVERSITY OF OULU FINLAND

A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

S E R I E S  E D I T O R S

SCIENTIAE RERUM NATURALIUM

HUMANIORA

TECHNICA

MEDICA

SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

SCRIPTA ACADEMICA

OECONOMICA

EDITOR IN CHIEF

PUBLICATIONS EDITOR

Professor Esa Hohtola

University Lecturer Santeri Palviainen

Postdoctoral research fellow Sanna Taskila

Professor Olli Vuolteenaho

University Lecturer Hannu Heikkinen

Director Sinikka Eskelinen

Professor Jari Juga

Professor Olli Vuolteenaho

Publications Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 978-952-62-0242-6 (Paperback)
ISBN 978-952-62-0243-3 (PDF)
ISSN 0355-3205 (Print)
ISSN 1796-2218 (Online)

U N I V E R S I TAT I S  O U L U E N S I SACTA
B

HUMANIORA

B
 116

AC
TA

Petteri M
ertala

OULU 2013

B 116

Petteri Mertala

KUVALLA VOI OLLA 
MERKITYSTÄ
SUOMEN JA ESPANJAN VÄLISET
SUHTEET VUOSINA 1917–1946

OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU;
OULUN YLIOPISTO,
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA, HISTORIA


	Abstract
	Tiivistelmä
	Resumen
	Kiitokset
	Sisällysluettelo
	1 Johdanto
	1.1 Aiheen merkitys
	1.2 Historiallinen tausta
	1.3 Tutkimustilanne
	1.4 Tutkimustehtävä
	1.5 Lähteet ja metodi

	2 Alkuvaiheita leimaa suomen kokemattomuusulkopolitiikassa
	2.1 Suomalaisten ja espanjalaisten mielikuvat toisistaanrakentuivat stereotypioiden varaan
	2.2 Suomen itsenäistyminen ja Espanjan tunnustus Suomenitsenäisyydelle
	2.3 Diplomaattisen kanssakäymisen aloittaminen
	2.4 Suhteet katkeavat väliaikaisesti Suomen toimien johdosta
	2.5 Ensimmäiset kauppaneuvottelut epäonnistuvat

	3 Kaupan kautta normaalin diplomatian piiriin
	3.1 Espanjan ja Suomen ulkopolitiikassa erilaiset painopisteet –suhteisiin uusi yritys uusilla henkilöillä
	3.2 Suomen ja Espanjan välille solmitaan kauppasopimus
	3.3 Espanjalaiset haluavat muuttaa sopimusta, suomalaisetviivyttävät

	4 Tasavallan aika –vakaiden suhteiden aika
	4.1 Suomalaisilta jää Espanjan sisäinen kehitys huomaamatta
	4.2 Protektionismi lisääntyy tasavallan myötä – vaikutuksetulkomaankauppaan
	4.3 Oikeiston valtaannousu Espanjassa poistaa pelotneuvostokilpailusta
	4.4 Viisumi- ja passikysymykset kertovat Espanjanennakkoluuloista Suomea kohtaan
	4.5 Yhteisiä poliittisia intressejä ei ollut
	4.6 Kulttuurisuhteet olivat pienten piirien ylläpitämiä

	5 Sisällissodan aika – milloin Francon Espanjatulisi tunnustaa
	5.1 Yhteydet Espanjan ja Suomen hallinnon välillä menevät poikki
	5.2 Diplomaattinen selkkaus Suomen Madridin lähetystössä
	5.3 Median kuva Francon Espanjasta myönteinen
	5.4 Kaupallisten suhteiden kautta viralliseen tunnustukseen
	5.5 Suhteet tasavaltaan viilenivät sisällissodan edetessä

	6 Samalla puolella – ystävyyttä suursodanvarjossa
	6.1 Poliittinen yhteistyö alkaa talvisodan kautta
	6.2 Suhteiden syventäminen ja uusi kauppasopimus
	6.3 Maailmansota siivittää suhteet huippukohtaansa

	7 Suomen ja Espanjan väliset suhteetjäädytetään
	7.1 Sodanjälkeinen tilanne ajaa Suomen suhteet Espanjaan alas
	7.2 Espanja kansainvälisesti eristyksiin, suhteet jäädytetään

	8 Loppulause
	Lähdeluettelo
	Liitteet



